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Pojistná smlouva k pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity 
za škodu č. 400 040 424 

Allianz pojišťovna a.s. 
se sídlem Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika 
IČ: 47115971 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B1815 
(dále jen „vedoucí pojistitel")  
zastoupený  n a j 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 
(dále jen  „(sou)pojistitel") 
zastoupený na základě  piivi n " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo nám. 617/9,601 77 Brno 
IČ: 00216224 
(dále jen  „pojistník") 
zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

uzavírají  níže uvedená  pojištění: 

Počátek pojištění:  Pojistná doba:  Pojistné období:  Konec  pojištění: 

01.01.2017,00:00 hod.  3roky  1 rok  31.12.2019,24:00 hod. 

Pojištění pro případ poškození věci 

Všeobecné  pojistné  podmínky: 

Toto  pojištění se řídí  Všeobecnými  pojistnými  podmínkami  Pojištění  průmyslu   pojištění  pro případ poškození věci 
Allianz pojišťovny, a.s. PMP04 (dále jen "VPP"),  resp. sjednanými doložkami a/nebo smluvními ujednáními, která jsou 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

a 

a 

Pojištěný:  Masarykova univerzita 
Žerotínovo nám. 617/9,601 77 Brno 
IČ: 00216224 



Sjednané smluvní ujednání a doložky: 

M487 • SU04  Smluvní ujednání pro pojištění věci a pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody 
M420  Jedna pojistná událost  72 hodin 
M449  Pojištění škod zpésobených pádem stromů, stožár! a jiných předmět! 
Smluvní ujednání o přepravě 

Smluvní strany se dohodly na následujících ujednáních: 
•  Souborem věcí nemovitých (souborem budov a staveb) se rozumí soubor vlastních i cizích budov a ostatních staveb 

včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí a příslušenství, strojního zařízení budov, stožárů, 
oplocení, rozvodných sítí a zpevněných ploch 

•  Souborem věcí movitých se rozum! soubor vlastních i cizích přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věci umělecké a 
historické hodnoty (napr. cenné obrazy, šperky) a ostatních vlastních věcí movitých včetně modelů, vzorků, exponátů, 
nosičů dat včetně čipových karet, nákladů na znovupoňzeni dat, dokumentace, písemnosti, plané, výkresů, map, 
vzácných tisků a kovů, učebnic, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén, trenažére, zvířat a rostlin včetně 
exotických, parkových úprav, lodí, DHIM a zásob apod. vedený v účetní či jiné evidenci. 

•  Pojištění zahrnuje rovněž poškození potrubí nebo topných těles budov přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, 
nepřímý úder blesku včetně kulového blesku, přepětí a kolísání napětí, přívalový déšť, srážkové vody, atmosférické 
srážky, zatečení, vzedmutí vody, vystoupnutí vody z kanalizace. 

Místa pojištění, předměty  pojištění, pojistné částky: 

Sjednaná pojistná částka (Kč) v 
nové ceně  obvyklé ceně  pojištění na první riziko 

(čl. 13,odst.2.,  písm. a), resp.  (čl. 13, odst.2., písm. b))  (či. 18) 
čl. 13, odst. 5. u položky zásoby) 

A. Pojištění souboru budov a staveb a movitého majetku proti živelným  rizikům 

Místa pojištění • viz příloha  č. 4 zadávací dokumentace 

Předmět pojištěni 

Soubor budov a staveb  9303 098987,

Soubor věcí movitých  5 473 302 821,
(výrobní a provozní zařízení) 

Soubor investic  100000000,

Soubor nosičů dat a záznamů    2 000000,

Soubor peněz, cenin a jiných cenností      2 000000,

Stavební součásti v místě pojištění      1000000,

Věcí osobní potřeby zaměstnanců, studentů    5 000000,
a hostů 

Věci  převzaté na základě smlouvy 

(věci kulturní a historické hodnoty)      50000000,

Soubor zásob  •  •  10000000,

Soubor peněz, cenin a jiných cenností 
v příručních pokladnách    •  500000,
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B. Pojištění pro případ odcizení majetku včetně pojištění vandalismu 

Místa pojištění  viz příloha č. 4 zadávací dokumentace 

Předmět pojištění 

Soubor budova staveb  1 000 000,

Sou bor věcí movitých  2 000 000,

Soubor nosičů dat a záznamů  2 000 000,

Soubor peněz, cenin a jiných cenností  2 000  000,

Soubor insignií  500 000,

Stavební součásti vč. parkovacích automatů  500 000,

Věci osobní potřeby zaměstnanců, studentů    200000,
a hostů 

Věci  převzaté na základě smlouvy 

(věci kulturní a historické hodnoty)  50 000 000,

Soubor zásob  1 000000,

Soubor peněz, cenin a jiných cennosti 

v příručních pokladnách  500 000,

Prostá krádež  200000,

C. Pojištění přepravy  (1.riziko) 

Přeprava peněz, cenin a cennosti vlastními i najatými vozidly v ČR na pojistnou částku 1000 000, Kč 

Přeprava nákladu  movitých věci a zásob vlastními i najatými vozidly v ČR na pojistnou částku 1 000 000, Kč 

Sjednaná pojistná  nebezpečí: 

Pojištění souboru budov a staveb a movitého majetku proti živelným  rizikům 

Pro předměty pojištění: 
Soubor budova staveb 
Soubor věcí movitých 

Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP) 
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP) 
Povodeň včetně záplavy (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP) 
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP) 
Sesednutí, sesuv půdy vč. zřícení skal nebo zemin (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP) 
5esuv laviny a její zřícení, působení tíhy sněhu a námrazy (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP) 
Kapalina unikající z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP) 
Médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení (čl. 6 výše uvedených VPP) 
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, kouř, aerodynamicky třesk (čl. 8 výše uvedených VPP) 
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů nejsouli součástí poškozené věci nebo nejsouli součásti téhož souboru jako 
poškozená věc  ve smyslu přiložené doložky č. M449 
Poškození potrubí nebo topných těles budov přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich 
Nepřímý úder blesku včetně kulového blesku, přepětí a kolísání napětí 
Přívalový déšť, srážkové vody, atmosférické srážky, zatečení 
Vzedmutí vody, vystoupnutí vody z kanalizace 
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Pro predmety pojištění: 
Soubor nosičů dat a záznamů 
Soubor peněz, cenin a jiných cenností 
Stavební součástí v místě pojištěni 
Věci osobni potřeby zaměstnanců, studentů a hostů 
Věci převzaté na základě smlouvy (věci kulturní a historické hodnoty dle seznamu) 
Souborzásob 
Soubor peněz, cenin a jiných cenností v příručních pokladnách 

Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP) 
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP) 
Povodeň včetně záplavy (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP) 
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP) 
Sesednutí, sesuv půdy vč. zřícení skal nebo zemin (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP) 
Sesuv laviny a její zřícení, působení tíhy sněhu a námrazy (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP) 
Kapalina unikající z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP) 
Médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení (čl. 6 výše uvedených VPP) 
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, kouř, aerodynamický třesk (čl. 8 výše uvedených VPP) 
Pád stroma, stožárů a jiných předmětů nejsouli součástí poškozené věci nebo nejsouli součástí téhož souboru jako 
poškozená věc  ve smyslu přiložené doložky č M449 
Poškození potrubí nebo topných těles budov přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich 
Nepřímý úder blesku včetně kulového blesku, přepětí a kolísání napětí 
Přívalový déšť, srážkové vody, atmosférické srážky, zatečení 
Vzedmutí vody, vystoupnutí vody z kanalizace 

Pojištění pro  případ odcizení majetku včetně pojištění vandalismu 

Pro předměty pojištění: 
Soubor nosičů dat a záznamů 
Soubor peněz, cenin a jiných cenností 
Soubor insignií 
Stavební součásti v místě pojištění 
Věci osobní potřeby zaměstnanců, studentů a hostů 
Věci převzaté na základě smlouvy (věci kulturní a historické hodnoty dle seznamu) 
Souborzásob 
Soubor peněz, cenin a jiných cennosti v příručních pokladnách 

Krádež vloupáním, loupež a vandalský čin po provedeném vloupání (čl. 7 výše uvedených VPP) 
Prostý vandalský čin ve smyslu smluvního ujednání M487 SU04 

Prostá krádež 

Pojištění  přepravy 
Pro předmět pojištění: 

Přeprava peněz, cenin, cennosti vlastními i najatými vozidly v ČR 
Přeprava nákladu  movitého majetku a zásob vlastními i najatými vozidly v ČR 

Pojistná nebezpečí ve smyslu smluvního ujednání pro přepravu 

Pojištěné  náklady: 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají níže uvedené náklady. Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 14 výše uvedených 
VPP sjednává na první riziko. 

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 
Náklady na vyklizení místa pojištění *) (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.l. výše uvedených VPP)  100 000 000,
Náklady na stavební úpravy (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2. výše uvedených VPP)  1000 000,
Náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), 

bod a.3. výše uvedených VPP)  500000,

*) vč. náklade na stržení a zachranovacích nakladl, odvozu sutě a skládkovného 
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Sjednaná pojistná nebezpečí 
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP) 
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP) 
Povodeň včetně záplavy (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP) 
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP) 
Sesednutí, sesuv půdy vč zřícení skal nebo zemin (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP) 
Sesuv laviny a její zřícení, působení tíhy sněhu a námrazy (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP) 
Kapalina unikající z vodovodního zařízeni (čl. 5 výše uvedených VPP) 
Médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení (čl. 6 výše uvedených VPP) 
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, kouř, aerodynamicky třesk (čl. 8 výše uvedených VPP) 
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů nejsouli součástí poškozené věci nebo nejsouli součástí téhož souboru jako 
poškozená věc • ve smyslu přiložené doložky č. M449 
Poškození potrubí nebo topných těles budov přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich 
Nepřímý úder blesku včetně kulového blesku, přepětí a kolísání napětí 
Přívalový déšť, srážkové vody, atmosférické srážky, zatečení 
Vzedmutí vody, vystoupnutí vody z kanalizace 

Náklady na odstranění škod na stavebních součástech 
(ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. b), bod b.1. výše uvedených VPP)  100  000,
Náklady na výměnu zámků 
(ve smyslu čl. 14, odst. 1písm. b), bod b.2. výše uvedených VPP)  20  000,

Sjednaná pojistná nebezpečí 
Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP) 
Vandalský čin po vloupáni (čl. 7, odst 1., písm. d) výše uvedených VPP) 

Sjednané spoluúčasti: 

Pojištění vlastního movitého majetku, souboru budov a staveb a investic 

Pojištění nosičů dat, peněz, insignií, stavebních součástí, věcí zaměstnanců,  studentů a hostů, věcí převzatých, 
zásob 

Spoluúčast 
% z pojistného plnění  min. Kč 

Pro pojištěná nebezpečí 
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla 
Povodeň včetně záplavy 
Kapalina unikající z vodovodního zařízení 
Médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení 
Poškozeni potrubí nebo topných těles budov přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich 
Každé jiné sjednané pojistné nebezpečí 

50000,
125000,
30000,
30000,
30000,
50000,

Spoluúčast 
% z pojistného plnění  min. Kč 

Pro pojištěná nebezpečí 
Každé sjednané pojistné nebezpečí  1 000,

Pojištění pro případ odcizení majetku včetně pojištění  vandalismu 

Pro pojištěná nebezpečí 
Krádež vloupáním včetně loupeže 
Vandalský čin po provedeném vloupání 
Prostá krádež 

1000,
1 000,
1 000,

Pojištění  přepravy 

Pro pojištěná nebezpečí 
Ve smyslu smluvního ujednání pro přepravu  1 000,

S 



Sjednané limity pojistného  plnění: 

pojistné 

Pro pojistné nebezpečí 
Vichřice a krupobití 
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin 
Sesuv nebo zřícení lavin, tíha sněhu 
Zemětřesení 
Povodeň včetně záplavy 
Kapalina unikající z vodovodního zařízení 
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů 

Limit plnění  Limit plnění 

pro jednu pojistnou  pro jedno 

(Kč) 
událost  (Kč)  období 

100000000,
100000000,
100  000  000,
100000000.
100000000,
100000000,
100000000,

Pojištění pro případ rozbití skla 

Všeobecné pojistné  podmínky: 

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění průmyslu   pojištění pro případ rozbití skla Allianz pojišťovny, 
a.s. SKL04 vydanými s platností od 1.  ledna 2012  (dále jen "VPP"), sjednanými  doložkami a smluvními  ujednáními,  které jsou 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

Pojištěný:  Masarykova  univerzita 
Žerotínovo nám. 617/9,601 77 Brno 
IČ: 00216224 

Místa pojištění   viz příloha č. 4 zadávací dokumentace 

Pojištěné  zasklení: 

Pojistná částka, první riziko (Kč)  Spoluúčast (Kč) 
(čl.10 výše uvedených VPP) 

Pevně osazená zasklení 
stavebních součástí budovy  500 000,  1000,
(čl. 2, odst. 1. a 2. výše uvedených VPP) 

Odchylně od článku 2, odst. 2, písm. a) a b) výše uvedených VPP se pojištění vztahuje i na skleněné části věcí movitých (zasklení 
nábytku, zrcadla, atd.)  a také na předměty umístěné vně budovy (např. firemní štíty, reklamní tabule, vnější osvětlení) nalepené 
fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsouli součástí pojištěného skla, skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny. 

Rozsah pojištění:  Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2 výše uvedených VPP, vč. škod způsobených malbou a rytím. 

Pojištěné  náklady: 
Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 10 výše uvedených VPP sjednává na první riziko. 

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 
Náklady na speciální povrchovou úpravu (čl. 4, písm. a) výše uvedených VPP)  500 000,
Náklady na provizorní opravu (čl. 4, písm. b) výše uvedených VPP)  500 000,
Náklady na lešení nebo jiné pomocné prostředky (čl. 4, písm. c) výše uvedených VPP)  500 000,
Náklady na montáž a demontáž stavebních součásti (čl. 4, písm. d) výše uvedených VPP)  500 000,
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Allianz (fli) 

Pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) 

Všeobecné pojistné podmínky: 
Pojištění  se  řídi  zákonem  č. 89/2012  Sb., občanský  zákoník  a  Všeobecnými  pojistnými  podmínkami  pro  pojištění 
odpovědnosti  (provozní  činnost,  výrobek)  OSPP03 vydanými s platností od 1. ledna 2014  (dále jen všeobecné  pojistné 
podmínky), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

Pojistník a pojištěný: 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo nám. 617/9,601 77 Brno 
Ič 00 21 62 24 

Rozšiřující smluvní ujednáni: 
 o podstatném zvýšeni rizika 
 sankční doložka 
pro  pojištěni vzájemných nároků a odpovědnosti za škodu způsobenou vůči majetkově propojeným osobám 
 pro pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou na převzatých a užívaných č. 41 04 
• pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na užívaných nemovitostech a budovách č 4105 
• pro pojištění odpovědnosti za jiné majetkové škody (újmy na jmění) č. 41 06 
 pro pojištění odpovědnosti za jiné majetkové škody způsobené poskytováním software 
• pro pojištěni odpovědnosti za škodu nebo újmu způsobenou žákům a studentům č. 4136 
 pro pojištěni odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou poškozením životního prostředí č. 4113 
 pro pojištěni odpovědnosti za újmu vzniklou porušením práv na ochranu osobnosti č  4230 
 pro časovou působnost pojištěni 

Pojištěná provozní činnost: 
 odpovědnost za škody vyplývající z činnosti univerzity 
•odpovědnost za majetkovou i nemajetkovou újmu, a újmu způsobenou vadným výrobkem, včetně odpovědnosti z držby, 

vlastnictví,  správy,  pronájmu  a  užívání  nemovitostí  vč.  regresů  zdravotních  pojišťoven  a  dávek  správy  sociálního 
zabezpečení, následných finančních škod, křížové odpovědnosti, škod na zdraví studentů a návštěvníků, škod na životním 
prostředí, odpovědnosti  provozovatele jídelen  (včetně salmonely), ubytovacích zařízení, škody způsobené v souvislosti s 
provozováním parkoviště, odpovědnost studentů vůči škole či třetím osobám. 

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost studentů za škodu či újmu způsobenou během praktického vyučování, pokud za něj 
neodpovídá škola. 

Územní platnost: 
celý svět vyjma USA/CAN 

 pojištění odpovědnosti za škody či újmy 
USA/CAN  pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou zaměstnancem školy při plnění pracovních úkolů 

Pojištěni se nevztahuje na odpovědnost fyzických nebo právnických osob (dceřiné společnosti, 
organizační složky, apod.) se sídlem mimo území ČR. 

Rozsah pojištění: 
Odpovědnost  za  škodu  nebo jinou  újmu  z  provozní  činnosti  uvedené  v  pojistné  smlouvě  dle čl. 2  výše  uvedených 
všeobecných pojistných podmínek. 

Odpovědnost  za škodu  nebo jinou  újmu  způsobenou  vadou  výrobku  dle čl. 4  výše  uvedených  všeobecných  pojistných 
podmínek.  Toto  pojištění se vztahuje pouze na výrobky  pojištěného  dodávané  pojištěným  na trh v rámci výše uvedené 
pojištěné provozní činnosti. 

7 



Celkový limit pojistného plnění: 

20.000.000 Kč  celkový  limit  plnění  pro  odpovědnost  za  škodu  či  újmu  způsobenou  provozní  činností  a  vadou 
výrobku, maximálně40.000.000 Kč pravšechny pojistné události zajedno pojistné období 

10.000.000 Kč  pro pojištění  odpovědnosti za škodu způsobenou  na  převzatých nebo užívaných věcech  dle  smluvního 
ujednání  č  4104,  (v  rámci  celkového  limitu  plnění  maximálně 20.000.000 Kč pro  všechny  pojistné 
události  za jedno pojistné období 

4.000.000 Kč  pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věci zaměstnanců, studentů a návštěv, tj.  na věcech 
vnesených a odložených (v rámci celkového limitu plnění), maximálně 8.000.000 Kč pro všechny pojistné 
události za jedno pojistné období 

5.000.000 Kč  pro  pojištění odpovědnosti za jiné  majetkové škody  (újmy  na jmění)  dle smluvního  ujednání  č.  4106 
včetně škod způsobených poskytováním software dle smi. ujednání pro poskytování software (v  rámci 
celkového  limitu  plnění),  maximálně  10.000.000  Kč pro  všechny  pojistné  události  za  jedno  pojistné 
období 

10.000.000 Kč  pro  pojištění  odpovědnosti  za  újmu  vzniklou  porušením  práv  na  ochranu osobnosti  dle  smluvního 
ujednání  č  4230  (v  rámci celkového  limitu plnění), maximálně 20.000.000 Kč pro  všechny  pojistné 
události  za jedno pojistné období 

Spoluúčast: 
0,  Kč  pro každou pojistnou událost 

Smluvní ujednání: 

Smluvní ujednání o podstatném zvýšení rizika 
Ujednává se, že nárůst rizika (např. celkový roční obrat pojištěného, celková hodnota nemovitostí, počet obyvatel apod.) o 
více  než  30%  oproti  minulému  období je  považován  za  podstatné  zvýšení  pojistného  rizika dle  článku  16,  odst.  3  a 4 
Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti  (provozní  činnost, výrobek) OSPP03. Pojistník je  povinen o 
této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat pojistitele. Celkovým ročním obratem se rozumí součet ročních obratů 
jednotlivých  společnosti pojištěných v jedné pojistné smlouvě. 

Ostatní ustanovenívšeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

Sankční doložka 

Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud by tím porušil jakékoliv  použitelné právní předpisy upravující obchodní a 
ekonomické sankce, nařízeni anebo opatření Organizace spojených národů, Evropské unie. Evropského hospodářského 
prostoru nebo jiné právní předpisy, nařízeni nebo opatření upravující národní ekonomické a obchodní sankce. 

Smluvní ujednání pro pojištění vzájemných nároků a odpovědnosti za škodu způsobenou vůči majetkově  propojeným 
osobám 
Odchylně od článku 5, odst. 3, písm. a),  b), c), d)  Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti OSPP03 se 
pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobil pojištěný dalším spolupojištěným  fyzickým 
nebo právnickým osobám, a odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou majetkově propojeným osobám. Ujednává 
se, že výluky uvedené v článku 5, odst. 3, písm. a), b), c), d) nebudou uplatněny. 

Pojištění se nevztahuje na škodu nebo jinou újmu způsobenou jinak než škodou nebo jinou újmou při ublížení  na zdraví, 
usmrcením nebo na věci. 
Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

Smluvní ujednání č. 4104  pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech převzatých a užívaných 
Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. r) a s) Všeobecných pojistných podmínek OSPP03 se pojištění vztahuje i na odpovědnost 
pojištěného za škodu vyplývající z právních předpisů, která vznikla na věcech převzatých pojištěným  za účelem splnění svého 
smluvního závazku a na věcech užívaných. 

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené: 

>  vědomým použitím nesprávného postupu, nevhodného zařízení nebo nástroje, 
•  na věcech, které pojištěný drží neoprávněně, 
•  ztrátou, odcizením nebo pohřešováním věci, 
»  na letadlech a plavidlech, 

během jízdy s motorovým vozidlem mimo provozovnu pojištěného, 
•  na nemovitostech a budovách, které si pojištěný pronajal, nejednáli se o bydlení při příležitosti pracovní cesty. 
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Allianz (jjj) 

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 
Smluvní ujednání č  4105  pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech a budovách 
Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. s) Všeobecných pojistných podmínek OSPP03 se pojištění vztahuje i na odpovědnost 
pojištěného za škodu vyplývající z právních předpisů, která vznikla na užívaných nemovitostech a budovách, které nejsou ve 
vlastnictví pojištěného. 

Vyloučeny z pojištění však zůstávají škody způsobené z důvodu opotřebení a stárnutí, nadměrným mechanickým zatížením a 
nepřiměřeným užíváním. 

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

Smluvní ujednání č. 4106  pro pojištění odpovědnosti za jiné majetkové škody (újmy na jmění) 
Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. b) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti  OSPP03 se pojištění 
vztahuje i na odpovědnost pojištěného vyplývající z právních předpisů za jinou majetkovou škodu resp. újmu na jmění, která 
nevyplývá z újmy při ublížení na zdraví, při usmrcení nebo ze škod na věcech a která nastala v době trvání pojištění. 

Z pojištění však zůstává vyloučena odpovědnost za škody nebo újmy: 
•  způsobené výrobky, které byly vyrobeny nebo dodány do oběhu pojištěným  nebo na základě objednávky  pojištěného 

nebo na jeho účet třetí osobou; totéž platí i pro škodu nebo jinou újmu způsobenou vykonanou prací nebo poskytnutou 
službou, 

•  způsobené stálými imisemi (např. hlukem, zápachem, otřesy), 
•  vyplývající z plánovacích, poradenských, stavebních, montážních a zkušebních činností a z činností znalců, 
•  vyplývající  z peněžních,  úvěrových,  pojistných,  leasingových  nebo  podobných  obchodů,  z obchodů  s pozemky, 

z platebních operací všeho druhu, z vedení pokladny, jakož i ze zpronevěry svěřených hodnot, 
•  vyplývající  z porušení  autorských  práv,  patentových  práv,  práv  k ochranné  známce,  práv  na  ochranu  osobnosti  aj. 

obdobných práv, 
•  vyplývající z nedodržení lhůt, termínů a rozpočtů, 
•  vyplývající z poskytnutí rad či doporučení nebo z udělení pokynů, 
•  vyplývající z činností, které souvisí s poskytováním informací, s překládáním do jiných jazyků, se zprostředkováním cest a 

cestovních pobytů, 
•  vyplývající  z jakýchkoliv  IT  služeb  a  IT  výrobků  (zejména,  nikoliv  však  pouze  vývoje,  výroby,  instalace,  používání, 

provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových systémů, softwarových systémů, 
hardware, telekomunikačních zařízení nebo jiných  prostředků komunikace, internetu, ecommerce, dat,  informačních 
pramenů, mikročipů, integrovaných obvodů, nebo ostatních obdobných zařízení), 

•  vyplývající  zúmyslného  odchýlení  se  od  právních  předpisů  nebo  úředních  nařízení,  od  příkazů  nebo  podmínek 
objednatele, zadavatele, příkazce apod., či vyplývající z jiných úmyslných porušení povinností, 

•  způsobené ztrátou věcí, jakož i peněz, cenných papírů a cenností, 
•  způsobené členy orgánů právnických osob. 

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za jiné majetkové škody způsobené poskytováním software 
Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. x) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného 
vyplývající z  právních předpisu za jinou majetkovou škodu či jinou újmu, která nevyplývá ze škod na zdraví, usmrcením nebo 
na věcech, a která nastala v době trvání pojištění. 

Z pojištění však zůstává vyloučena odpovědnost za škody: 
a)  způsobená urážkou na cti, pomluvou, vyplývající z porušení autorských práv, patentových práv, práv k ochranné 

známce, práv na ochranu osobnosti aj. obdobných práv, 
b)  způsobená ztrátou věci, jakož i peněz, cenných papírů, dokladů, dokumentů, cenností, uměleckých předmětů 
c)  vyplývající z pracovněprávních vztahů 
d)  způsobená členy orgánů právnických osob. 
e)  vyplývající z trestných činů nebo z vědomého odchýlení se od právních předpisů nebo úředních nařízení nebo 

podmínek objednatele, zadavatele, příkazce apod., či vyplývající z jiných úmyslných porušení povinností, 
f)  vyplývající  z peněžních, úvěrových, pojistných,  leasingových  nebo podobných  obchodů, z obchodů s pozemky, 

z platebních a účetních operací všeho druhu, z vedení pokladny, jakož i ze zpronevěry svěřených hodnot, 
g)  převzaté nad rámec odpovědnosti za škodu stanovené právními předpisy 
h)  způsobená  počítačovými  viry,  vyjma  případů,  kdy  pojištěný  testuje  účinnost,  způsobilost  a  aktuálnost  (tj. 

nejnovější verzi, nejpozději 1  měsíc od vydání) antivirového skenovacího programu/software 
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i)  vyplývajícíz pojistných události vzniklých v USA / Kanadě 
náhrada škody plnící represivní funkci nebo zvýšená náhrada škody vzniklá při činu s přitěžujicimi okolnostmi 
(punitive nebo exempláry damages) 

j)  vyplývající ze vzájemných  nároku mezi pojištěnými 
k)  způsobená elektromagnetickými poli 

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

Smluvní  ujednání č. 4113  pro pojištění odpovědnosti za  škodu nebo jinou újmu způsobenou poškozením  životního 
prostředí 
Odchylně od článku  5,  odst. 1,  písm. m)  Všeobecných pojistných podmínek  pro  pojištěni odpovědnosti  (provozní činnost, 
výrobek)  OSPP03 vydaných s platností od 1.  ledna 2014  (dále jen všeobecné pojistné podmínky) se pojištěni vztahuje i na 
odpovědnost  pojištěného  za  škodu  nebo jinou  újmu  vzniklou  v důsledku  úniku,  vysypáni  nebo jiného  uvolnění  (např. 
rozsypáni, vylití, rozšířeni nebo vniknutí)  kouře, výparů, sazí, par  kyselin,  louhů, jedovatých chemikálii, tekutin nebo plynů, 
odpadu  nebo jiných  nakažlivých,  kontaminujících  nebo  znečišťujících  látek  do  pidy  neb  o  na  ni,  do  vzduchu nebo do 
jakéhokoliv druhu vod, pokud během trváni pojištěni bylo současně splněno všech pět následujících podmínek: 

1)  Příčina  úniku, vysypání nebo jiného  uvolněni nebyla pro pojištěného nebo pro osoby pro  něho  pracující ani očekávaná 
ani úmyslná, nastala náhle a měla charakter nehody. 

2)  Počátek úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nastal během pojistného období. 
3)  Únik, vysypáni nebo jiné uvolněni zjistil pojištěný nebo jiná osoba do 72 hodin od počátku úniku, vysypání nebo uvolnění. 
4)  Škoda neb o jiná újma na zdraví, usmrcením nebo na věci způsobená únikem, vysypáním nebo uvolněním nastala do 72 

hodin od počátku úniku, vysypáni nebo uvolnění. 
5)  Veškeré  nároky  uplatňované  z této  pojistné  smlouvy  vůči  pojištěnému  musí  být  nahlášeny  pojistiteli  neprodleně, 

nejpozději  do  30  dni  od  počátku  úniku, vysypání nebo jiného  uvolněni.  Ostatní  povinnosti pojistnika a  pojištěného 
vyplývající z pojistné smlouvy tím zůstávají nedotčeny. 

Vznikneli mezi pojištěným a pojistitelem spor ohledně okamžiku vzniku nebo zjištění úniku, vysypání nebo jiného uvolnění 
nebo  okamžiku  vzniku  škody  nebo  jiné  újmy,  pak  je  pojištěný  povinen  předložit  důkaz  o  splnění  předcházejících  pěti 
podmínek. Náklady vzniklé v souvislosti  s tímto  dokazováním nese pojištěný.  Do doby, než  pojištěný  prokáže splnění výše 
uvedených pěti podmínek, neběží lhůta uvedená v článku 10 odst. 8 všeobecných pojistných podmínek. 

Vyloučeny však zůstávají: 
1)  jakékoliv škody nebo jiné újmy, náklady a nároky z odpovědnosti vyplývající z právních předpisů transponujících směrnici 

EU č. 2004/35/ES o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. 
2)  náklady na vyšetřování, sledování nebo kontrolu negativních vlivů na životní prostředí a substancí škodlivých pro životní 

prostředí. 
3)  náklady  na odstranění  substancí  škodlivých  pro  životni  prostředí  z věcí,  které jsou ve vlastnictví  pojištěného  nebo je 

pojištěný užívá na základě leasingové či jiné smlouvy nebo jsou jinak v jeho drženi. 
4)  nároky  vůči  pojištěným  osobám, které  škodu  nebo jinou  újmu  způsobily  tím,  že  se vědomě  odchýlily  od  právních 

předpisů. 
5)  nároky vůči pojištěným  osobám, které škodu nebo jinou újmu  způsobily  tím, že vědomě  nedodržely  výrobcem  dané 

nebo stavu techniky odpovídající směrnice nebo návody k použití určené  pro používání,  pravidelné kontroly, inspekce 
nebo údržbu, anebo tím, že vědomě neprovedly nutné opravy. 

6)  škody  nebo jiné  újmy  vzniklé  v souvislosti  s provozem  pozemků  nebo  zařízení,  které  slouží  ke  zpracování,  úpravě, 
meziskladování, konečnému skladování či likvidaci odpadu nebo odpadních látek. 

7)  nároky vyplývající  z negativního  ovlivnění,  poškození  nebo ztráty  podzemních  substancí  (např.  ropy, plynu apod.), ke 
kterým došlo v důsledku podzemních prací nebo zákroků. 

8)  újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrceni způsobené rakovinotvornými substancemi 
9)  nároky vyplývající z pracovně právních předpisů. 

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 
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Allianz (®) 

Smluvní ujednání č. 4230 pro pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou porušením práv na ochranu osobnosti 
Odchylně od článku 2, odst. 5, písm. a)  Všeobecných pojistných podmínek OSPP03 se pojištěni vztahuje také na povinnost 
pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy, která vyplývá z právních předpisů a která nebyla způsobena 
při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud byla taková náhrada  uložena pojištěnému  pravomocným rozhodnutím  soudu 
z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby. 

Z pojištění je vyloučena nemajetková újma způsobená: 
 urážkou nebo pomluvou; 
sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním; 
 porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví; 
 porušením mlčenlivosti; 
 porušením ochrany osobních údajů; 
 při výkonu veřejné moci. 
Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

Smluvní ujednání č. 4136  pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu způsobenou žákům a studentům 
Odchylně od článku 5, odst. 1,  písm. e)  Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti OSPP03 se pojištění 
vztahuje  i  na  odpovědnost  právnické  osoby  vykonávající  činnost  školy  a  školského  zařízení  za  škodu  nebo jinou  újmu 
způsobenou  žákům  a  studentům,  pokud  ke  škodě  nebo  jiné  újmě  došlo  při  teoretickém  vyučováni  nebo  praktickém 
vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. 

Pokud je  pojištěným Fyzická nebo právnická osoba, u níž je vykonáváno praktické vyučováni a došloli ke škodě nebo jiné újmě 
při praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, vztahuje se pojištění  i na odpovědnost  této fyzické nebo právnické 
osoby za škodu nebo jinou újmu způsobenou žákům  a studentům, tak  na škodu nebo jinou újmu vzniklou třetím osobám. 
Fyzická  nebo  právnická  osoba,  u  níž  je  vykonáváno  praktické  vyučování,  se  pro  účely  tohoto  pojištění  považuje  za 
zaměstnavatele. 

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

Smluvní ujednáni pro časovou působnost pojištění 
Odchylně od  čl. 3,  odst.  1 všeobecných  pojistných  podmínek  pro  pojištění  odpovědnosti za škodu  způsobenou  provozní 
činností a vadou výrobku se ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je  současné splnění  následujících 
podmínek: 

•  skutečnost,  že  nárok  na  náhradu  škody  byl  uplatněn  vůči  pojištěnému  a  prokazatelně  oznámen  pojistiteli  v době 
účinnosti pojistné smlouvy a zároveň 

•  škoda vznikla po 01.01.2015 a/nebo během doby účinnosti pojistné smlouvy a zároveň 
•  škoda  způsobená  vadou  výrobku  nevznikla  dňve  než  01.01.2015  a  byla  způsobena  výrobky  dodanými  na  trh  od 

01.01.2015, 

za předpokladu, že tato škoda nebyla kryta pojistnou smlouvou účinnou v době, kdy škoda vznikla. 

Den,  kdy je  u  pojistitele/pojištěného  uplatněn  nárok  na  náhradu  škody  nebo kdy  se  pojištěný/pojistitel  poprvé  dozví  o 
okolnostech, za kterých je zřetelné, že nárok na náhradu škody bude uplatněn, je považován za okamžik uplatnění nároku na 
náhradu škody. Rozhodující je den, který nastal dříve. 

Upřesnění 
Má se za to, že škoda na zdraví v důsledku úrazu nastala v okamžiku, kdy nastal úraz. 

Dále se má za to, že škoda na zdraví, která vede k latentní nemoci, vznikla v okamžiku lékařského potvrzení poškození tělesné 
integrity, uvedeného poškozeným, jeli toto zapříčiněno výrobkem vyrobeným nebo dodaným pojištěným. Latentní  nemoci, 
jejichž původ (první kontakt s výrobkem) je starší než 01.01.2015, jsou z pojistného krytí vyloučeny. 
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Pojištění elektroniky 

Všeobecné pojistné  podmínky: 

Pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění elektroniky Allianz pojišťovny, a.s. VPP   EL   03 a 
sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou 
uvedeny v příloze. 

Sjednané doložky: 

Doložka 101/1  Přenosná zařízen!. 
Doložka 144  Krytí zvláštních nákladů na cestovní výlohy tech niků a / nebo odborníků ze zahraničí 
Doložka 143/1  Krytí zvláštních nákladů na přesčasové hodiny, práci v noci a o zákonem stanovených svátcích a na spěšnou 

přepravu 
Doložka 143/2  Krytí zvláštních nákladů na leteckou dopravu 

Pojištěný:  MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 
Žerotínovo náměstí 9,601  77 Brno 
IČ: 00 21  62 24 

Místa  pojištění: 

Ve smyslu přílohy č. 4 zadávací dokumentace 

Předmět  pojištění: 

Odchylně od ustanovení VPP se ujednává pojištění pro soubor stacionární elektroniky v místě pojištění a mobilní elektroniky 
na území České republiky vedené v účetnictví klienta bez doloženého seznamu elektroniky  1 . riziko 

Rozsah pojištění: 

V rozsahu Oddílu I. výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění elektroniky a sjednaných doložek. 
Pojištění se nevztahuje na Oddíl II. a  III. 

Smluvní  ujednání: 

Pojistitel nehradí žádné škody, které vznikly prostou krádeží pojištěné věci. 

Pojistná  částka: 

pro Oddíl I:  100 000 000, Kč pro soubor stacionárních elektronických přístrojů a výpočetní elektroniky v místě pojištění 
odchylně od ustanovení VPP pojištění na 1. riziko 

20 000 000, Kč pro soubor mobilní elektroniky na území České republiky 
odchylně od ustanovení VPP pojištění na 1. riziko 

Roční limit pojistného  plnění: 

10 000 000, Kč souhrnně pro doložky 143/1,143/2,144 

Spoluúčast: 

1 000,  Kč pro každou pojistnou událost a pro jednu pojištěnou věc 
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Allianz 

Společná  ustanovení 

Poznámka: 

Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují  úpravu počátku 
pojištění na den po dni zaplacení prvého pojistného, se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v 
pojistné  smlouvě.  Pojistník  prohlašuje,  že  byl  před  uzavřením  této  pojistné  smlouvy  seznámen  s pojistnými 
podmínkami  platnými  pro tuto  pojistnou  smlouvu  včetně  všech  příloh,  což potvrzuje  svým  níže  uvedeným 
podpisem. 

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2017; 00:00 hod   31.12.2019; 24.00 hod. 

Roční pojistné celkem po obchodní slevě 20%  Kč 5 804 601, bez DPH 

Pojistné celkem za pojistné období 1.1.201731.12.2019 po obchodní slevě 20%  Kč 17 413 803, bez DPH 

Splatnost pojistného: 

Výše uvedené pojistné je splatné na účet: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8 
UniCredit BankCzech Republic, a.s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4  Michle, číslo účtu: 2727/2700 
konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 400 040 424, swift code: KOMBCZPP, a to dle níže uvedených platebních 
podmínek, specifikovaných v zadávací dokumentaci: 

1)  Právo na zaplacení pojistného 
a)  Smluvní strany sjednávají, že pojistné bude hrazeno pro každé pojistné období samostatně. 
b)  Právo na zaplacení pojistného za 1. (slovy: první) pojistné období vzniká dnem uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

Právo na zaplacení pojistného za 2. (slovy: druhé) a 3. (slovy: třetí) pojistné období vzniká 1. (slovy: prvním) dnem 
příslušného pojistného období. 

c)  Právo na zaplacení poměrného pojistného v případě změny v pojistném zájmu pojistníka vzniká dnem uzavření 
příslušného změnového, resp. opčního dodatku. 

2)  Pojistné pojistník pojistiteli uhradí na základě vystaveného vyúčtování pojistného (dále také jen  „vyúčtováni"). 
Pojistitel se zavazuje vystavit pro každou z uzavřených pojistných smluv vyúčtování samostatně. 

3)  vyúčtování pojistného 
a)  Po uzavření pojistné smlouvy, započetí 2. (slovy: druhého) a 3. (slovy: třetího) pojistného období, uzavření 

změnového, resp. opčního, dodatku vystaví pojistitel vyúčtování ve 2 (slovy: dvou) originálech znějících na 
příslušnou částku pojistného, a tato nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení doručí 
pojistníkovi. 

b)  Pokud bude změnový, resp. opční dodatek uzavřen na konci kalendářního roku, zavazuje se pojistitel vystavit a 
doručit vyúčtování pojistníkovi nejpozději 15.1. následujícího kalendářního roku. 
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Doložka o  soupojištění: 

V souladu s ustanovením Všeobecných pojistných podmínek Pojištění průmyslu   pojištění pro případ poškození věci, čl. 26 
se tímto ujednává, že vedoucím pojistitelem (dále též jako „pojistitel") je Allianz pojišťovna, a.s„ která přebírá 50 %  práv a 
závazků (podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy. Dalším na této smlouvě se podílejícím pojistitelem (dále též 
„soupojistitelem") je Kooperativa pojišťovna, a.s., která přebírá 50%  práv a závazků (podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy. 
Vedoucí pojistitel je, pokud není uvedeno jinak, oprávněn a zmocněn přejímat oznámení a projevy vůle pojištěného jménem 
všech zúčastněných soupojistitelů, stanovit pojistné podmínky a výši pojistného, spravovat soupojištění, přijímat pojistné, 
přejímat od pojištěného oznámení o vzniku pojistné události a vést šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitelů 
poskytnout pojistné plnění. Vedoucí pojistitel je povinen oznámeni a projevy vůle pojištěného neprodleně předat ostatním 
pojistitelům. Zúčastnění pojistitelé mají právo kdykoliv požadovat po vedoucím pojistiteli informace týkající se pojištěni. 

Soupojistitel se zavazuje uhradit vedoucímu pojistiteli částku ve výši 3,5%  ze svého podílu na pojistném na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vedoucího pojistitele. Veškerá vyúčtování a převody podílu na pojistném pro 
soupojistitele provede vedoucí pojistitel do 30 dnů po obdrženi pojistného na svůj účet 

Bez výslovného písemného zmocnění nebo neníli v této pojistné smlouvě dohodnuto jinak, není vedoucí pojistitel oprávněn 
jménem ostatních pojistitelů uznat nebo odmítnout pojistnou událost, dát výpověďsmlouvy, odstoupit od smlouvy či 
jménem ostatních pojistitelů měnit dohodnutý rozsah a podmínky pojištění. 

Jednotliví pojistitelé (tj.  vedoucí pojistitel a soupojistitel) jsou oprávněni vypovědět svůj podíl na pojištění sjednaném touto 
pojistnou smlouvou v souladu s ustanoveními pojistné smlouvy, pojistných podmínek a zákona. 
a)  Pojištěný oznamuje vznik pojistné události vždy vedoucímu pojistiteli nebo společně dohodnutému pojišťovacímu 

zprostředkovateli (dále též „makléř"), který je povinen neprodleně uvědomit soupojistitele. Vedoucí pojistitel je 
povinen přímo nebo prostřednictvím makléře vyzvat soupojistitele k účasti na šetření, jednáli se o škodu, kde podíl 
soupojistitele na pojistném plnění zřejmě přesáhne výši 1.000.000,Kč. Soupojistitel však není povinnen se tohoto 
šetření zúčastnit. 

b)  Jeli povinnost plnit a podíl soupojistitele je nižší než 1.000.000,Kč, je vedoucí pojistitel oprávněn pojistné plnění 
vyplatit oprávněné osobě a vyúčtovat soupojistiteli jeho podíl. Soupojistitele jsou v takovém případě vázáni 
rozhodnutím vedoucího pojistitele. 

c)  Přesáhneli podíl soupojistitele na pojistném plnění zřejmě částku 1.000.000,Kč, může vedoucí pojistitel poskytnout 
pojistné plnění za soupojistitele jen s jeho písemným souhlasem. Po poskytnutí pojistného plněni vyúčtuje vedoucí 
pojistitel podíly soupojistiteli. 

V případě prodlení vedoucího pojistitele s plněním svých povinností podle pojistné smlouvy, pojistných podmínek a zákona, a 
vznikneli tím škoda soupojistiteli, je povinen jí nahradit. 

Plnilli vedoucí pojistitel v rozsahu uplatněného nároku pojistné plnění v celé výši sám, ačkoli k tomu nebyl povinen, je 
oprávněn požadovat náhradu na soupojistiteli podle výše jeho podílu, pokud plněni vedoucího pojistitele soupojistitel 
odsouhlasil. Vedoucí pojistitel je zmocněn soupojistitelem vést veškeré právní spory, včetně právních sporů, které se týká jeho 
podílu, jako žalobce nebo žalovaný. Pravomocný rozsudek ve prospěch nebo proti vedoucímu pojistiteli i jím uzavřený 
pravomocný soudní smír budou tímto soupojistitelem uznány také pro něj závaznými. 
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Allianz (jfi) 

přílohy: 
Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu   pojištění pro případ poškození věci (PMP04), 
Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu   pojištění pro případ rozbití skla (VPPSKL04), 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění elektroniky (VPPEL03), 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (VPPOSPP03) 
Smluvní ujednání a doložky dle textu, 

Podpisy: 

V Brně dne 

VPrazedneX (l.  tdC 

Allianz pojišťovna, a.s.  Allianz pojišťovna, a.s. 

Ing. Jan Vícha  Kateřina Šustrová 

senior manažer korporátního  manažer metodické podpory 

a podnikatelského pojištění  korporátního pojištění 

jména a podpisy osob oprávněných jednat za uchazeče   vedoucího pojistitele 

V Praze dneS.fl'MĹ 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Vienna Insurance Group 

Ing. Jan Vícha 

zaměstnanec vedoucího pojistitele coby 

senior manažer korporátního 

a podnikatelského pojištěni 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Vienna Insurance Group 

Kateřina Šustrová 

zaměstnanec vedoucího pojistitele coby 

manažer metodické podpory 

korporátního pojištění 

jména a podpisy osob oprávněných jednat za uchazeče    (sou)pojistitele na  základě plné moci a pověření 
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Allianz (jfi) 

Doložka č. M420  Jedna pojistná událost  72 hodin 

V případě, že dojde v průběhu trvání pojistné smlouvy k pojistné události způsobené následkem: 
•  vichřice a krupobití; 
•  povodně; 
•  zemětřesení; 
•  výbuchu sopky; 
budou za jednu pojistnou událost  považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí, vzniklé v důsledku jedné 
příčiny během 72 hodin, které jsou kryty sjednaným  pojištěním. Za počátek časové lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy 
došlo k prvnímu poškození pojištěného majetku ve smyslu sjednaného pojištění. 

Za škodní událost nebudou považovány pojistné události vzniklé: 

•  před datem (časem) počátku pojištění, resp. po datu (čase) zániku pojištění. 

Doložka  č. M449  Pojištění škod způsobených pádem stromů, stožárů a jiných předmětů 

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek Pojištění průmyslu   pojištění pro případ poškození věci se touto doložkou, která je 
nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává, že: 

Pojistitel poskytne pojistné  plnění  (maximálně  však do výše sjednaného  limitu pojistného plnění)  i za škody způsobené  pádem 
stromů, stožárů  a jiných předmětů. Toto pojištění  se však vztahuje pouze na ty předměty  pojištění, pro které je pojištění  tohoto 
pojistného nebezpečí v pojistné smlouvě sjednáno.  Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se pro účely pojištění  rozumí pohyb 
tělesa, který má znaky volného pádu. 



Allianz (fii) 

Smluvní ujednání pro pojištění pro případ poškození věci  
a pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody  

(M487:SU04) 

Oddíl I   pojištění pro případ poškození věci 

Článek 1 
Obecné zásady 

1.  Obecné zásady pojištění průmyslu, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách Pojištění 
průmyslu  pojištění pro případ poškození věci platných od 1.1.2014 (dále jen „VPP pojištění pro případ poškození věci PMP04"); 

a)  článek 2   Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu nebo zřícení letadla   dále jen „požár", 
b)  článek 3   Pojištěni proti vichřici a krupobití dále jen „vichřice a krupobití", 
c)  článek 4, odst. 1., písm. a)    Pojištěni proti povodni   dále jen „povodeň", 
d)  článek 4, odst. 1.,  písm. b)    Pojištění proti zemětřesení   dále jen „zemětřesení", 
e)  článek4,odst  1.,  písm.c)  Pojištění proti výbuchu sopkydále jen „výbuch sopky", 
0  článek 4, odst. 1., písm. d)    Pojištění proti sesednutí, sesuvu půdy   dále jen „sesuv půdy", 
g)  článek 4, odst. 1., písm. e)    Pojištění proti lavině a působení tíhy sněhu   dále jen „lavina a tíha sněhu", 
h)  článek 5  Pojištění proti působení vody z vodovodního zařízení   dále jen „voda z vodovodního zařízeni", 
i)  článek 6   Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových hasicích zařízeni   dále jen „sprinklery", 
j)  článek 8   Pojištění proti nárazu vozidla, kouři nebo rázové vlně způsobené nadzvukovým letadlem   dále jen „náraz vozidla, kouř a rázová 

vlna". 
2.  Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a byloli sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně, zemětřesení, výbuchu 

sopky,  sesuvu  půdy,  laviny  a  tíhy  sněhu,  ujednává  se,  že  pojistná  plněni  vyplacená  z pojistných  událostí  nastalých  během jednoho 
pojistného období za pojištěnou věc nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc nebo soubor věcí, maximálně však 
následující částky: 

•  pro vichřici a krupobití 100  000 000,  Kč 
•  pro zemětřesení • 100 000  000, Kč 
•  pro výbuch sopky 100  000 000,  Kč 
•  pro sesuv půdy  500 000  000,  Kč 
•  pro lavinu a tíhu sněhu • 500  000  000,  Kč 
•  pro povodeň  do limitu uvedeného v pojistné smlouvě. 

3.  Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, uhradí pojistitel v případě pojistné události nezbytné náklady na: 
a)  vyklizení místa pojištěni včetně stržení stojících částí, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a za jejich uložení nebo zničení (čl. 

14, odst. 1., písm. a),  bod a.1. VPP pojištění pro případ poškození  věci PMP04) do výše 2 % z pojistné částky, maximálně však 1  000 
000,  Kč za jedno pojistné období, náklady na dekontaminaci zeminy a vody se však nehradí, 

b)  stavební  úpravy  a  na  de/remontáž  ostatních  nepoškozených  pojištěných  věcí,  provedené  v souvislosti  se  znovu pořízením  nebo 
opravou věcí poškozených, zničených nebo ztracených při pojistné události (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2.  VPP pojištění pro případ 
poškození  věci PMP04) do výše 2 % z pojistné částky, maximálně však 1  000  000,  Kč za jedno pojistné období, 

c)  obnoveni výrobní a provozní dokumentace (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod. a.3. VPP pojištění pro pňpad poškození  věci PMP04) do výše 
2 % z pojistné částky, maximálně však 500  000,  Kč za jedno pojistné období, pokud bude provedeno do dvou let po pojistné události. 
Jinak pojistitel poskytne plnění pouze ve výši odpovídající pořizovací ceně materiálu. 

4.  Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pak, jeli v pojistné  smlouvě sjednáno  pojištění proti krádeži vloupáním,  loupeži a/nebo 
vandalskému činu (čl. 7, odst. 1., písm. a) až d) VPP pojištění pro případ poškození  věci PMP04), uhradí pojistitel nezbytné náklady na: 
a)  odstranění škod způsobených na stavebních součástech  uvnitř  i vně budov a staveb (vyjma zasklení výkladních a výstavních skříní a 

vitrín), tj. např. na plotech, střechách, stropech, stěnách, podlahách, dveřích, zámcích, oknech, roletách, mřížích, výstavních skříních a 
vitrínách (vyjma jejich zasklení), do výše 1 % z pojistné částky, avšak maximálně do výše 100 000,  Kč za jedno pojistné období, 

b)  výměnu  zámků  vnějších  dveří  budovy vmiste  pojištěni,  pokud  došlo  ke  ztrátě  klíče  v důsledku  pojistné  události  anebo  krádeží 
vloupáním,  krádeží či loupeží mimo místo pojištění, do výše 1 % z pojistné  částky, avšak maximálně  do výše 100  000,  Kč za jedno 
pojistné období. Toto ujednání se nevztahuje na dveře od trezorových místnosti. 

5.  Pojistitel uhradí  nezbytné  náklady specifikované ve  výše  uvedených  odst. 3.  a  4.  pouze tehdy, pokud tyto byly vynaloženy  v příčinné 
souvislosti s pojistnou událostí. 

Článek 2 
Pojištění proti krádeži vloupáním, loupeži, vandalskému činu 

1.  Pro stanovení výše pojistného plnění je  rozhodující stav a funkčnost zabezpečení  uzamčené  budovy, resp. místnosti, ve které se nacházejí 
pojištěné věci, v místě pojištění (dále jen „uzamčený prostor"). Návrh a montáž elektrických zabezpečovacích systémů (dále jen  EZS) musí 
být provedeny v souladu s příslušnými platnými normami. 

A.  Minimálním  mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru musí být 
osazena  uzamykacím  systémem.  Uzamykací  systém  může  být  tvořen  obyčejným  zámkem,  dosickým  zámkem, zámkem  s cylindrickou 
vložkou nebo systémem s visacím zámkem. 
Zabezpečení  ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů, oken a jiných prosklených částí  (prosklené dveře, prosklené stěny apod. 
s výjimkou skleněných  tvárnic), přes které je  možný přístup do pojištěného  prostoru, s plochou větší než 6 dm 2  nebo s min.  rozměrem 
v jednom směru  alespoň  20  cm,  pokud jejich spodní  okraj  leží  do  3  m  od  země,  resp.  nejmenší  vzdálenost  od  místa  umožňujícího 
vystoupání na úroveň otvoru (např. od hromosvodů, od pevných plošin spojených se zemí, apod.) není větší než 1,20  m, musí být zajištěno 
alespoň skleněnou výplní   zasklením. 



B.  Základním  mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru musí 
pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazená bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořený bezpečnostním stavebním 
zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním). 
Zabezpečení  ostatních otvorů, zejména  všech okenních vstupů, oken a jiných  prosklených částí  (prosklené dveře, prosklené stěny apod. 
s výjimkou skleněných tvárnic), přes  které je  možný přistup do pojištěného prostoru, s plochou  větší  než 6 dm2  nebo s min.  rozměrem 
v jednom  směru  alespoň  20  cm,  pokud jejich  spodní  okraj  leží  do  3  m  od  země,  resp.  nejmenší  vzdálenost  od  místa  umožňujícího 
vystoupání na úroveň otvoru (např. od hromosvodů, od pevných plošin spojených se zemí, apod.) není větší než  1,2  m, musí být zajištěno 
alespoň skleněnou výplní   zasklením. 

C.  Speciálním mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného  prostoru musí být 
pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazená: 

•  vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, nebo 
•  bezpečnostní uzamykatelnou závorou, nebo 
•  bezpečnostním  uzamykacím  systémem  (komplet  tvořený  bezpečnostním  stavebním  zámkem,  bezpečnostní  cylindrickou 

vložkou a bezpečnostním kováním) a opatřena přídavným bezpečnostním zámkem. 
Zárubne vnějších vstupních otvorů musí být zabezpečeny proti roztažení. 
Zabezpečení  ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů, oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené stěny apod. 
s výjimkou skleněných tvárnic), přes které je  možný přístup do uzamčeného prostoru, s plochou větší než 6 dm2  nebo s min.  rozměrem 
v jednom  směru  alespoň  20  cm,  pokud jejich spodní  okraj  leží  do  3  m od  země,  resp.  nejmenší  vzdálenost  od  místa  umožňujícího 
vystoupání na úroveň otvoru (např. od hromosvodů, od pevných plošin spojených se zemí, apod.) není větší než 1,2  m, musí být zajištěno 
buď funkční  ocelovou  mříží  pevně osazenou do zdiva, s průměrem  tyče s kruhovým profilem  10  mm  či s jiným profilem s podobnou 
tuhostí, s velikostí oka max.  6 dm2  a s max.  rozměrem v jednom směru 20  cm, nebo funkční bezpečnostní  roletou, nebo funkční okenicí 
uzamykatelnou zámkem, nebo bezpečnostní fólií s tloušťkou min. 300  mikrometrů montovanou do rámu,  nebo funkčním bezpečnostním 
zasklením. 

2.  Dojdeli k odcizení pojištěných věcí uložených v uzamčeném prostoru krádeží vloupáním anebo k poškození či zničení  pojištěných věci 
vandalským činem po provedeném vloupání, pokud je pojištění proti poškození či zničení vandalským činem sjednáno, poskytne pojistitel 
pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však: 
a)  50 000,  Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písmeno a) až e)  VPP pojištění pro případ poškození věci 

PMP04,jsoulipojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném minimálním zabezpečením, 
b)  200  000,  Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst, 4., písm. a) až e) VPP pojištění pro případ poškození  věci 

PMP04, jsouli pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. základním mechanickým zabezpečením, 
c)  700  000,  Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e)  VPP pojištění pro případ poškození  věci 

PMP04, jsouli pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním mechanickým zabezpečením, 
d)  3 500  000,  Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e)  VPP pojištěni pro případ poškození  věci 

PMP04 jsouli  pojištěné  věci  umístěny  buď v  uzamčeném  prostoru  chráněném  min.  speciálním  mechanickým  zabezpečením  a 
funkčním  EZS  (s  prostorovou  a  plášťovou  ochranou)  s vnější  akustickou  a  světelnou  signalizací,  nebo  v  uzamčeném  prostoru 
chráněném min. speciálním mechanickým zabezpečením trvale střeženém kvalifikovanou fyzickou ostrahou, 

e)  10 000  000,  Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění pro případ poškození  věci 
PMP04, jsouli pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním mechanickým zabezpečením a funkčním 
EZS (s prostorovou a plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací  a s napojením  na pult centralizované ochrany 
(dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min., 

0  nad 10 000  000,  Kč, podle podmínek zvláště dohodnutých v pojistné smlouvě. 

3.  Pokud není v pojistné  smlouvě  sjednáno jinak, poskytne pojistitel pojistné  plnění  pro  případ  loupeže  s limitem 200.000,  Kč za jedno 
pojistné období. Toto ujednání se nevztahuje na loupež peněz a cenností. 

4.  Pokud je  tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i na odcizení pojištěných peněz a cenností  loupeží při jejich přepravě na 
území České republiky. Pojistitel poskytne pojistné plnění za peníze a cennosti do výše sjednané pojistné částky,  resp. limitu pojistného 
plnění, maximálně však: 
a)  200  000,  Kč, provádíli přepravu jedna osoba a jsouli peníze a cennosti uloženy v pevné řádně uzavřené kabele či kufru, 
b)  500 000,  Kč, provádějíli přepravu min. dvě osoby a jsouli peníze a cennosti uloženy v pevné řádně uzavřené kabele či kufru, 
c)  1 000  000,  Kč, provádějíli  přepravu min. dvě osoby v automobilu, přičemž alespoň jedna z nich je  ozbrojena nabitou střelnou zbraní 

připravenou  k obraně, a  peníze  a  cennosti jsou  uloženy  v  bezpečnostní  pevné  řádně  uzavřené  kabele  či  kufru,  který je  vybaven 
zařízením pro znehodnocení obsahu (barvicí modul), 

d)  nad 1  000  000,  Kč, jeli přeprava prováděna za podmínek individuálně stanovených pojistitelem. 
4.1.  Pojištěný je při přepravě peněz a cenností povinen dodržovat tyto podmínky: 

a)  osoby provádějící přepravu, včetně řidičů, musí být  ve věku 1860  let, spolehlivé, bezúhonné, fyzicky a psychicky vhodné a speciálně 
vycvičené, 

b)  řidič je považován za osobu provádějící přepravu, resp. za člena doprovodu, 
c)  osoby provádějící přepravu musí být vybaveny alespoň obranným sprejem, 
d)  trasy a doby přepravy vozem musí být nepravidelně měněny, s trasou a cílem smí být seznámen pouze řidič (řidiči) až bezprostředně 

přeď zahájením jízdy, 
e)  přeprava vozem smí být přerušena jen z důvodů vyplývajících z pravidel silničního provozu, 
f)  vůz nesmí být v případě přerušení přepravy otevřen v nechráněném prostoru, 
g)  druh a  množství  přepravovaných  peněz  a cennosti,  doba a  trasa přepravy  musí  být  utajena  před  nepovolanými  osobami včetně 

doprovázejících osob, 
h)  osoby provádějící přepravu ji  musí zajišťovat po celou dobu trvání od počátku nakládky (převzetí)  do skončení vykládky (předání) v 

místě určení. 
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Allianz (fij) 

Pokud je  tak  v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění  i na  odcizení  peněz a cennosti krádeží vloupáním. Pojistitel poskytne 
pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však: 
a)  40  000,  Kč, jsouli peníze a cennosti uloženy v uzavíratelné a uzamykatelné  úložné schránce  (tj.  např. stolní  zásuvce, nábytkovém 

kontejneru, apod.).  V  mimoprovozní  době  či v době  nepřítomnosti  pověřeného  pracovníka  musí  být  úložná  schránka  s penězi  a 
cennostmi uzavřena, uzamčena a uložena v místnosti zabezpečené alespoň minimálním mechanickým zabezpečením. Klíče od úložné 
schránky i od místnosti se musí  nacházet  buď mimo místo pojištění, nebo musí být uloženy pod dohledem pověřeného pracovníka 
v místě pojištění. 

b)  150 000,  Kč, jsouli peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. I.  bezpečnostní třídě 
dle ČSN EN 11431. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být podle návodu výrobce ukotveny. Tyto 
mobilní  úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném  min. speciálním  mechanickým zabezpečením. 
Klíče  od  mobilních  úschovných  objektů  a  informace  o  kombinacích  kódových  uzávěrů  mobilních  úschovných  objektů  se  nesmí 
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

c)  400  000,  Kč, jsouli peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. II.  bezpečnostní třídě 
dle ČSN EN 11431. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300  kg nebo musí být podle návodu výrobce ukotveny. Tyto 
mobilní  úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném  min. speciálním  mechanickým  zabezpečením. 
Klíče  od  mobilních  úschovných  objektů  a  informace  o  kombinacích  kódových  uzávěrů  mobilních  úschovných  objektů  se  nesmí 
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

d)  1 100  000,  Kč, jsouli peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním  úschovném objektu certifikovaném v min.  III.  bezpečnostní 
třídě dle ČSN EN 11431. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300  kg nebo musí být podle návodu výrobce ukotveny. 
Tyto  mobilní  úschovné  objekty  musí  být  dále  umístěny  v uzamčeném  prostoru  chráněném  min.  speciálním  mechanickým 
zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se 
nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

e)  2 300  000,  Kč, jsouli peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min.  IV.  bezpečnostní 
třídě dle ČSN EN 11431. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300  kg nebo musí být podle návodu výrobce ukotveny. 
Tyto  mobilní  úschovné  objekty  musí  být  dále  umístěny  v uzamčeném  prostoru  chráněném  min.  speciálním  mechanickým 
zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěr* mobilních úschovných objektů se 
nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

0  4 500  000,  Kč, jsouli peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném  v min. V. bezpečnostní 
třídě dle ČSN EN 11431. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300  kg nebo musí být podle návodu výrobce ukotveny. 
Tyto  mobilní  úschovné  objekty  musí  být  dále  umístěny  v uzamčeném  prostoru  chráněném  min.  speciálním  mechanickým 
zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se 
nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

g)  5 500  000,  Kč, jsouli peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním  úschovném objektu certifikovaném v min. VI.  bezpečnostní 
třídě dle ČSN EN 11431. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300  kg nebo musí být podle návodu výrobce ukotveny. 
Tyto  mobilní  úschovné  objekty  musí  být  dále  umístěny  v uzamčeném  prostoru  chráněném  min.  speciálním  mechanickým 
zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se 
nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není  v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

h)  nad  5 500  000,  Kč poskytne pojistitel  pojistné plnění  pouze tehdy, jsouli v pojistné  smlouvě  sjednány  pro  tento limit  individuální 
podmínky zabezpečení a jsouli tyto individuální podmínky zabezpečení dodrženy. 

6.  Pokud je  tak  v  pojistné  smlouvě  dohodnuto, vztahuje  se  pojištění  i  na  odcizení  nosičů  dat  výrobní  a  provozní dokumentace a věcí 
zaměstnanců krádeží vloupáním. Pojistitel poskytne pojistné plněni za všechny tyto věci do výše pojistné částky, resp.  limitu pojistného 
plnění sjednaného v pojistné smlouvě, pokud jsou chráněny alespoň základním zabezpečením. 

7.  Pokud je  tak  v  pojistné  smlouvě  dohodnuto, vztahuje  se  pojištěni  i  na  poškození,  ztrátu  či  zničení  nosičů  dat  výrobní  a  provozní 
dokumentace, pokud příčinou  byl požár, úder blesku, výbuch nebo pád letadla. Pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše sjednaného 
limitu pojistného  plnění  za jednu a všechny  pojistné  události nastalé  během  pojistného  období, max.  však do výše Kč 250000,, jsouli 
pojištěné  nosiče  dat  výrobní  a  provozní  dokumentace  uloženy  v ohnivzdorném  úschovném  objektu  certifikovaném  alespoň  ve  třídě 
ohnivzdomosti S 60 DIS dle ČSN EN 10471, neníli v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 

8.  V případě, že jsou v pojistné smlouvě  sjednány  pro  různé  předměty  pojištění  odlišné  spoluúčasti,  odečte  pojistitel v případě  pojistné 
události vzniklé ve stejné době a z téže příčiny pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou. To však neplatí,  pokud je  pro pojištěného 
výhodnější odečtení jednotlivých sjednaných spoluúčastí zvlášť. 

9.  Odchylně od čl. 7. VPP pojištění pro případ poškozeni  věci PMP04 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na věci, které nelze pro jejich 
značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru a jsou proto uloženy na volném prostranství, pokud 
dojde  k jejich  krádeži  vloupáním  anebo  k jejich  poškození  vandalským  činem  po  provedeném  vloupání.  Škody  na  cennostech, 
starožitnostech a na malé mechanizaci do hmotnosti 750  kg však pojistitel nehradí. Za všechny ostatní  pojištěné věci poskytne pojistitel 
pojistné plnění  do výše sjednané  pojistné částky, resp.  limitu pojistného plnění, maximálně však 50  000,  Kč za jedno  pojistné období, 
pokud není  v pojistné smlouvě  ujednáno jinak, a  to v případě, že je  prostranství  zabezpečeno  funkčním  oplocením  celého pozemku s 
minimální výší 180 cm a uzamčeným i vraty. Spoluúčast pojištěného pro pojištění dle tohoto odstavce se ujednává ve výši  1 000,  Kč. 

10.  V případě, že je v pojistné smlouvě sjednána doložka M485, ujednává se odchylně od čl. 3 VPP pojištění pro případ poškození  věci PMP04, 
že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na pojištěných vozidlech definovaných doložkou M485 umístěných na volném prostranství, 
bylali poškozena, zničena nebo ztracena v souvislosti s pojistnou událostí, jejíž příčinou byla vichřice nebo krupobití. Pokud není v pojistné 
smlouvě  ujednáno jinak, sjednává  se  limit  pojistného  plnění  pro  pojištění  dle  tohoto odstavce na  2 000  000,  Kč pro  jednu a všechny 
pojistné události během pojistného období. Spoluúčast pojištěného činí 20 000,  Kč. 



Oddíl II   pojištění  pro případ přerušení provozu 

v důsledku věcné škody 

Článek 1 
Obecné zásady 

1.  Obecné zásady pojištění průmyslu, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s„ jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách Pojištění 
průmyslu • pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody platných od 1.1.2014 (dále jen „VPP pro přerušení provozu PPP
04"); 
a)  článek 3   Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu nebo zřícení letadla   dále jen „požár", 
b)  článek 4   Pojištění proti vichřici a krupobití  dále jen „vichřice a krupobití", 
c)  článek 5, odst. 1., písm. a)    Pojištění proti povodni   dále jen „povodeň", 
d)  článek 5, odst. 1., písm. b)    Pojištění proti zemětřesení   dále jen „zemětřesení", 
e)  článek 5, odst 1., písm. c)    Pojištění proti výbuchu sopky   dále jen  „výbuch sopky", 
0  článek 5, odst 1., písm. d)    Pojištění proti sesednutí, sesuvu půdy   dále jen „sesuv půdy", 
g)  článek 5, odst. 1., písm. e)    Pojištěni proti lavině a působení tíhy sněhu   dále jen „lavina a tíha sněhu", 
h)  článek 6  Pojištění proti působení vody z vodovodního zařízení   dále jen „voda z vodovodního zařízení", 
i)  článek 7   Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových hasicích zařízenídále jen „sprinklery", 
j)  článek 9   Pojištěni proti nárazu vozidla, kouři a rázové vlně způsobené nadzvukovými letadly   dále jen  „náraz vozidla, kouř a rázová 

vlna". 

2.  Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a byloli sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně, zemětřesení, výbuchu 
sopky, sesuvu  půdy,  laviny  a  tíhy  sněhu,  ujednává  se,  že  pojistná  plnění  vyplacená  z pojistných  události  nastalých  během jednoho 
pojistného období za pojištěnou věc nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc nebo soubor věcí, maximálně však 
následující částky: 
•  pro vichřici a krupobití 100  000  000,  Kč 
•  pro zemětřesení 100  000  000,  Kč 
•  pro výbuch sopky 100  000  000,  Kč 
•  pro sesuv půdy500 000  000,Kč 
•  pro lavinu a tíhu sněhu • 500 000  000,  Kč 
•  pro povodeň • do limitu uvedeného v pojistné smlouvě. 

Oddíl III    ostatní  ustanovení 

Článek 1 

Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu nebo zřícení letadla 
Pro pojištění proti požáru, úderu blesku a výbuchu (čl. 2 VPP pojištění pro případ poškození  věci PMP04, resp. čl. 3 VPP pro přerušeni provozu 
PPP04) se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plněni až do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, jsouli pojistnikem 
(pojištěným) dodrženy bezpečnostní předpisy vyplývající ze zákona o požární ochraně, technických předpisů a souvisejících norem (např. práce 
s otevřeným  ohněm, pravidla pro  zábranné systémy, apod.). V případě  nedodržení  těchto předpisů si pojistitel vyhrazuje právo pojistné plnění 
přiměřeně snížit podle toho, jaký vliv mělo porušeni těchto předpisů na rozsah povinnosti plnit. 

Článek 2 
Zabezpečeni pojištěných věcí a jiného majetku 

Tímto  se  ujednává,  že veškeré  zabezpečovací  a  detekční  systémy a  zařízeni  určené  zejména  pro  zabránění  či minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku  požáru, výbuchu,  kouře  nebo  krádeže  vloupáním,  kterými  jsou  zabezpečeny  či  sledovány  pojištěné  věci  a  které  má  pojistník 
(pojištěný)  pod svou kontrolou, musí  být v průběhu trvání  pojištění  plně  funkční a provozuschopné a musí  být  řádně udržovány, a to nejen 
v pracovní, ale  rovněž v mimopracovní době, resp.  i v případě, že část pojištěného provozu či prostor pojistnika (pojištěného)  bude dočasně 
neobsazena nebo nepoužívána. 
Jakékoli změny v rozsahu či úrovni zabezpečeni či detekce musí být pojistiteli předem písemně oznámeny. 

Článek 3 
Zabezpečeni pojištěných věcí a jiného majetku stabilním hasicím zařízením 

Tímto se ujednává, že stabilní hasicí  zařízení, kterými jsou chráněny  pojištěné  věci a jiný majetek a  které  má  pojistník  (pojištěný)  pod svou 
kontrolou,  musí  být  v průběhu  trvání  pojištěni  řádně  udržovány  pro  zajištění  jejich  provozuschopnosti  a  funkčnosti.  Zejména  musí  být 
uskutečněna  taková  opatření,  která  zabezpečí  neprodlené  odstraňování  případných  závad  a  zamezí  případnému  zamrznutí  nebo  jinému 
poškození  instalací a která umožni přístup k přístrojům  měřícím stav hasebního média. Jakékoli změny, úpravy nebo opravy instalaci je  nutné 
předem písemně nahlásit pojistiteli. 

Článek 4 
Pojištění prostého vandalského činu 

Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, poskytne pojistitel pojistné plnění také tehdy, bylali pojištěná věc poškozena, zničena nebo ztracena 
v souvislosti s pojistnou události, jejíž příčinou byl prostý vandalský čin. Prostým vandalským činem se rozumí jakékoliv úmyslné poškozeni nebo 
zničení pojištěné věci zjištěným i nezjištěným pachatelem. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se limit pojistného plnění pro 
pojištění dle tohoto článku ve výši 50 000,  Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období. Spoluúčast pojištěného činí 10 % 
z pojistného plnění, min. 1  000,  Kč. Pojištění dle tohoto článku se však nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci, pokud je škoda kryta 
pojištěním dle článku 7, odst. 1., písm. d) VPP pojištění pro případ poškození  věci PMP04. 



Allianz (fij) 

Článek 5 
Pojištění na 1. riziko 

Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění věcí na 1. riziko  se sjednává v nových cenách s výjimkou hotových peněz a cenin, které 
se sjednávají  na jejich nominální, resp. jmenovitou hodnotu. Ustanovení článku  13, odst. 7. VPP pojištění pro  případ poškození  věci PMP04 
zůstává v platnosti beze změny. 

Článek 6 
Pojištění stavebních součástí 

Pokud je  v pojistné smlouvě sjednáno pojištění stavebních součástí proti krádeži vloupáním a/nebo loupeži, ujednává se odchylně od článku 7 
VPP pojištění  pro  případ poškození  věci PMP04, že pojistitel poskytne pojistné  plnění,  pokud tyto stavební součásti jsou zabudovány nebo 
konstrukčně upevněny k budově nebo stavbě a nemohou být odděleny, aniž se tím budova nebo stavba poškodí nebo znehodnotí. Stavebními 
součástmi se rozumí věci, které jsou vně a/nebo uvnitř zabudovány nebo konstrukčně upevněny k budově nebo stavbě a nemohou být odděleny, 
aniž se tím budova nebo stavba poškodí nebo znehodnotí, a podle své povahy patří a jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale 
užívány.  Jedná  se  např.  o okna, dveře,  příčky, vnitřní  instalace, obklady, podlahy, malby, antény,  EZS, EPS, dešťové svody, pletivo  atd. Toto 
odchylné ujednání se sjednává  na  1.  riziko na pojistnou částku 100  000,  Kč pro jedno pojistné období se spoluúčastí pojištěného 5 000,  Kč, 
pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 

Článek 7 
Pojištění přepětí, nepřímého úderu blesku 

Odchylně  od ustanovení  čl. 2  VPP pojištění  pro  případ  poškození  věci PMP04 se  pojištění vztahuje rovněž  na  poškození,  ztrátu  či  zničení 
pojištěných  věcí  v místě  pojištění,  pokud  příčinou  byly  elektromagnetické  jevy  (např.  přepětí,  podpětí,  indukce,  apod.)  v průběhu  bouře 
doprovázené blesky. Toto odchylné ujednání se sjednává na 1.  riziko na pojistnou částku 100 000,  Kč pro jedno pojistné období se spoluúčasti 
pojištěného 5 000,  Kč, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Z pojištění jsou vyloučeny všechny škody způsobené opotřebením nebo 
nevhodnou údržbou pojištěných předmětů. 

Článek 8 
Pojištění zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu 

Odchylně od článku 4, odst. 2., písm. a) VPP pojištění pro případ poškození věci PMP04 se ujednává, že za škody způsobené povodní se považuji 
rovněž škody způsobené vodou z atmosférických srážek  na  pojištěné  budově a/nebo stavbě, vč. jejích stavebních součástí, a na  pojištěných 
movitých věcech uložených  v pojištěné budově a/nebo stavbě. Nárok na  pojistné plnění  nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo 
zničena působením vlhkosti, hub a plísní, vniknutím vody neuzavřenými vnějšími stavebními otvory nebo v důsledku poruchy, poškození nebo 
zhoršení  funkčnosti některé stavební součásti pojištěné budovy a/nebo stavby. Pojistitel tak  poskytne pojistné plnění např. v případě, že svod 
dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky, přičemž vnější plášť, zastřešení pojištěné budovy a/nebo stavby ani svody dešťové vody nejeví 
známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti. Výluky uvedené v článku 4, odst. 2 zůstávají v platnosti beze změny. 

Odchylně od článku 4, odst. 7., písm. a) VPP pojištěni pro případ poškození věci PMP04 se ujednává, že působením tíhy sněhu se rozumí rovněž 
působení vody vzniklé táním sněhové resp. ledové vrstvy, která poškodí pojištěnou budovu a/nebo stavbu, vč. jejích stavebních součástí, nebo 
poškodí či zničí pojištěné  movité věci. Nárok na pojistné plnění však nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena  působením 
vlhkosti,  hub  a  plísní  nebo vniknutím  atmosférických  srážek  neuzavřenými  vnějšími  stavebními  otvory. Výluky  uvedené  v článku 4,  odst. 7 
zůstávají v platnosti beze změny. 

Odchylná ujednání dle tohoto článku 8 se sjednávají na 1. riziko se spoluúčastí 10 % z pojistného  plnění, min.  1 000,  Kč a na celkový roční limit 
pojistného plnění za všechna odchylná ujednání v tomto článku 8 ve výši 100  000,  Kč, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

V případě souběhu  škody z tohoto článku a škody z pojistného  nebezpečí  povodeň  (čl. 4,  odst. 2.  výše uvedených VPP)  se odečte jen  jedna 
spoluúčast,  a  to  nejvyšší sjednaná. V případě souběhu škody z tohoto článku  a škody  z pojistného  nebezpečí  tíha  sněhu  (čl. 4,  odst. 7 výše 
uvedených VPP) se odečte jen jedna spoluúčast, a to nejvyšší sjednaná. V případě, že se jedná o pojistnou událost likvidní dle článků 9 či 10 VPP 
pojištění  pro  případ  poškození  věci PMP04  (Allrisks  1/Allrisks  2)  a  zároveň  dle  tohoto  článku, bude likvidace  provedena  dle  toho  z výše 
uvedených článků, podle kterého je pojistné plnění pro pojištěného výhodnější. 

Článek 9 
Poškození zateplené fasády 

Odchylně  od ustanovení  VPP pojištění  pro  případ poškození věci PMP04 se pojištění vztahuje rovněž  na  poškození  nebo  zničení  zateplené 
fasády  pojištěných  budov a/nebo staveb  v místě  pojištění, pokud  příčinou  byly destruktivní  činnosti zvířat  nebo hmyzu na  vnější  zateplené 
fasádě. Toto odchylné ujednání se sjednává na  1.  riziko na pojistnou částku 50 000,  Kč pro jedno pojistné období se spoluúčastí  pojištěného 
1000, Kč, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Zateplenou fasádou se rozumí vnější tepelně izolační kompozitní systém s tepelnou 
izolací z pěnového polystyrenu nebo z minerální vlny a s konečnou povrchovou úpravou. Z pojištění jsou vyloučeny všechny škody způsobené 
opotřebením  nebo nevhodnou údržbou pojištěné budovy a/nebo stavby. Pojištění se nevztahuje na jakékoliv následné škody spojené s tímto 
pojistným nebezpečím. 

Článek 10 
Sankční doložka 

Smluvní strany se dohodly, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud by tím porušil jakékoliv použitelné právní předpisy upravující obchodní 
a  ekonomické sankce,  nařízení  anebo opatření  Organizace spojených  národů,  Evropské  unie, Evropského  hospodářského  prostoru nebo jiné 
právní předpisy, nařízení nebo opatření upravující národní ekonomické a obchodní sankce. 



Allianz (®) 

Doložka 101/1: Přenosná zařízení 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky platí pro toto pojištění  následující: 

Přenosná elektronická  zařízení jsou pojištěná  i tehdy, jestliže jsou nasazena mimo místo  pojištění 

na území České republiky. 

Pojistitel nehradí žádné škody, které vznikly prostou krádeží pojištěné věci. 

Při krádeži vloupáním nebo při škodě způsobené pádem pojištěné věci činí spoluúčast 25 % 

z pojistného  plnění, minimálně však spoluúčast sjednanou v pojistné smlouvě. 

Jestliže je  pojištěná věc odcizena z pozemního vozidla, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze tehdy, jestliže: 

a) je vozidlo vybaveno pevnou střechou, 

b)  bylo vozidlo odstaveno řádně  uzamčené, 

c) pojistná událost se stala prokazatelně mezi 6. a 22.  hodinou, 

d)  pojištěná věc se nacházela v prostoru kufru, zvnějšku  neviditelná 

Časové omezení neplatí, pokud bylo vozidlo odstaveno v uzamčené garáži, nebo na hlídaném  parkovišti. 

Doložka se vztahuje na přenosná  zařízení. 

Doložka  143/1:  Krytí  zvláštních  nákladů  na  přesčasové  hodiny,  práci  v  noci 
a o zákonem stanovených svátcích a na spěšnou přepravu 

Výluka  z pojištění  upravená  ve  Všeobecných  pojistných  podmínkách  se  v případě  sjednání  této  doložky  neuplatní 

a  pojištění  se  rozšiřuje  také  na  zvláštní  náklady  na  přesčasové  hodiny,  práci  v noci  a o  zákonem  stanovených  svátcích 

a na spěšnou přepravu (kromě  letecké). 

Podmínkou však je,  že tyto zvláštní náklady byly vynaloženy v souvislosti s poškozením, zničením nebo ztrátou  pojištěné 

věci, pokud k nim  došlo pojistnou událostí, za kterou je  pojistitel povinen poskytnout pojistné  plnění. 

Jefi  pojistná  částka  v době  pojistné  události  nižší  než  pojistná  hodnota  pojištěné  věci,  sníží  pojistitel  pojistné  plnění 

za  zvláštní  náklady ve stejném  poměru, v jakém je snížil při pojistném  plnění za škodu vzniklou na pojištěné věci. 

Po  každé  pojistné  události  mohou  obě  smluvní  strany  toto  připojištění  vypovědět  za  podmínek  uvedených 

ve Všeobecných pojistných podmínkách. 

Pojištění elektroniky 



Doložka 143/2:  Krytí zvláštních nákladů na leteckou dopravu 

Výluka z pojištění upravená ve  Všeobecných  pojistných podmínkách se v případě sjednání  této doložky  neuplatní 

a pojištění se rozšiřuje také na zvláštní náklady na leteckou přepravu. 

Podmínkou  však je,  že  tyto zvláštní  náklady  byty vynaloženy  v souvislosti  s poškozením,  zničením  nebo  ztrátou 
pojištěné věci,  pokud k nim  došlo pojistnou událostí za kterou je pojistitel povinen poskytnout pojistné  plnění, 

Jeli  pojistná  částka  v době  pojistné  události  nižší  než  pojistná  hodnota  pojištěné  věci,  sníží  pojistitel  pojistné 

plnění  za  zvláštní  náklady  ve  stejném  poměru,  v jakém  je  snižil  při  pojistném  plnění  za  škodu  vzniklou 

na pojištěné věci. 

Po  každé  pojistné  události  mohou  obě  smluvní  strany  toto  připojištění  vypovědět  za  podmínek  uvedených 

ve Všeobecných pojistných podmínkách. 

Doložka 144:  Krytí  zvláštních  nákladů  na cestovní výlohy techniků  a /  nebo 
odborníků ze zahraničí 

Výluka z pojištění  upravená ve  Všeobecných  pojistných podmínkách se v případě sjednání  této doložky  neuplatní 

a  pojištěni se rozšiřuje také na zvláštní náklady na cestovní výlohy techniků a /  nebo odborníků za  zahraničí. 

Podmínkou  však je,  že  tyto zvláštni  náklady  byly vynaloženy  v souvislosti  s poškozením,  zničením  nebo  ztrátou 

pojištěné věci, pokud k nim  došlo pojistnou událostí, za kterou je pojistitel povinen poskytnout pojistné plněni. 

V případě pojistné události platí stejná spoluúčast jako je sjednaná v pojistné smlouvě. 

Jeli  pojistná  částka  v době  pojistné  události  nižší  než  pojistná  hodnota  pojištěné  věci,  sniží  pojistitel  pojistné 

plnění  za  zvláštní  náklady  ve  stejném  poměru,  v jakém  je  snížil  při  pojistném  plnění  za  škodu  vzniklou 

na pojištěné věci. 

Po  každé  pojistné  události  mohou  obě  smluvní  strany  toto  připojištěni  vypovědět  za  podmínek  uvedených 

ve Všeobecných pojistných  podmínkách. 

Pojištění elektroniky 



Allianz (fis) 

Smluvní ujednání o pojištění přepravy věcí movitých a zásob 

Článek 1. 
Pojištění nákladu, které se sjednává tímto smluvním ujednáním a které je součástí pojistné smlouvy se vztahuje na pojistné 
události, které nastanou na území České republiky, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

Článek 2. 
Předmětem pojištění je náklad druhu uvedeného v pojistné smlouvě, včetně v obchodě obvyklých obalových prostředků (dále jen 
„náklad"). 
Pojištění se vztahuje pouze na dopravu nákladu, který je po celou dobu přepravy majetkem pojištěného, prováděnou za účelem 
zajištění jeho vlastního podnikání. Pojistník může pojištění platně uzavřít, pouze pokud má na nákladu pojistný zájem, jinak je 
pojištění neplatné. Pojištění se nevztahuje na zásilky přepravované podle přepravní nebo zasilatelské smlouvy. 
Pojištění se vztahuje pouze na náklad dopravovaný silničním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou těchto vozidel (dále jen 
„vozidlo"), které je ve vlastnictví nebo ve výlučném užívání pojistníka nebo najatým vozidlem a je řízeno pojistníkem, jeho 
zástupcem nebo zaměstnancem. 
Pojištění nabývá účinnosti naložením nákladu na vozidlo za účelem jeho bezprostředně následující dopravy. Účinnost pojištění 
konči vyložením nákladu z vozidla. Na nakládání a vykládání se pojištění nevztahuje. 
Platnost pojištění zaniká dnem, kdy vozidlo uvedené v pojistné smlouvě přestane být ve vlastnictví či ve výlučném užívání 
pojistníka. To neplatí, pokud jej pojistník nahradil jiným vozidlem a požádalli pro něj převedení pojištění před zánikem pojištění. 

Článek 3. 
Pojistnou událostí je škodní událost, jež byla způsobena některým z pojištěných rizik a s níž je podle tohoto smluvního ujednání 
spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Článek 4. 
Pojištěni se vztahuje na škodu způsobenou poškozením, zničením nebo ztrátou nákladu, k níž došlo 
a) dopravní nehodou nebo jiným násilným náhlým působením mechanických sil na vozidlo, 
b) požárem, výbuchem nebo úderem blesku, 
c) živelní událostí, t.j. vichřicí (nad 75 km/hod), krupobitím, povodní, záplavou, zemětřesením a výbuchem sopky, 
d) krádeží vloupáním do vozidla, 
e)  krádeži vozidla, 
Q loupeží. 

Článek 5. 
Pojistitel, neníli dohodnuto jinak, uhradí škodu způsobenou vloupáním nebo krádeží vozidla, pouze pokud v době pojistné 
události bylo vozidlo celé uzamčené a ložný prostor zcela zakrytý uzamčenou plachtou a pokud 
a) bylo odstaveno v uzamčené garáži (ne  hromadné) nebo 
b) bylo odstaveno na střeženém oploceném parkovišti a vozidlo bylo vybaveno fungujícím zabezpečovacím zařízením, které při 
vniku neoprávněné osoby do vozidla vydává hlasitý zvuk, nebo 
c) bylo nepřetržitě a bezprostředně střeženo fyzickou osobou, za takovou ostrahu se neuznává dohled z okna, průmyslovou 
televizí či živými zvířaty. 
Na odcizení nákladu na otevřeném vozidle se pojištění nevztahuje, ledaže došlo k odcizení vozidla i s nákladem a byly splněny 
ostatní podmínky uvedené v článku 5., písm. a)c). 

Pojistitel rovněž uhradí náklady na odstranění nebo zmírnění následků pojistné události a náklady na zjištění příčin a výše škody. 

Článek 6. 
Pojištění se vztahuje pouze na škodní události uvedené v článku 4. písm. a)   f). 
Nárok na pojistné plnění nevznikne, pokud škoda byla způsobena: 
a) válečnými a jim  podobnými událostmi nebo použitím či existencí zbrojního materiálu (min, bomb aj.)  a to i nezávisle na 
válečném stavu, 
b) povstáním, násilnými politickými akty nebo občanskými nepokoji, pleněním, stávkou, výlukou, sabotáží, zabavením věci nebo 
jiným zásahem státní moci, 
c) přirozenou povahou nákladu, zejména vnitřní zkázou, úbytkem, početními chybami, rzí, oxidací, plísní, vlhkem, rozlámáním, 
deformací, poškozením povrchu, samovznícením nebo nasáknutím pachu, 
dále povětrnostními vlivy (mráz, horko, déšť, sníh), živočišnými škůdci a chybějícím nebo nedostatečným v obchodu obvyklým 
obalem; to neplatí, pokud bylo prokázáno, že uvedený vliv byl přímým následkem pojištěného rizika, 



d) provozem vozidla, zejména prudkým brzděním, závadou pneumatiky nebo jinou provozní závadou, pokud tyto události 
nevedly k dopravní nehodě, 
e) krádeží, zpronevěrou nebo jiným trestným Snem proti majetku, jehož se dopustil zástupce nebo zaměstnanec pojistníka, 
f) schodkem na svěřených hodnotách, 
g) zpožděním dopravy, nedodržením dodací lhůty nebo ušlým ziskem či úrokovými, kursovními či konjukturálními ztrátami, 
i) jadernou energií a radioaktivním zářením. 
Nasvědčujíli okolnosti vzniku škody tomu, že byla způsobena vlivy uvedenými v tomto článku pod písm. a)   i), jsou tyto 
považovány za příčinu škodní události, pokud pojistník neprokáže opak. 
Bylli náklad poškozen již před započatou přepravou, nárok na pojistné plnění nevznikne, pokud nebylo ve smlouvě uvedeno jinak. 
V případě celkové ztráty pojistitel hradí pouze hodnotu nákladu, kterou měl na počátku dopravy. 

Článek  7. 
Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou pojistníkem, jeho zástupcem nebo zaměstnancem úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti. Za hrubou nedbalost se považuje zejména takové lehkomyslné jednání, při němž si škůdce musel být vzhledem k 
okolnostem vědom, že může způsobit značnou škodu. 

Pojištění se rovněž nevztahuje na škodu způsobenou zaviněným porušením právní nebo smluvní povinnosti ze strany pojistníka. 

Článek  8. 

Pojistnou hodnotou nákladu je jeho obecná obchodní hodnota. 
Nelzeli ji stanovit, je jí obecná hodnota, kterou měl náklad v místě a době zahájeni dopravy. Jeli náklad dopravován po koupi 
pojistníkem za účelem jeho dalšího prodeje, je součástí pojistné hodnoty i předpokládaný zisk ve výši 10%. 
Na základě pojistné hodnoty se stanoví pojistná částka. 
Pojistitel uhradí škodu na nákladu naloženém na jednom vozidle pouze do výše maxima nákladu (t.j.  limitu pojistné částky) 
stanoveného ve smlouvě pro toto vozidlo. Jeli pojistná hodnota nákladu na jednom vozidle vyšší než maximum nákladu, pak v 
případě pojistné události pojistitel poskytne plnění snížené v poměru maxima nákladu k pojistné hodnotě nákladu. 
Pojistné je stanoveno procentní sazbou z maxima nákladu. 
Maximální limit pojistné částky pro jedno pojistné období a přepravu peněz, cenností činí Kč 1 000 000,. 
Maximální limit pojistné částky pro jedno pojistné období a movité věci nebo zásoby činí Kč 1000  000,. 

Spoluúčast pojištěného činí Kč 1000,


