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Allianz pojišťovna, a. s. Allianz{@v 
Všeobecné pojistné podmínky 

Pojištění průmyslu - pojištění pro případ poškození věci 
PMP-04 

Oanekl 
ÚVOdnl ustall!M!III a rozsah pojištěni 

Soukromé pojištěni (dAle jen pojištěnQ uprMJje zAlcon l 89/2012 Sb. občanský z.ilconíl: (d.ile Jen 
.zálconj.Alliaoz J>Oiišť<M1a.a. s. (<!ale jen poiistitel)\')dáva pcdt úkon.I tyto� f>OJ1Stné 
podmínky(dAle jen VPP). 
OhsahuP-li tyto VPP nebo pojistn.i smlouva nebo dohoda v prípadech. kdy to zal:on plipouštl, 
odchylnou úpravu od néktet)Ch ustanoYenl zAlcona. platl ÚPfil'ia v nid1 �- Nenl-ti tato od-
chytn.i úprava obsažena ve Vl'P nebo v poiistné smlouvě ujedn.lna, plat! ustanoveni zAl:ona. 
Tyto VPP jsou nedílnou součásti poiistné smloo,y. Pokud je v něktefém ustanoven! úkona odkaz 
na � smbMI nebo dohodu. plat! úprava � v těchto VPP stljně, jako by 10 byla 
pojistn.l smlouva nebo dohoda. 
Součásti pojistné smlouvy mohou hýl i dal!I dopll\ujid ustanoveni vztahuJíd se k tomuto rypu 
pojwěnl -smluvnl ujedn.\nl a/nebo dololky. 
Tyto VPP plat! po celou dobu rrvAní pojištěni sjednanfflo pojistnou smlouvou. Pojistník s nimi
musl hýl pfed uuvlenlm pojistné smloo,y prokazatelné sezn.\men. To neplatl uzavir.i-li se 
smlouva foonou obchodu na d.ill:u. 
Toto pojištěni je ve smyslu z.ikona pojištěním šl:odovim. Pli škodoYém pojištěni poskytne po1is-
titel pojistné plněni, které v ujednaném rozsahu �rovnM úbytek maietku vzniklý v důsledku 
pojistné ud.\losti. 
Pojistnou udAlostl je jakjl:oliv nahodil.i udAlos� jeiíml d!lsledkem je šl:oda na pojištěné věci (dAI!! 
bude uv�ěna jen .věc' nebo .pojištěni věci") blile označen.! v pojistné smlouvě nebo v tkh-
to Vl'P • n!Sp. smluvních ujedn.\nlch. se kterou je spojen vznik povinnosti poJISlitel!! poskytnout 
pojistné plněnl Pof,štěnl se nevztahuje na nemajetkoYl1! újmy, jiné újmy na zdmi a na újmy na 
p�rozenych pr.ivech lklYěka. 
Pcjíštěnl podle tkhto Vl'P mó.!e hýl sjedn,lno pouze tehaf, pokud je na ném poiistný zaiem 
Pojistným :Ajmem je oprávněn.I potfeba ochrany pl'ed n.lsledky pojistné ud.ilosti. Pojistní\: m.! 
pojistný zájem na vi.:lstnlm majetku. M.l se za to, le pojistníl: mA pojis1ný újem , na majetku Jiné 
osoby, �-5. le by mu bez jeho existence a uchov.!ni hrozila pím.! majetková ztráta. Dal-I, 
pojištěný souhlas k poji!těni, mA se za to. le pojistný újem pojistníka byl prolcáún. 
Pii pojištěni majetku mMe hýl pojištěn i budoucl pojistný zájem. Byla-li smlouva u?avfena se 
zretetem k budoucímu podnil:áni nebo jinému budoudmu zájmu, který nevzn1kne, nenl pojistník 
povinen platit pojistn� pojistitel mA však pr.WO na plimYenou odměnu, pokud to bylo dohodnu-
to. 
aniknt-, p!lfltný zJjem za trvAni �ěnl. zanikne i �ění; poiistitl!I mA však Pf.\vo na p!lJÍSt 
né al do doby, kdy se o z Ani ku pojistného z Ajmu doMděl. 
Pojištěni je molné sjednat pro jednotlivá pojistn.l nebezped resp. jejich skupiny uvedené v ďAn-
cfch 2-10 těchto Vl'P. Pojdtěnl sev2dyvztahuje pouze na ta jednotM pojistná nebezpeó. pop(. 
na ty  skupiny pojistnych nebezpell, proti jejichf pOsobenl bylo pojištěni '1slovně sjedn.ino. 

0Anek2 
Pojištěni proti poláru, úderu blesku, výbuchu a n.!razu 

nebo zllcenf l!!tadla a výluky z IOhoto pojištění 

Pojistitel posl),tne pojistné plněni tehaj, byla-li pojištěná věc poškozena, zni�na nebo ztracena 
v souvislosti s pojistnou událost� jejll pl'íónou byl: 
a) polár,
b) úder blesku. 
c) výbuch. 
d) n.!raz nebo zricenl letadla nebo jeho Ust� anebo leta<lem pf epravovaný n.lklad. 
Podle těchto VPP se rozumí: 
a) pol Arem oheň, který vznikl nebo se vlastní silou rozšili! mimo uriené ohni!tě; za škodu zpO· 

sobenou pol.Irem se nepoYaluje zkrat elektriclého vedeni bez n.\sleddho plamenného 
hofenl; 

b) úderem blesku bezprostíednl pl'ethod blesku na pojištěnou vk; za škodu zpolsobenou bez· 
prostíedné úderem blesku se nepovaluje !koda zpOsoben.\ v prťiběhu bouíe na elelctrických 
nebo elektronických zalizeních pl'epětím. pokud nenl poji!tění i takoYl1! !kody výslovně v po-
jistné smlouvě sjedn.lno; 

c) výbuchem n.lhlý projev roztalnosti pl-Jnu nebo par navenel:: výbuchem tlakové n.!dol7j trva-
1e naplněné stla�nou párou nebo plynem se rozum! roztrfenl jejl stěny v tak�m rozsahu, 
fe dojde k n.ihlému vyrovn.lnl tlaku uvnití a vně nádoby; pokud dojde uvnitf tlakové n.ldoby 
k� ve smyslu pr,nl �ty tohoto odstavce v důsledku chemické reak� poskytne poiis-
titel pojistné plněn! za vzniklou škodu také tehaj, nedojd�li k roztrtenl stěny n.ldoby. 

Poji!těnl podle tohoto �Anku se nevztahuje na škody vzniklé: 
a) olehnutlm nezapll6néným pol.mn, výbuchem nebo údetem blesku. 
b) �tavením věci u!itl:ovému ohni nebo teplu, 
c) podtlakem nebo implozi, 
d) cienou explozi pli trhacích nebo jirljch pyrotechnických pracích apod. 
e) pojistným nebezJ)Kim.uvedenýmvodst 1. kterébylo'l)Wl.!no: 

e.1. zemětíesenlm (aánek 4 odst. 3.). 
el. � nepola,ji. 

Podle toho ll.\nku se poji!těni nevztahu;e na škody, které vzniknou na spalovacích motoreth 
v důsledku výbuchu ve spalovadm prostoru, ani na škody. kte1é nastanou v dOsledku výbuchu na 
rozvodnkh elektrických spjn,xů v důsledhJ v nich vznbjiclho tlaku plynQ. 

c:Jánek3 
PojištEnl proti vichóci a krupobid a výfuky z tohoto pojiltěnl 

Pojistitel poskytne pojistně plněni trhat. byla-li poji!tén.\ věc poškozena, znitena nebo ztracena 
v souvislosti s poiistnou ud.\lostl jejil l)ÍIÓnoU bylo: 
a) bezprostfednl pOsobenl vichfice nebo l:rupobitl na pojištěnou věc, 
b) vrfenl predmétu zpClsobeně vichr1el na pojištěnou věc. 
Podl!! těchto Vl'P se vichlld rozum! prouděnl vzduchu dosahujld v místě pojištifll l)dllosti mi-
nimAlně 75 km za hodinu. NemO!�li hýl rychlost prouděnl vzduchu zjištěna, poskytne pojistitel 
pojistné plnění za �l:odu zp,lsobenou vichr,cl, pokud poji!1ěný prokále, le: 
a) pohyb vzduchu v ol:olí místa pojištěni zpOsobil !lcody na budo,,,kh a/nebo stavb.lch nebo na 

vkrch stejně odolnýth, které byly fádně udrfovAny, 
b) vzhledem k bezvadnému stavu poii!těně budo-,y a/nebo st.wbo; mohla škoda nastat pouze 

v důsledku viclfu. 
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Po,i!těnl podle toholo li.Inku se nevztahuje na škody vznilJé: 
a) potArem, \'ýt>uchell\ úderem bles1u (ď.!nek 2 odSl 2.), n.lrazem nebo zí,cenlm letadla. 

Jeho Ustt anebo nákladem pfepravovaným letadlem, 
b) lavinou (li.Inek 4 odst. 7.), 
c) proniknutím atmoslénckých sr,Uek nebo nečistot do budD\oj' v dQsledku špatného nebo n� 

dostatelnfflo uzirďení oken nebo vněJ!lch ctven a jinych otvOrO, pokud k proniknuti nedo!lo 
v důsledku poškozeni stavebních �ti nebo jinych olVOfO V1Chlid nebo krupobitlm. 

d) vzedmutím vody způsobeně vochrd 
Pokud nenl v pojistné smlouvě dohodnuto Jinak, pojištěni podle tohoto �Anku se nevztahuje na 
věo um1Stěné mimo budow a/nebo stavbu s '1,ml:ou věci umíStěnych na vnějším pl.lW budovy 
a/nebo st.wbo;. které� s vnijším pláštěm budovy a/nebo st.wbo; � spojeny (napr. n.lp1sy. 
neonové reldamy, markýzy, antěnnl systémy, venkovnl vedeni el!!ktfiny vlerně podpQmých kon
s1rukcQ. 

0Anek4 
Pojištěni proti !ivelnlm ud�lostem (s� vichlice a bupobill) 

a výfuky z tohoto pojištěni 

Pojistitel poskytne pojistné plněnl tehaj, byla·' pojištěn.I věc poškozena. znilena nebo ztracena 
v SOUYISlosti s pojistnou ud.ilostl iejll pli[onou byly: 
a) povodeň, 
b) zemétíesenl 
c) výbuchsopky. 
d) sesednutl, sesuv pOdy, 
e) lavina a působeni tJhy sněhu. 
Po,i!těni sevztahuJe na ta pojistn.1 nebezpe(I uveden.i v tomto odstavci. která byla sjednána v po
jistné smlouvě· poii!těnl lze sjednat na všechna tato pojistn.i nebezpeO'. 
Poovodeň 
a) Podle těchto VPP se povodni rozumí zaplaveni místa poJištěni (aánek 15) vodou. která�

stoupila z bfehO vodního toku nebo n.ldrle n.\sledkem pnrodnich jevO (deště, t.lnl, pohybu 
l!!dO apod) nebo rasJedkem poruchy vodního díla apod. a zaplaveni pojištěného územi bez 
plirozeného nebo dostat«něho odtoku n.lsledkem atmosférických sr.Ilek nebo pli soustre
děném odtobr sráf�h vod, tzv. dešťMm pllvalu. 

b) Pojištěn! se nevztahuje na !lcody zpOsobené povodni v obv)tle zaplavované oblasti bez ohfe. 
du na to, zda Je pro místo a p1edmét poii!těnl pojistné nebezpeó povodně sjedn.ino, pokud 
nenl v pojistně smlouvě dohodnuto jinak. Obvyl<Je zaplavovanou oblasti se rozumí inundalni 
(zJplaYM) ÚZemi zaplavované s periodicitou 20 let a nilll. které� zJplayoYl!mu 
územ! Q20, jak je upravui1 úl:ony, vyhl.Išky a jiné pfedpisy v platném znění. lnundalním 
územím se rozum! územ! p�lehlé k vodnímu toku, jenf je zapla-Ano p� prOtocích pfesa
hujidh kapacitu jeho kDlyla. 

c) Poji!tml se d.il!! nevztahuje na po!lcozenl nebo zniltnl poii!těné věci. pokud povode/1 byla
vy,,ol.!na: 
c.1. po!Arem nebo výbuchem(&nek2 odst. 2. písm.a) ac)), 
c.2. zemétresenlm (odSl 3.), 
c.J. výbuchem sopky (odst 4.). 
c.4. oblanskými nepokoji, ÚITl'jSlným poškozením, Slávkou nebo výlulou, 
c.5. vzedmutím vody zpOsobeným vichlřcl, 
c.6. tsunami. 

d) Pokud je sjedn.lno pojištěni proti �. je poii!těný povinen zajistit v místě poi�ni P'l>
vedeni níže uvedenýdt opatren'r. 
d. l. plnou pn'.ltoálost (uvolněni)odvAdědho potrubl kanalizace, 
dl. vprostor.!ch budo-,ya/nebostavby, l:teré le!lpod ůnM1I prozemno11opodla.!� u!o!� 

ni poji!těnych věci minimálně 12 cm nad úlOVtll podlahy podzemního podla.!l. 
Zemětfesenl 
Podl!! tkhto Vl'P se zemětíesenim rozuml otlesy zemského povrchu vy.,olané plírodnimi geo, 
fyzikálními procesy v zemském nitru. Zemétresenl plat! za prokázané. pokud pojišt!ný pfed1oll 
důkaz o tom, le: 
a) otíesy pOdy zpOsobily poškozeni ololnlch budov a/nebo staveb, které byly v bezvadném 

stavu. 
b) škod.i zpOsobenA na pojištěné věci mohla hýl způsobena pouze zemětfesením. a to s ohJe.. 

dem na jejl pl'edchozl bezvadný stav. 
1/ybuch sopky 
a) l'odl!! těchto VPP se výbuchem sopky rozuml n.lhlé uvolnml tlaku zp(lsobené porušením 

zemslcé ml',)' spojené s ·,ylMním �. U\'Oli\ovAním popela nebo jiných materiAIO a plynů. 
b) Pojištěni se nevztahuje na poškozeni nebo znil!enl pof,štěné vki. pokud výbuch sopky byl 

vyvol.ln: 
b.1. po}Arem nebo výbuchell\ 
bl. zemětresením. 

Sesednutí 
a) Podle tkhto Vl'P se sesednutím rozuml pokles ze� povrchu do zemských dutin. 
b) Pojilténl se nevztahuje na poškozeni nebo znilenl pojměné věci. pokud sesednutl bylo vyvo

l.in o: 
b.1. 
bl. 
b.3. 
b.4. 
b.5. 
b.6. 

Sesuvp(ldy 

suchem nebo vysušen lm, 
po!Arem nebo výbuchem. 
zemětíesením, 
výbuchem sopky, 
povodni. 
klesáním zemského povrchu do centra Země zpQsobené v důsledku lidské linnosti 
\'letně škod způsobených prumyslowu linnostl 

a) Podle těchto VPP se sesuvem poldy rozumlp1írodnimi l'iivy :rapfláněné n.lhlé sesunuti nebo 
z/lcenl pOdy, skal nebo zeminy. 

b) Poiištěni se nevztahuje na poškozeni nebo znil:ení poj,št!névki. pokud byl sesuv pOdy"Y'-0· 
I.ln: 
b.l. 
bl. 
bJ. 
b.4. 
b.5. 

po!Arem nebo výbuchem. 
zemětíesenim, 
výbuchem sopky, 
povodni. 
sesouvaním pOdy způsobeným v dQsledku lidské fonnosti vletn!!.Tcod způsobenych 





způsobenou rál<Mlu vlnou při lelu nadzvul«ivého letadla se rozumí po!lcození nebo zn� 
· poji!lěné věci zpúsobené pl'ekrocenlm zww,,é bariéiy letadlem. 
!l!ní podle tohoto aánku se nevztahuje na po!lcozenl nebo zni�ní pojihěnhěci, pokud ně
. z pojistných nebezpeli uvedených v odst I. písm. a) a b) bylo ...yvoláno: 

�; �erá byla sjed� požárem nebo výbuchem (li.Inek 2 odst 2. písm.a) a c)), 
pán/ ()Odle odst l zemětresenim (llánek 4 odst 3.). 

odst I, JlÍSrn.a).Poji! oblanskými nepokoji, úmyslnym po!l<ozením, srávkou nebov;Tukou. 

Óánek9 
Pojištěni protiostatnlm pojistným nebezpeďm 

a llýluky z tohoto pojiš1ěnl -Allrisk 1 

'llti IJ?íistným nebe ·· 1i1el poskytne pojistné plněni tehdy, byla-li pojiště� věc poškozena, znilena nebo Zlracena 
'v mrstě pojišrěnf v souvislosti s pojistnoo událostí, jejíž piiánou bylo jiné pojistné nebezpeli než to. které lze sJed· 
�bo smlllVllich u· podle llánlru 2 až 8 a lián ku 1 O těchto VPP a jeho! podstata spoavala v bezprostf'edně zvenli 0 k bezprostredně sobiclm jednání nebo události. Zničerl!m nebo poškozením pojištěné věci se rozumí nepriz-0'eddnr Vm/sti ivá změna její podstaty, která znemožňuje Mdné a plné užívání této věci pro úle!, k němu! je 
�rul ly, které je z 
na 1.idost P.Jchat po!kozenr nebo zni�nl pojištěné věci ve smyslu odst 1. se nepovaluje poškozeni nebo zoi-

ení věci - ať jíl se změnou nebo beze změny podstaty věci-pokud JeJi po!l<ození nebo zmleni 
1ě b11<ro1y nebo do ,vrnla vada na této věci, která byla pled vznikem pojistné událost, známa. O znr�ní věci se 
pfekonaJ ochran nejedná. pokud se obje\'I púvodně existující vada se změnou nebo beze změny podstaty věci. 

lnr. Podle tf!chro z1ráta pojištěné věci, byť by byla způsobena uestnymí ány, neni poj�těna. 
Pojištěni podle tohoto ft.!nlcu nelze sjednat pro: 

TI1 /IOUfilf těchto a) nosí� dat a zázna�O výrobní a provoznidokum�tace, 
� Znilenf pojifr b) peníze. cenné papuy, hsuny, drahé kovy, klenoty a Jrné cennosu. 
! PDiišr!nJ nebo c) prototypy, exponáty a \'ýrobni zanzení nepou!1telné pro standardní produkci, 
?e na Věci d) prodejní automaty na 'Ihazová ni mincí a peněf ni automaty na vydáváni peněz \/letně jejich 

pojištěni

] 

111iícnu1f pac 

!jakosch�n 

Mejiclbylyu 

Cl/• 

1. 

2. 

3. 

obsahu. 
Náhradu nákladO na obnDYení dal (strojově átelných infomiacích) pojistitel poskytne jen tehdy, 
je-li zni�ni, poškozeni nebo neládoud změna dat způsobena poškozením nebo znifením nosí
te dat na němf byly tyto infmmace uloleny a k jehož poškozeni nebo znifení došlo zpúsobem 
uvedeným v odst 1. tohoto (lánku. 
Pojištěni podle tohoto li.Inku se nevztahuje na škody způsobené: 
a) na strojích, suojnich, elektrotechnických nebo elektronických zarrzenich, které vznikly v sou• 

vislosti s ufiváním. údržbou, opraYOU nebo proYOzem věci ( napí. chybou obsluhy, selháním 
měfdch. lídíclch, regulalnlch nebo bezpelnostnich zalízení, neclo5tatkem vody, oleje nebo 
mazadel). Tatov;Tulca se nevztahuje na poji�� potrubí, která jsou soulástmi topných kot· 
lu. bojlerů, tepelných 'lýměníkO nebo podobných instalad v 50\/I/Íslosti s pojistnou události, 
jejíž piiánou je prasknutí nebo působení mrazu; 

b) vadou korntrukce, materiálu nebo provedení; 
c) opotlebenim nebo st.!mullm; 
d) kontaminací (napl. ou.wenim, zanesením sazemi, usazeninami, zaprá!ením. vstfikem) 

nebo korozr, tato tjtuka \'Šak neplatl. pokud je kontaminace nebo koroze zpOsobena jiným 
poškozením, které vzniklo na místě poji�těni sjednaném pojistnou smlouvou a se kterým je 
spojena povinnost pojistitele poskytnout pojislné plněni z titulu jiných pojištěni, která byla 
sjednána; 

e) noonálnímí atmosfi'!rickými podmínkam� kle� odpovídají místním poměrům a jsou běfně 
během roku; 

f) propadáním. praskáním, smršťov.lnim nebo roztahováním; 
g) vnitfní zkázou, mikroorganismy, zv'ifaty nebo rostlinami; 
h) přirozenou povahou pojištěných věci; 
i) prrvodem nebo vípadkem piivodu energie; 
i) výpadkem nebo vadnou funkci klima1izalnich, topných nebo chladicích systi'!mů v plípadě 

škody na zásobách; 
k) �moci; 
I) povodní, k niž došlo z jiných proán než z těch, kle� jsou uvedeny vlt.!nku 4, odst 2. těchto 

VPP; 
m) vzdutím moie; 
n) genovou manipulacl,gen<MJU mutad nebo jinymi genovými změnami; 
o) taveninou skla nebo kovu; 
p) suchem nebo vyschnuUm; 
q) nárazem vozidel v!eho druhu nebo jejich lástí či jejich nákladem; 
r) opracov.lnim, zpracováním poji!těnýchzásob a materiálu; 
s) sesednutím (článek 4 odst S.), pokud k němu do!lo v důsledku lidské činnosti; 
1) tleli osobou, kter.l za škody odpovídá jako dodavatel (výrobce nebo prodejce), plepravce 

nebo opravář, 
e) kráde!L která nebyla provedena vloupáním (tzv. prost.! kráde!). 
K ustanovením podle písm. a) až h) tohoto odstavce platl: 
U takto zpQsobené škody na jiných pojištěných věcech nebo jejich lástech je pojistitel povinen 
"Y!'iatit pojistné plněni, pokud tyto jiné pojištěné věci nebo jejich lásti nepodléhají ustanovením 
o v;Tuce z pojištěni. Pojištěnými věcmi v tomto smyslu jsou buckP,,y a/nebo stavby, provozní a vý
robní zallzeni, zAsoby, modely a vzory, 
Pojištění podle tohoto (lánku se nevztahuje té! na: 
a) živá ZV17ata; 
b) živé rostliny pod širým nebem (tj. rostíiny na volném prostransM' nebo v zahrádce; pojištěni 

ve smyslu tohoto lián ku se však vztahuje na rostliny umístěné ve sklenicích a v budov�h); 
c) mikroorganismy; 
d) sWdky, 

�neklO 
Pojištěni proti ostatním pojistným nebezpeďm 

a llýluky z tohotopojíJtěnl -Allrisl< 2 

Pojištěni podle tohoto llánku lze sjednat pouze pro škody: 
a) na budovách a/nebo stavbách. výrobníma provozním zalízeni, 
b) na nosič1ch dat a záznamů výrobnl a provozní dokumentace, 
pokud k nim dojdev50\/I/Íslosti s pojistnou událostí,jejiž plíánoo bylo jiné pojistné nebezpelí než 
to, které lze sjednat podle aánku 2 až 9 těchto VPP nebo v rámci dopíňujidch ustanoveni (llánek 
1 odst 4.). Znírením nebo poškozením pojištěné věci se rozumí nepiiznivá změna její podstaty, 
která znemoflluje íádné a plné užíváni této věci pro úfeL k němu! je urtena. Pojištěni sevmhuje 
jen na ty pledměty pojištěn!, pro které je pojištění v pojislně smlouvě výslovně sjedriáno. 
Za poškozeni nebo znirení pojištěné věci, ve smyslu odst 1. se nepovažuje poškozeni nebo zni
čeni věci- ať již se změnoo nebo beze změny podstaty věci -pokud její poškozen! nebo znifeni 
ovlivnila vada na této věcl kter.l byla pled vznikem pojistné události známa. 
O znireni věci se nejedná, pokud se objev! púvodně existující vada se změnou nebo beze změny 
podstaty věci. Ztráta pojištěné věci, byť by byla způsobena trestnými ány, není pojištěna. 
Pojistné plněni za škody zpOsobené na elektronicl-ýth konstruklnich pMÍch nebo soulástech 
stroj O a elektronických zalizenl pojistitel poskytne pouze tehdy, pQsobilo-li prokazatelně poj i st. 
ni! nebezpeli zvellČI na vyměnitelnou jednotku (tj. jednotku, která se v plípadě opravy ob,yl:le 
�Je) nebo na celou pojištěnou věc. Z pojištění podle toho1oll.\nku však pojistitel poskytne 

3 

pojistné plnění za následné škody na dalrich 'lýměnných jednotkách. Škody na elektronicl-ýth 
soulástech, u nich! nelze prokázat vnější celkové pQsobení pojištěné ptióny na výměnnou jed
notku nebo na pojištěnou věc, jsou vylouleny. 

4. Náhradu riákladu na obnovení dat (stroj(1,ě litelných informac� pojistitel poskytne jen tehdy.je-li 
zničen� poškozeni nebo neládoud změna dat způsobena poškozením nebo zni�ním nosiče 
dat na němf byly tyto informace uloženy a k jeho! po!tozenl nebo milení došlo zpOsobem 
uvedenym v odst 1. 1oho10 ™nku. 

5. Poji�tění podle tohoto llánku se nevztahuje na škody způsobené: 
a) opotlebením nebo st.!mutlm; 
b) kontaminací (napf. otrávením, zanesením sazeml usazeninami, zaprá!enim, vstfikem) 

nebo korozi. Tato v;Tuka však neplatí, pokud je kontaminace nebo koroze způsobena po
škozením. ktere vzniklo na místě pojištěni sjednaném pojistnoo smlouvou a se kterým je 
spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plněni z titulu jiných pojištěnl která byla 
sjedriána; 

c) normálními atmosférickými podmínkami, ktere odpovídají míst nim poměrům a jsou běžné 
během roku; 

d) 'l)'Š!imocf; 
e) povodnl k niž došlo z jiných plíán nel z těch, které jsou uvedenyvlt.!nku 4, odst 2. těchto 

VPP; 
f) vzdutím mole; 
g) poklesem půdy, který je způsoben povrchovým nebo hlubinným dolováním; 
h) suchem nebo vyschnutím; 
í) tfetí osobou. která za škody odpovíd� jako dod.lvatel (výrobce nebo prodejce), plepra111:e 

nebo opravář, 
j) krádeži, která nebyla provedena vloupáním (tzv. pros!A krádež). 
K ustanovením podle písm. a) až c) tohoto odstavce platí: 
U takto zpOsobených věcných škod na jiných pojištěných věcech nebo jejich částech je pojistitel 
povinen "YPlalit pojistili! plněni, pokud tyto poji�ěné věci nebo jejich lásti nepodléhají ustano
vením o v;Tuce z poji�těni. Toto však platí pouze tehdy, týkají-li se následné šltody pojištěných 
věd podle tohoto li.Inku. Pojištěnymi věcmi v tomto smyslu jsou budovy a/nebo stavby, výrobní 
a provoznl zalízeni, nosíte dal a záznamu výrobní a provozní dokumentace. 

6. Pojištění se podle tohoto &nku nevztahuje na: 
a) živ.I ZV11ata; 
b) živé rostliny pod širým nebem (tj. rostliny na volném prostranstvl nebo v zahrádce; pojištěni 

ve smyslu tohoto čl.lnlw se však vztahuje na rostliny umístěné ve sklenicích a budovách); 
c) mikroorganismy; 
d) skládky; 
e) proYOznl látky. 

7. Z pojištěni jsou rovně! V)iooceny ztráty nebo škody na lástech zalízenl nebo t.!tlcách, ktere v sou
vislosti se svou funkcí nebo povahou podléhají spotfebě, opakované á pravidelné výměně. jako 
napf. pomocné a provozní materiály, spotfebni materiály, nástr0je, '1'fflěnitelné raradi, trubice, 
snímací elektronky, \')'Zdívlcy, obloženl tě5něnl potahovéml"Y, trubky a holáky topných zanzenl 
formy, nástroje, katalyzátory, vzorovací a rýhované válce, slta, hadice. dopravní pásy, hoosenw,,é 
pásy, kabely, retězy, lana, fillrami tkaniny. filtraoiivlofky, fil1ralni hmoty, gumové, te�tilni a umě
lohmotné povlaky, jakol i koule, pancMování, kladiva a rarazoYI! desky drtilů, pojistky, svě1elné 
zdroje, elektronky, nosiče \'lofených obraz O. baterie. 

�ánek 11 
Obecné llýluky z pojištěni 

1. Kromě v;Tuk z pojištěni uvedených v aáncích 2 a! 10 těchto VPP se pojištěni nevztahuje na jaké
koliv škody či odpcl','ědnost za škodu, která byla porno á neplimo zv;šena nebo způsobena: 
a) jadernou energíl, radioaktivním záfením z jakéhokoliv zdroje a radioaktivním zamolením 

nebo zneáštěním \'!eho druhu, 
b) v souvislosli s válkou, ínvaz� ánnostl zahranimlho nepiirele, vojenskými akcemi (bez ohledu 

na to. zda byla "Yht.!!ena v.Ilka á nikoliv), občanskou válkou, teroristickým ánem. povst.!· 
ním, vzpourou, vzbourením. srocením. srávkou. v;Tukou. oblanskými nepokoji, vojenskou á 
uzurpovanou mocí, zásahy státních org.\nú a bezpečnostních složek státu.jednáním skupi· 
ny osob se zlým úmyslem, jednáním lidi ve prospěch politické organizace nebo ve spojen! 
s ni, spiknutím, vyvlastněnlm. zabavením pro vojensl:I! �ly. znítením nebo poškozením 
z pokynu vlády působící de iure nebo de facto anebo jiného vef'ejného orgánu, 

c) poškozením buclcr.y a/nebo stavby, kterou v době vzniku pojistné události není možno 
provozně ")'Užit k zamýšlenému úfelu, nebo jsou na tělo budově a/nebo stal/bě prováděny 
stavební úpravy, k nimž je tleba stavebního povoleni, nebo jde o bud<MJ a/nebo stavbu ve 
výstavbě anebo pl'ed kolaudací. jako! i na věcech v takové buclově a/nebo stavbě umístě
ných. 

d) kontaminacL zanesením, resp. pokrytím sazemi, usazováním, naplavením, poškozením pra• 
chem, chemickým srážením, otravou; tato\'ýluka neplatL pokud takováto !koda na pojištěné 
věci vznikla v dOsledku některého ze sjednaných pojistných nebezpe{'� 

e) v souvislosti s používáním azbestu a nátěrových hmot obsahujicich olovo, 
f) ztrátou věci, byť zpOsobenou trestnym ánem. 

2. Pokud neni v pojistné smlouvě dohodnuto iinak, pojištěni se nevztahuje na: 
a) povrchové a podzemnJ vody, půdu a pole, 
b) VltJlé věže I/letně plislušensM. 
c) zaiizeni atomrr,,ých elektr.Iren a zaflzeni na plipravu jaderného paliva pro tyto elektrárny 

I/letně plíslušenstvf, 
d) tunely a zafizent hlubinných dolů a vrtných věži, 
e) nadzemnivedenlelektrického proudu nacházeJicl se mimo místo pojištěni, 
f) plavidla a letadla, jakof i motorov� vozidla podléhajicl povolovacímu flzeni pm provoz na 

pozemních komunikacích ve smyslu pflslušnjch právních pfedpisO, s -.ýjimkou vysol(ozdviž • 
ných vozíku a vidlicových stohovalú, 

g) škodu na zásobách nebo materi.llu během výrobního nebo provoznlho procesu v důsledku 
zpracovánt výroby, testováni nebo jal<ékoliv práce na nich prováděné (tzv. ".wrk in proce
ssj. 

3. Z pojištěni se\')iučujl jakékoli škody vzniklé plímo neboneplírno ztrátou, pozměněnim. poškoze
ním, omezením funklnost� omezením mofnosti použiti a/nebo provozování dat pocítafOYého 
systému, hardwaru, programO soltware, datoYl!ho skladu, milaocipu, integrovaného obvodu 
nebo podobného zaiizeni v pocítafovém i jiném zarrzeni. Tato v;Tuka neplat!, pokud je taková 
škoda na pledmětu pojištěni způsobena pojištěnym pojistným nebezpelirn podle li.Inku 2, 3, 4 
a 8 těchto VPP. 

Óánek 12 
Předmět pojíJtěni 

I. Pledmětem pojiš:ěni podle těchto VPP jsou buclcr.y a/nebo stavby a movitě věci specifikované 
v poiismě smlouvě podle jednotlr.ých položek a pořištěně náklady za podmínek uvedených 
v článku 14. 

2. Movité věci jsou pojištěny za pledpokladu, že jsou ve vlastnictví pojištěného, pokud není dohod· 
nuto jinak. 

3. Pojištění věd ve vlastnictví tletích osob je možné pouze za pfedpokladu, že tyto věci druh<,;ě pallí 
nebo jsou téže povahy jako pojištěné věci a pojištěný je pl'evzal na základě smlouvy. 





8. 

9. 

10. 

11. 

1. 

pc;stnik nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdNým sdě
� ncr,oenou v fl. 22, má poj1Stitel právo od smlouvy odstoupit prok,Ue-li, fe by po 
.-n SIi (lpi� zodpa;ězenl dotaz O smlolMJ neuzavfel. 
�in: pravo od smlou-,y odstoupit v plípadě, !e si pojistitel musel být pli uzavírání 

. ....,_, oesw,nalostí mezi nabízeným poji!lěním a zájemcOV)'llli pofad.Jvky a ne
,,.,.,.,

_..
� ně. Pfitom se vezme v ůvahu, za ,akých okolností a jakým zpOsobem se 

� � uzay!rá, jakol i to, je-h druhé straně pJi uzavíráni smlouvy rapomocen 
� nwvi51ý na poJÍStiteli. .. . 

odSUJUPÍt od smlowt zaniká, nevyuI11e-h 1e strana do dvou měs1c0 ode dne, kdy ZJIShla 
ntbl�zjislit porušeni povmnost sianovenévfl. 22 odst ta odst2.4. písm. a) tohoto 

� .. �TI: od srn�. nahradí mu popstitel do jednoho měsíce ode dne. kdy 
� stane ú[lnným. zaplacené pojistné sníženě o to, co již pl'ípadně z pojištěni 
!t OillU)IJPil-li od smlouvy pojistitel, má právo zapoclst si i raklady spojené se vznikem 
� popštinl. ()dstoup1-h pojisrtel od sm� a získal-Ji již pojistnilt, pojištěný nebo 
'� pc,is1ně plněoL nahradl v téže lhOtě Jl(ll"istiteli to, co ze zaplaceného pojistného 
� pesahuje iaplaceně pojistné. 
::: smio,,a uzavl'rna formou obchodu na dálku, má pojismílc právo bez udáni dLMXlu od-

od smlMY ve tiOtě furacti dnO ode dne JeJ1ho uzavfení nebo ode dne. kdy mu 17,ty 
� pci;sripodmínky, pokud k tomuto sděleni dojde na ,eho Udost po uzavfen1 sm�. 
� pojístnllc od smlouvy podle odsravce e). vrátí mu pojistitel bez zbyteb,ého od
�� však do tficeli dnO ode dne, kdy se odstoupení stane úfinným, zaplacené 
� Pfitcm má právo odeóst si, CD JIŽ z poJ1štěnt plnil. Bylo-li však pojistné plněni v;-

·ve -.ýSÍ p,esahuj1d �1 zaplaceného pojistného, vrátí pojistnilt, popnpadě pojištěný 
��pcf,stiteli �stku zaplaceného pojlStného plněn1, která pfesahuje zaplacené 
�-pc,jislll!ho plnlnl poJistitelem 

� mcUe po;stné plnlní odmítnoUt byta•h pí,čmou pojistné události sbJteoiost 
� km se� a2 po vzniku pojistné událost� .. . 
� plísjednMnl poj'štěnínebo Jeho změny nemohl zi1st1t vdOsledku zavměnéhoporu-
!enipMlllOS1l Sla�Vfl.22 a 
poiall liy plí znalosli této skuteroost1 pli uzavfráni srn� tuto smlolMJ neuzavfel nebo 
pott,:t tiy1 uzavfelzaJšných podmínek. 

� z.antizáni� flOIIStného zájmu, zámkem poJIStného nebezpefl, dnem smrti pojištěné 
lld!y,itiem zJfibJ pojištěné právnické oso br, bez právního ".ástupce nebo dnem odm1tnut1 po
Jl5Pl'opWnl. nest1IIO'll-íi tyto VPP nebo poJ1stná smlouva Jinak. 

Yý!la,ff dohodnuto, že pojištění změnou vlastnictvf nebo spottNlastnictvf pojištěného 
rnr,taJ nez.aniki. zanikne pojištění dnem oz rameni této změny pojistiteli. 

Oánek 18 
PodpojištěnL pojištění na prml rizitco 

� � � Ustka v doM po11stně události mfsi ne! pojistl'lil hodnota pojištěné věci, snm pojis
llld pqisW pltinl v poměru, v iakém je výše pojistné �tky ke skut� �i pojistné hodnoty 
IIO!'-:.Wffli í'ajlStitel nemusl uplatnil podpoJištěnív pllpadě, !e hodnota pojištěného majetku 
,...v� Jqi,lnl!události V'ýffl ne! 110%1Jednané pojistné částky. 

na první nziko se p,o u�ely tohoto poftšcění rozuml takové pojištění, kdy základem 
pt kJlhúci pajisln!ho neni pojistra �tka, ale urácá částka- limit poJ1stného plněni pro Jednu 
a ��události �m pojistné doby. 
�raprvnírizikomrdebýt sjednánopro: 
a) pobllypojištfflichnákladů, 
i) qpdofky�vpojiscné smlowě. 
� pltinl v tom pllpadě pojistitel poskytne maximálně do výše limitů pojistného plněni 

•· pro p,'lpady uvedené pod písm. a) a b) tohoto odsravce. Ustanovení odstavce 1. se 
"tomto pllpadE nepouli je. 

Oánek 19 
Pojistné a jeho změny 

Ptvi:iii je povinen platit pojistiteli dohodnutě pojistné. � pojistného je ujednána v poµstné 
,-n,;t � je stanoveno procentní sazbou z dohodnutě pojistné částky, resp. z limitu po-

plrhlí pro lcaldou pojištěnou věc. Výši sazby stanovi vfdy pojistitel. Vyúčtováni pojis1né
ho obdrfl pojisln1lc soocari s pojiscnou smlo,,t.oo. 
Prt,,o pojislitele na pojistné vzniká dnem uzavfent pojistné smlouvy, jestliže v pojistné smlouvě 
neliytodchodnu!O, fe toto právo vznikne pojistiteli pozdi!ji. Běf né po11s1né Je splatné pM'liho dne 
popswho obdobl a jed� pojistné dnem �tku pojištěnt které iepive jeho zaplacením 
� polcud nenlvpojistné smlowě dohodnuto jinak. 
V�� mOfe být dohodnuta možnost splátek pojistného. Pfi sjedranl pololetni'ho 
nebo flvrtfetntho placení se účtuje pfiráfka 3t, resp. SX Pfi nezaplacení některé splátky (části 
iqi",mtho) je pojistitel oprávněn Udat zaplaceni pojistného za celé pojistné obdobl�etně úroku 
z prodlení za ka!dý clen prodh!ní. Pfi neiaplacení některé splátky (nebo části poJÍSlného) může 
I< 1111!4postupovatpodlea\nku 17odst2.1. 
� je ·zaplaceno dnem ieho plipsánl na ú�t pojistitele nebo pojišťovadho zproscfedkovatele 
(poirud je_!IDiistitelem oprávněn k jeho pňjetO. 
l'llbx! � nebylo zaplaceno VQS nebo v dohodnuté �i. má pojistitel právo na rahradu 
�\jloh\-e-.ýSi 50,- Kč a na zákonný úrok z prodlenl 
Pojistitel� �ávo na pojistné za pojistnou dobu, nebylo-li v flOllStné smlouvě dohodnuto 11nak. 
unilcne-l, �! v dOsledku pojistné události, ralelí pojistiteli poiistné do konce pojistného 
obdob!. v nhnž pojistná událost nastala. V takovém pnpadě rale!í poj�titeli jednorázové poJ1stně 
� ia � dobu, na 1ctemu bylo pojištěni sjednáno. 
�t � doposud placenB,o pojistného mOfe pojis1itel jen za podmínek uvedených v zákoně, 
� �ínl:ách nebo v pojistné smlowě. Upravf-li pojistitel �i pojistného, sdělí JI poJ1st 
'...,.. nen,c,zdl!j1 dva mEsíce pfede dnem splatnosti pojistného za Jl(llistně období,"' kterém se 
m.! � pojiswhozm6,it, 
Nesouhlasl,li pojlstnl1c se �nou výše pojistného, mrde nesouhlas projevit do jednoho měsíce 
odedne.b!y�onavrilované�něvýšepojistnéhodozvědél.Vtomtoplípaděpojištén1zaníkne �i:.'1� obdob!, na které byte pojistné zaplaceno. Neupozornil-li však pojistitel na 
�!!;::� IJO!IW1l"<a"' sděleni podle odstavce 7., trvá pojištění nadále a -.ýše pojistného se '"• •..,.,..."""' pojistnllca nezmění. 
�I!!� pravo odefist od pojistného plněni splatné pohledávky pojistnl!ho nebo jiné pohle
-.. 1 zpojišti 
� k zAniku pojištěn! Plel!. uplynutim doby, na kterou bylo po11štění SJedn.\no, má poJisti· 
.��část pDJIStného odpovidajíd délce trvání pojištění, pokud není v pojistně 
.,,nuuvc....,..,nu!OJ1nalc. 
U ��naných na pojistnou dobu kra,ší ne! jeden rok mOfe být za kafdý zap«atý měslc 
PDl-.o .... .,..no l<llí rolního pojistného. 

Oánek20 
Pojistné plněni a jeho splatnost 

f'lltud je pojistnou událostl poškozeni věci, které lze opravou odsuanít tak, fe bude možno !UIO 
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věc ulívat jako věc bez vady, uhradí pojistitel cenu jeJ1 opmy a! do takové výše, která odpovídá 
nové ceně (llánek 13 odst 2. plsm. a)), ner,ýše do výše sjednané pojistné �stky. 
Bude-li pojistnou událostT věc po5kozena tak.že ji nebude možné ani po opravě rádně ufivat jako 
věc bez vady nebo pokud bude taková věc znifena. odcizena nebo ztracena (tzv. totální škoda). 
poskytne pojis1itel pojistné plněnf \-e-.ýSí ceny věci stanovené podle flánku 13 odst 2. maximálně 
však do-.ýše pojistně�stky sjednané v pojistné smlouvě, 
Pokud je však věc pojištěna na novou cenu (li.Inek 13 odst 2.pism.a)) a dojde kjeiimu pcrlkození 
v rozsahu uvedeném v odst 2. tohoto li.Inku, poskytne pojistitel pojistné plnění pfesahujld čaSOl'OU 
cenu pouze tehdy, pokud si pojištěný do tn let od vzniku pojistné události pollcfl znovu věc stejného 
druhu a kvality v místě poji!těn1, pokud jde o věc ma.itou, a pokud jde o bud<MJ a/nebo 51.Mlu, i na 
jiném mistě v Ó!ské republice, neni-li její znovuzl'ízen1 na stávaf,cim mistě pojištěni proveditelné 
z dLMXlů právních nebo el:onomických 
K úhradě všech pojistných události vzniklých během pojistné doby posl:ylne pojistitel pojistné 
plnění maximálně \-e�t 
a) pojistné částky dohodnuté pro plíslušnou polofku a pojistnou dobu, 
b) limitu pojistného plnění sjednaného pro konlcrétnl danou pololl:u, resp. pojis1né nebezpe{1. 

proti němu! bylo pojištěn! sjednáno. 
Pokud míra opotrebenl nebo jiného znehodnocení budov; a/nebo stavby, výrobních a provoz· 
nich zanzenl pfesahuje v době vzniku pojistné události 70% nové ceny, bude pojistné plnění po
skytnutov č.'lsové ceně (flánek31 odst 15.). 
Na zákl� !etlenl pojistné události v;pocte pojistitel !kodu. Zbytly pcrlkozené nebo znirené věci 
zůscávaJ1 ve lllastnictvf pojištěného a cena těchto zbytkO se odK!cá od vypoctené !kody. Dále 
pojistitel zohlední pnpadné podpojištěn1 ve smyslu n 18 těchto VPP a následně spoluúčast ve 
smyslu fl. 21. která se odellcá od vypoctené škody. Pli staoo,,ení pojistného plnění se ještě zohled
nt limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. 
Pojistné plnění je splatné do 15 dnO po skoll4!enl !etfenl pojistné události (li.Inek 24 odst 4.). 
šetrení je skoruno, jakmile pojistitel sděU jeho "'f51edky oprávněné osobě. Pokud oprávněn.\ 
osol>a postoupí pojistné plněni jako pohledMu jinému nebo toto pojistné plněn! zastaví nebo 
jinak zajistí ve prospěch jiného pred skončením �lfenl, není pojistitel tímto jednáním oprávněn� 
osoby v�zán. 
Oprávněná osol>a nemá právo na pojistné plnění ani tehdy, jestliže pojistnou událost způsobila 
úmyslné sama nebo z jejího podnětu jiná osoba. 
Zjislí-li po události, z niž uplatňuje právo na pojistné plněni, pojistn11c nebo jin.\ oprávněn.\ osoba, 
!e byt nalezen ztracený nebo odcizený majetek. jehož se tato událost týl<á, ozrnmí 10 pojistiteli 
bez z bytelného odkladu. Majetek se však za nalezený nepovaluje. pokud: 
a) byta pozbyta jeho držba a nelze-Ji ji buď vObec znovu nabýt, nebo lze-li jí dosáhnout jen 

s neplim!'fenými obtížemi nebo náklady, nebo
b) věc byt a poškozena do té m1ry, že i,lko taková zanikla nebo ji lze opravit jen s nepliměfenýmí 

raldady. 
Poskytl-li pojislitel po vzniku pojistné události pojistné plněnL nepíechází na něho vlaslnickt 
právo k pojištěnému majetku, ale má právo na v;dánt toho, CD na pojistném plnění poskytl. 
Oprávněná osol>a sívšak mOfe odeast rnklady účelně v;nalo!ené na odsuaněni závad vzniklých 
v době, kdy byta zbavena mofoosti s majetkem nakládat 

Oánek21 
Spoluúčast 

V pojistné smlouvě mrde být dohodnuto, le osobě. které vzniká právo na pojistné plněni, půjde 
k tíli úbytek majetku, jeho! výše nepresáhne ujednanou hranici, nebo !e této osobě půjde urficá 
�se úbytku maietku k tifi. V těchto pllpadech není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění 
v rozsahu takto ujednané spoluúčasti. 
Spoluúčast dohodnutá v pojistné smlouvě se odečicá od celkové vypoctené škody po zohlednění 
hodnoty zbytkO pcrlkozené nebo znia!né věci a pí,padném zohledněni podpojištěn� tj. �etně 
pojištěných rakladú ve smyslu článku 14 VPP. V pojistné smlouvě dodatelně dohodnuté spoluú
časti pro ,ednotlivé pojištěné polo!ky nebo dodatelné rozšíl'ení rozsahu po,;štěni se tyto spoluú
č.'lsti odelltap napfed. 

Clánek22 
Práva a povinnosti ůč.'lstnílců poji!těn1 p1i uzavírán! pojistné smlouvy 

Dotáže..isepDJIStitelvpisemnéfamězájemcl!o�pfijednánioutavrenismkiuvyneboJl(Jjsm,1a 
pfi ,ednáníozméněsmkiuvyna � k!etémaF>ýznam pro pojistitelcmrozhodnutí.jakohodrotf 
pojistně riziko, zda je pojisti a za� podmínelt, zodpcM zájemci! nebo pojisti* tyto OOtazy pravd Ně 
a Oplně. Pt7.innost se povafuje za � splněnou. � vod� zatajeno ne podstatnéln Co Je 
� stana;eno o pCMnnosli pojistnil:a. platl obdomě i pro� Jméoem pDJl5tllele mů.!e tuto 
pCMMOSt pni! též JXliíšť(,,ad zprosd'e(la,'a1el. je-li k tomu pojistitelem zrmcněn. 
Pojism11c a pojištěný jsou povinni ozramit pojistiteli bez zbytelného odkladu každou změnu ve 
skutečnostech, na které byti písemně tázáni pn uzavírání nebo změně poJiStné srn�. 
Uzavfe-h poJ1Stnik ve vlastní prospěch smlowu vztahujfcl se na poJIStné nebezpe{1 jako možnou 
pr�inuvzniku polis1né události u tletl osoby. múfe uplatnit právo na pojistné plněni, pokud pro
káfe, le tfetí osobu s ob5ahem smlouvy seznámil a fe ta. vědoma si, !e právo na pojistné plněni 
nenabude, souhlas� aby pojislllll: pojistné plnění plijal. Má-h být poJištěným potomek pojistníka. 
ktelý není plně svéprávný, nev;!aduje se zvláštnl souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zá
stupcem pojištěného a nejedra se o pojištěni majetku. 
V,faduJe-li se souhlas pojištěného, popnpadě jeho zákonného zástupce. a neprokáže-li poJistnik 
souhlas v uiednaně době, jinak do tn měsial ode dne uzavfení sm�. zaniká pojištění uply· 
nutlm té10 doby. Nastane-li v této době pojistra událost. aniž byt souhlas udělen. nabývá právo 
na pojistné plnění pojištěný. Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, nabývajl toto právo osoby 
uvedené v §2831 zákona. 
Nebude-li pojistníkem prokázáno splněni podmínek podle pfedchoziho odstavce 3.muže uplat
nit právo na pojistné plněni pojištěný. Postoupl-li pojistník smlolMJ bez souhlasu pojištěného. 
popnpadě 1eho zákonného zástupce. nep�hli!i se k postoupení smlouvy. To neplad, je-li postup
nikem osoba, u ni! se souhlas k pojištění pojistného nebezpefl poJ1štěného ne,.y!aduje. 
zemre-h nebo zanikne-li bez právního ras1upce pojismilt, který sjednal pojištění cizího pojistného 
nebezpea, vstupuje pojištěný do pojištění na místo pojistníka, a to dnem, kdy pojillrU'k zemře: 
nebo zamkl bez právního nástupce. 
Dnem poJistnika,y smrti nebo dnem jeho zániku bez právního rnstupce vstupuie do po;štěnl 
pojištěný. Ozraml-li však pojistiteli v písemné íooně do tficet1 dnO ode dne poJistnika,y smrt 
nebo ode dne jeho zánil:u, že na crváni pojištěni nemá záiem. zaniká po Jištění dnem smrti nebo 
dnem zániku pojistníka. Účinky prodlení vú6 pojištěnému nenastanou drive nef uplynutím pat
nácti dnúode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do poJi!tění dozvěděl. 

áinek23 
Pr�va a povinnosti pfi sou6nnosti účastnillú pojil1ěn1 

během trván1 pojištění 

PoJ1stn1lc Je povinen: 
a) dbát aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí poiulovat povinnosti směňyd k odvrá

cen! nebo zmenšeni nebezpefl vzniku škody, které jsou mu ulof eny právními pl'edpisy nebo 
pl'edpisy V'jdanými na jeJICh základě, anebo povinnosti, které převzal uzavfením pojistné 
smloo.y; pojištěný nesmí té! strpět porulováni těchto pfedp1s� a povinnosti ze strany 1fe-





i.lologic">'ch 
,azaatd� neboj� Oánek29 
�ic,; lll!bc, j,� '1 DorufovAni �,:':::,�!' tohoto poji�těnl se zásilkou rozumt lcaldá písemnost nebo peně!ni částka, kterou 
Skutečnas/rgJ� pajistitel pojistnilcovi a oprávněným osob.lm a pojistník nebo oprávněné osoby pojistiteli. 
ti ahl.!Ien 111! ,Jkoyi zasil.\ pojistitel zlsil\u na jeho pmledni známou adresu a oprávněným osob.lm na 
'9t:h P<lpi� , ktemu písemné pojistiteli sdělili. Pojistník je povinen pojistiteli sdělit kaMou změnu 
1 lll!Prodte;.?"'*h pro dorurovánt z�ilel Peněžní Ustky mohou být zasll.\ny pojistitelem na ocet, který 

zah.lJir if.t�ilc nebo oprávněné 050by pojistiteli sděl�i. Pojistnilc a oprávněné osoby zasílají písemnosti 
·j nebo \.ýpl,i é .. �la pojisiitele a penělni částky na octy pojistitele, které jim sděfi. Zasililni zilsilek se proYádi 
ni událost� �*.li 7ednicMm dr}itele po�tovni licence. ale lze je doruOOYa

.
t i osobně. Peoělní mtky lze zasílat 

1s1itele \'la . • Je t7ednictvim penělnlch ústavO. 
Jto�� sr

n� nos1 uitená pojistiteli je doručena dnem, kdy pojisbtel potvrdí je� píevzetl. Totél plat� 
v do� /XJ\,/nen � byla písemnost píedána prostlednictvim poj�ťovao'ho zprostfedkovatele. Penělnt částka 'po kre

:E 
pojistiteli)e �-orurena dnem plipsáni t�o l.\stky na jeho úlet nebo dnem. kdy bylo její 

')'\'oij jeti v hotovosti poJ1St1telem potvrzeno. ll'�z:bo . mnost pojistitele určená pojistni1oví nebo oprávněné osobě (dále jen ,adresáti se povaluje 
O\lat na p dorufenou dnem jejího pfevzetl adresátem nebo dnem. kdy adresát plevzetl písemnosti ode

Pllds�tné • . llel· Má se za to, fe došU zásilka odeslaná s ll)'lUitim provozovatele �tovnich sluleb došla tfetl 
tJe lýJrajl I 

ůdaJe l)llr.lCIM1i den po odesUn� byla-li\'Šak odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovnl den
itfenI s� se tito go odesláni Penělni l.\stka uitená adresátovi pli bezhotovostnim placeni je doru!ena dnem jeji
\yrla/ot, 1� 'lil pfipsánina útet adresáta a pfi platběprostrednictvim drti1ele poštovni licence jejím pledánim 

' n.!klady vJrfiteli �tavní licence. 
·né P1nbir OOruOOYánl podle odstavců 2. a 3. se týká zásilek zasílaných na dodeiku nebo lormou dodání do 
1�mo P,á Píolvo, qliasinich rukou adresáta. Písemnost m,1aná pros1fedniavim dr}itele poštovní licence o�ejnou 

l'D na Pli :Asilkou nebo doporuleným psaním se povaluje za dorul!enou jen tehdy, prokáfo-li její doručeni 
d.i/!f .. odesilatel nebo potvnlí�i toto dorul!eni len, komu byla určena. 

,a po.f:i1•ft� Pq Zaslláni pisemnosU prováděně elektronicl.ými prost7edky s účinky domlení podle odstavce 2. 
;/� i �O. � a pMli vě1y odstavce 3. je molné buď na základě dohody úlastniků poji�těni o zpOsobu zaslL\ni si..,. ne&of písemnosti a potmován! jejich plijet� anebo pokud domlení adresát nepochybným zptlsobem 
�v...,_., potvnlí (napf. elektronicl.ým podpisem). 
I "'""Chozfd Odnoty i da(fl

? O�nek 30 
Expenni pmouzeni spoměho nárolw 

V plipadě pochybnosti o vjii pojistného plněni (plileml základ nároku byt uznán) se mohou 
ocas1nld pojištěni dohodnout na wleni � pojisWho plněni prostfednictvlm expertního po
souzeni sporného nároku (dále jen .expertlza1, aby pfed�li plipadnému SotJdnlmu sporu. 
Proveden! expertizy je fonnou �tfeni ve smyslu llánku 24 odst 3. a 4. a spoová v posouzeni 
sporného nároku jedním nebo vice experty tal:, fe účastnici pojištěni: 
a) se písemně dohodnou na jednom experta;i nebo 
b) urfi každý svého ei<perta s tim, !e úkolem těchto expertů bude..ypracovat spol�ně stano

visko ke spoměmu nároku. Pokud se na takovém spol�něm stanovisku neshodnou, bude 
jejich povinností urát neprodleně, nejpozději do jednoho mésice, rozhodujía"ho experta 
(odst 4.). 

E,,pert (rozhodující expert) nesmí mít k žádnému z wstníbl poiištění obchodní, pracOVllěprávni 
ani pffl!uzernky vztah; pokud by talo podmínka nebyla splněna a účastník pojištěni jei1 nesplněni 
namítne, neni stanovisko (vtc!tně spolelného stanoviska ,rypracovaného experty urfenými podle 
odst 2. písm. b)) takového experta (rozhodujiclho experta) ve smyslu odst S. závazné. 
Rozhodujld expert posoudí spomý nárok buď sám. nebo spol�ně s experty, kleli jej uitm, a vi,,1.1 
stanovisko, které je pro posouzeni sporného nároku rozhodujici. 
Výsledek expentzy je pro účast niky pojištěni závazný. 
N.lklady na ex.perta uiteného podle odst. 2. písm. a) a na rozhodujiono experta hradi účastnici 
pojiš1ěnl rovným dilem a náklady na experta urfeněho úlastnlky poj�těni podle odst 2. písm. b) 
si hradi každý z wsiniků poji�těni sám. 
Pro provedeni ex.pertlzy plat11Mta uvedená v llánku 24 odst 3. a 4. pokud tuto lhútu ůlastnicí 
pojištl!nt dohodou neptodlou!i; polwd expertiza neni skonrena ve lhůtě uvedeně v dt llánku 
nebo v ptodloulené lhOtě, �trenr podle tohoto článku konO, jestliže všichni účastnici poj�těni 
nebudou �lovně trvat na jeho dalšun pokračováni; �trení konli těl v pl'lpadě. pokud experti 
neurfi rozhodujíano expena. nastanou-li podminky uvedené v odst 2. pism. b). 
l'láva a povinnosti ůlastníkO poji�těni upravená právnlmi predpisy nejsou ustanovením tohoto 
článku dotčena. 

Oána31 
Vymezeni pojmO 

Pro úlely poji�těni sjednaného podle těchto VPP se rozumí: 
1. Pojistitelem je Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha S. česká republi· 

1ca. �47115971, ktefá je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvlá�mího zákona. 
2. Pojistníkem je osoba. která s pojistitelem uuvfela pojistnou smloUVIJ a kter� je podle této smlou

vy povinna platit pojisw. Pokud je pojistník současně poji�těným, vztahuji se na něi práva a po
vinnosti stanovená v těchto VPI' pro poji�těného. 

3. Poji!tlným je osoba. na jeji1 vk nebo jiný majetek se poji�těnt vztahuje. Pokud není v těchto VPP 
uitenojinal:, platí práva a povinnosti stanovená pro pojistníka také pro pojištěného. 

4. Oprávněnou osobou je osoba, které v dOsledku pojistné události vznikne prálo na pojistné plněni 
(poji�těný, vlastník pojištěně věci. �kozený v odp<l'lědnosti za škodu). 

S. Pojis1nou dobou je doba, na kterou bylo poj�těni sjednáno. 
6. Pojisw je úplata za pojiš1ěni, kterou je povinen pojistník hradit pojistiteli. 
7. Bělné pojisW je pojistné stanovené za pojistné období (mésílni, ltvrtle1n� pololetní, romQ. 
8. Pojistné obdob! je la5ové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné; základ-

ním pojistným obdobím v tomto pojištěnt je rocnl pojistné olxlobi. 
9. Jednorázové pojistné je pojistné stanoveně na celou dobu, na kterou bylo pojištěni sjednáno. 
10. Pojistně nebezpeď je mo.fná pl[čina vzniku pojistné události. 
11. Pojistné rizilco je míra pravděpodobnosti vznilw pojistné udAlos1i Vy"VOlaná pojistným nebez� 

lim. 
12. Poji�těni cizího pojiswho nebezpeď je pojištěni, které uza-.irá pojistnilc na pojistné riziko pojiště

ného, který je odlišnou osobou od pojistníka. 
13. Pojišťovacím zprostredkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje 

činnost zprost7edkováni poji!těni nebo zajištěn 1. Postavení pojí�ťovadch zprostfedkovatelO, jejich 
práva a povinnosti upravuje zákon o poji!iovacích zprostl'edkovater,ch a samostatných likvidáto
rech pojistných událost!. 

14. Hrub.! nedbalost je takové zanedb.!ni nuW opatmosti a obezl'etnosti, porušeni právních pled· 
pisO nebo predpisů vydaných na jejich základě anebo sml=é ptevzalých povinnostl,jeho! dů· 
sledkem byt vznik !kotly nebo zvě�ní jei1ch následl:a (napl. porušeni proupo.fámich predpisů, 
závažné porušení 1echnologických pravidel, záva!né porušení pravidel silničního provozu. čin
nost pod vlivem alkoholu nebo n�h látek apod.); hrubou nedbalosti je vidy takové jednánt 
poii!těného, které bylo pí�inou vzniku škodní události a pro které byla osoba uvedená v článku 25 
odst 3. pravomocně odsouzena pro nedbalostni trestný čin. .. 

15 Casovou cenou je cena, kterou měla pojištěná vk bezprostfedně pl'ed poJIStnou událOSII: stana.i 
se z nové ceny věci (článek 13 odst 2. písm. a)), pličeml se pnhrtžt ke stupm opotrebenl nebo ji. 
něho znehodnocení anebo zhodnoceni věci. k něm ul došlo jeil opravou. modernizaci nebo Jiným 
způsobem. 

7 

16. Věci se rozumí rovně! souUstvěci a pl'1$1ušensl'livkL 
17. Souborem věci se rozumí �hny věci. které k souboru věci nálefi pfi vzniku pojistné události. 

Ustanoveni o pojistné lAstce nebo limitu pojistného plněni, o pojistné hodnotě. o podpojatěni 
a pi'epojištěnl se vztahuJ1 na celý soubor věci. vztahuje-� se pojí!těnl na několik souboni věci, ur5 
se pojistná &tka nebo �mít pojistného plněni na kaldý soubof samostatně. 

18. Budovou se rozumí nadzemní stavby prostorově soustl'eděné a navenek pleválně uza...t'eně 
obvodovými stěnami a stlešní lconstrul:d. Soočástl budO',y jsou pouze ty podzemni prosto,y. 
které s budovou 1'oostruktně a stavebně souvisl. Budova sestává mj. ze z�kladcr,,ých kontrukó. 
podzemni a nadzemní l.\sti, svislých a vodorovných nosných konstrukci, z nenosných stavebních 
lconstrukd. olJvooo.oého plá�tě a st7eYti konslruloce vč. podkladních. hydroizolaatích. tepelně 
izolaauch, zvukooiě izolaťnich vrstev. podhledů. 'ÝJ>lní stavebních OMlrO (vč. faluz,1, slwielnich 
clon),obkladO. povrthovýth úprav. 

19. Stavbou se rozumí vdkerá staYcltol díla, která vrnikaJ1 lidskou činnosti pomoci stavebnich nebo 
montálnich technologií, bez zíetele na 5tavebně technické provedení. poulité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce. na ocel ll)'lUitl a dobu trvá ni. 

20. Stavebním dilem se rozum! výsledek stavební ónnostl Tvoli prostorově ucelenou nebo alespo� 
technicky samostatnou l.\st stavl7y. 

21. Stavebními sou�tmí se rozum! věci, kceféjsou vně a/nebo tMtit7 zabudollány nebo konstrukt· 
ně upevněny k � nebo 51.a'ibě a nemohou být odděleny. anil se tím budova nebo stawa 
� nebornehodnotl, a podle své povahypatliajsou urlenyktomu.abybyty sbudcMJu nebo 
Sla\'bou trvale u!ivány. Jedná se nap,'. o okna. dvere. plíčky, vnitlni instalace. obklady, podlahy, 
malby, antěny, EZS, EPS, dešťa.ě 5Wdy, pletivo. 

22. Nemovitou vkl se rozum! pozemky a podzemní stavl7y nebo jejich l.\sti spojené se zemi pevným 
základem. Pronajatou nemovitou \'ěd nebo její l.lsll se rozumi nemovitost nebo j!!J1 &t ulívaná 
na základě nájemni smlou,.y v rozsahu v télo smlouvě uvedeném. 

23. Zásobami se rozumí zbož� které poji!těnj vyrábí nebo se kletým obchoduje, oedobirx.ené vý· 
robky, suroviny, pfirodni produkty, materiál 

Oánek.32 
Závěreln.i ustanovent 

1. Pojištěni sjednaně na základě pojistné srnbr,y. jejil soul.lsti jsou tyto VPP, se lidi právním fádem 
české republiky a pro r�ni sporíl vzniklých pfi tomto pojištění jsou pl'lslwié soudy české repub
liky. Toto plat! rovněž pro pojistná rizika v zahranili, pokud právní pledpisy s�tu, kde je pojistné 
riziko umístěno. nestanovi pouliti svých pledpísů. 

2. TytoVPP nabývaJ1 platnosti dne01.01. 2014. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

fijnet< 1 
ÚVOdni ustallOlll!ni 

Soukromé poj�1ění (dále jen poj�těnO upravuje zákon č .  89/2012 Sb. oblanský zákoník. (dále jen 
.zákon"). Alllanz pojišíovna, a. s.. (dále Jen.pojismel" �vá podle zákona tyto�becné pojillné 
podminly {dále jen VPP). 
Obsahuji-li l}'IO Vl'P nebo pojcs1ná smlouva nebo dohoda v plipadech, kdy to zákon připou!IL od
chytnou ůpravu někll!fých ustanO'Jeni zákona. platí úprava uvedená. NenJ.li taro odchylná úprav� 
obsažena ve Vl'P nebo v poJ1stně smlouvě dohodnuta, plati ustanO'Jení zákona. 
Tyto \/PP JSOU nedílnou souč.\stí pojistně smlouvy. Pokud je v některém ustanoveni zákona odkaz na 
poJostnou smlotMJ nebo dohodu, platí úprava uvedená v cěthto VPP steJně, Jilko by to byla pojistná 
smlouva nebo dohoda. 
Tyto \/PP platí po celou dobu IN.lni poi�těni sjednaného pojistnou smlolMlU. Pojistral: musí � 
s těmito Vl'P pfed uzavřením poscstné smlw.y PIQkazatelně seznámen, To neplatí, uzavírH se 
smlouva fom,ou obchodu na dálku. 
Souč.lstí pofismě smlouvy mohou být I dal!i doplňující ustanc,;eni vztahující se k tomuto l)1lU poj'l. 
tění � smluvní ujednáni a/nebo dolož ly. 
Toto poiištěni je ve smyw zákona poji!lěním škoda.ým. Pli šlcodovém pop!lěni poskytne pojistitel 
po1cs1né plnění, kte,e v ujednaném rozsahu 'l)'ílMl.lvá ů�ek ma1etlru vzniklý v dusledku pojis1né 
událost,. 
Po11stnou události je ji1kákol1V nahodit.! událost jejímž dQsledkem je škoda na pDJ•šiěném skle blíže 
oznalená v poJismě smlouvě nebo v lěchto \/PP, teSJI. smluvních ujednáních, se k1erou ,e spo1en 
vznik povinnosli pojistuele poslymou1 pojistné plněni 
Pojištěni podle 1ěch10 Vl'P může být sjednáno pouze 1ehdy, pokud ,e na něm poJ1Stný zájem 
Pojistným zájmem je oprávněná po1feba ochrany pfed následly pojistné událosu. Pojismík má po-
11stný záJem na vtasmím zaskleni. M.l se za 10, Ze pojismík má pojistný zájem I na zasklení jiné osoby, 
osvědf�lo, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila pfimá majelk(7,lá ztráta. Oa�li poji!lěny 
souhlas k JJOlištěn� má se za to, že pos1stný zájem pojistníka byl prokázán. 
Pn pojištění zaskleni mMe být po1í!rěn i budoutl pojistným zájem. Byla-li smlouva uzaviena se 
zletelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu z.Simu. kteiy nevznikne, neni poj'stník 
povinen placi1 pojistné; pojost11el má však právo na přiměfenou odměnu, pokud to bylo ujednáno. 
Zanikne-li pojistný zájem za IN.Sni pojištěni, zanikne i pojiš1ění; pojismel má však právo na pojislné 
af do doby, kdy se o zániku pos1stného zájmu dozvěděl. 

fijne1t2 
Rozsah pojišlffli 

1. Pojislltel se zavazuje poskytnou! pojismě plněni tak. fe uhradí pojištěněmu škodu.jestlife kdykoliv 
během pojistné doby dojde ke škodě rozbitím (po!kozením, jehof následkem ml!Že být bezpro
s1fedni rozbitQ pevné osazených zasklení stavebních sooc.\stl budO',j' (dále ien zaskleno nebo ji· 
ných vět/ wedených v pojistné smlouvě, Pojis1itel dále uhradí účelně ")'naložené náklady potfebné 
pro nouzCIVě zaskleni. 

2. Pokud nenl ve smlouvě dohodnuto jinak. pojiŠlěni se nevztahuje na: 
a) skleněné č.lsti vět/ movilých (zasklení nábytku. zrcadla. os'lětkwaci tělesa. skloteram1tké varné 

plochy apod.); 
b) pfedmély umís1énhně budovy (firemnBlily, reklamní iabule, vněJ!i os'lě1lení apod.). 

Oi!nek3 
MiSlo pojištění 

1, Po jist otel poskytne pojistné plněni 1en lehdy, �lo-Ji k pojistně události na mís1ě uvedeném v pojisl· 
ně smlOUYě jako místo pojištěni pokud neni dohodnuto jinak. 

2. Mislem pojištěni je podle ujednáni v pojistné smlouvě budova. prosto,y nebo pozemel: uvedený 
v pojistné smlouvě. 

0Anek4 
Pojištěné nilkl.idy 

Pokud je 10 v pojistně smlou\lě dohodnuto. pojis�tel uhradí náklady I.Yllillofeně v prtanné SOUV1Slos11 s po
jiunou událos1í: 

a) na speciální povn:hovou úpravu zaslclení (napf. nátěr, malba, písmo, lept nebo tině dekorace 
vletně skleněných písmen apod.); 

b) na provizorní opravu zasklení; 
c) na �í nebo jiné pomocné proslfedky nutné k pttl'mleni opravy zaskleni; 
d) na momáž a demonláž stavebních souč.\Sli nutnou k provedení nouzCIVěho osazení okenních 

tabufi ó opravy zasklení (napf. ochranných mllll markýz, uz.lvěrú oken apod.). 

fijnekS 
Vylulcy z pojištěni 

1. Pojis1itel není povinen poslymou1 pojistné plnění za: 
a) škody zpolsobené po!kráb.iním zaskleni; 
b) !kody vzniklé v době demontáže nebo pli instalaci zaskleni; 
c) škody vzniklé v důsledku ú�ného jednánl pojislníkil, pojištěného, oprávněně osoby nebo 

jejich zástupal. 
2. Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištěni se dále nevztahuie na: 

a) !kody zpOsobeflě požármi, � úderem blesku, zásahem při halení nebo jinými za-
chraňovadmi pracemr. 

b) škody způsobené vichl'od nebo krupobitím; 
c) škody zpolsobenhemétlesením; 
d) škody způsobené iademou energii, radioaktivním z�řenim z jakěhokol1V zdroie a radioaktivním 

zamolenim nebo znečEtěnim všeho druhu; 
e) iakékoliv následly vzniklě válkoo, invazl ónnostl zahraničního nepl'ítele, voienskýn,i akcemi 

(bez ohledu na to, zda byla .ylllilšena vUa ti nikolivi obfanskou válkou, teronsmem, povsL\
ním, vzpourou. vzbouřením, srocenill\ s!Mou, "1!ukcu. oblanskýn,1 nepokoj\ vojenskou ó 
uzulJ>OVanou moci, z.isahy státních orgánO a bezpečnosmích sla!ek Slátu, skupinou osob se 
z� ů� lidi ,ednajídth P"?politiclcou �nizaci nebovespo,tenis nlspoknutím, .yvtast 
ně ním, zabavením pro vo,enské účely, znurum nebo poškozením z po�u IIIAdy působidtle 
iure nebodefactoanebo jínéhovmjnéhoorgánu; 

I) �kody způsobené na po Jištěných věcech při nebo po pfemistěni z misra urtenl 
�) škody způsobené lim, fo osazená zasklení JSOU pokl)lta ba1VOU; 
h) 1akékol1V následné škody zpusobené v důsledku rozbití zaskleni. 

O�nek6 
Vznik a změny pojištění 

Poj!;těni vzniká ná�edují;m dnem (v 00.00 hod.) po uzavřeni poj·stně smlouvy nebylo-li v po1r;1nl! 
�mlouvě stanO'Jeno, fevznikne j iž uzavienim pojistné smlouvy nebo později. Má-li poJi�1ění vznik· 
nout pozděJ stanavi se v poJistné smlouvě den, kdy poj'š1ěnl začíná (dále té1 .poč.ltek poJ�těni). 
PoJiš1ění za 1ednorázc,;é poJIStné vzruká až dnem Jeho zaplacenl pokud není v poJtstně sml� 
dohodnuto Jinak. 

2. Bylo-li na z�kladě návrhu po;s111ele na uzavření pojosmě smlouvy zaplaceno po11stně ve výši uve
dené v nabodce a ve lhOté urlené po11stitelem (neuról-Ji lhOru, tak do 1 měs!ce ode dne doruleni 
nabidky druhě straně), 1e JJOJ'Slná smlouva uzavřena dnem zaplacení pojistnMlo na ocet po11stnele 
nebo po1iši(7,lacillo zprostředk(7,latele. 

3. PoJlstn� smlolNa mu� být uzaviena písemné, Jinak je nepla1ná. Totěf se týká i změn po1osml! smlou
V'f 

&net<7 
Pojismá doba a zánik pojištěni 

1. Pojištěni se s,edn.M na dobu ,ednoho roku, pokud nenl v pojinně smlouvě dohodnuto 11nak. Je-li 
pojtsmá smlolNa s,ednána na dobu Jednoho roku, prodlufuje se za stejných podmínek o dal!i rok, 
pokud pojr;titel nebo poJismík nejpozděJ, !est týdnO pled uplynutím pojislné doby nesděíi druhě 
straně, že na dal!lm trv�ni pojištěni nemá zá1em. Byto-li pojo!lění dohodnuto na dobu urtitou. po
;s1ění zaniká uplyn,Jlím poi1stné doby. Lze u1ednat fe uplynutím 11!10 doby JJOJIŠtěnl nezanikne, po
kud JJOJIShtel nebo pojismík ne méně !est týdnů pled uplynutím pojislné dobydruhf straně nesdělí. 
Ze nemá záiem na daíšim tNání pojištění. Nezanikne-li pojištěni a neJSOU" dohodnu!)' podmínly 
a doba prodloužení, prodlužuje se pojištěni za lýchž podmínek a 1u1él dobu. na kterou 17,,to dohod· 
nuto. 

2. PoJ�těni d�le zaniká: 
2. 1 Pro nezaplacení poJ cstného 

Upomene-li poj'is1itel poJistníkil o zaplaceni po11stného a poutí-li ho v upomínce, fepo1i!lění zanik· 
ne, nebude-� poJostné zaplaceno ano v doda1elné lhů1ě, která musl být stanovena ne Jméně v trvá ni 
jednoho měsice ode dne dorul'eni upomínly, zanikne pojiš1ění marným uplynutím léto lhGly. To 
platí i v pfipadě nezaplacení spl�tly pojistného nebo její tilsti. Lhůru podle věty první lze pled jq,m 
uplynutím dohodou prodloužit 

21 Dohodou 
Pojistitel a pojismík se mohou na zániku poji!lění dohodnout K platnosti dohody o zániku poji!lěni 
se�aduje, aby v ni strany ujednaly.jak se'l)'ílMlaJi. Není•li ujednán okam1ik zániku pojištění, platí, 
že pojištěni zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla ůfinnosti. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak 
jeneplamá. 

23 Výpovědí 
Je.li sjednáno pojištění s běfným pojistným. zaniká pojištění na základě výpovědi pojis111ele nebo 
pojismíka lce konci pojislného období. Je.li však výpoYěd dorulena druhě straně později nef šest 
týdnů pfede dnem, ve k1erém uplyne pojistné obdobi, zaniká pojištění ke konci následu1iano pojíst· 
něho období. 
a) Pojisti1el nebo pojistník mohou poj�téní 'YP(1,'ědět 

aa) s osmiměsllnt výpovědní dobou do dvou měslcti ode dne uzavřeni pojis1né smlouvy 
nebo 

ab) s rněsilni výpovědní dobou do tň měsíců ode dne oznámen i vzniku pojistné událos1i 
b) Pojistník může pojištěni 'YP(1,'ědět s osmidenní výpovědní dobou: 

ba) do dvou měsJru ode dne, kdy se dozvěděl. fe pojislitel použil pli u�ení � pojistného 
nebo pro \ýp<xet pojíst něho plnění hledisko zakázané v § 2769 z�kona. 

bb) do jednoho mésice ode dne, kdy mu 17,,to dorufeno oznámeni o pfevodu pojismého 
kmene nebo jeho čás1i nebo o pfenněné pojismele, nebo 

bc) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zvelejněno oznámenl fe pojis1i1eli bylo odňalo 
Jl(M)leni k provozování pojišÍ(7,lací linnosti 

2.4 Odstoupením 
a) Poru�il-íi pojistník nebo pojištěný ú�ně nebo z nedbalos1i povinnost k pravdr.ým sdělením 

stanovenou v ll 13 odst 1, má pojistitel právo od smlouvy ods1oupi� prokáže-I� fe by po prav· 
divém a úplném zodll(Nězeni dolalú smlouvu neuzaviel. 

b) Pojísmík má právo od smlouvy ods1oup,t v pňpadě, že si pojishtel musel být při uzavírání 
smlouvy vědom nesru.nalosll mezi nabízeným pojištěním a z�jerncovými požadavly a neu
pozornil ho na ně. Plí1om se vezme v úvahu, za jakých okolností a jakým způsobem se pojistná 
smlouva uzavír;\ iakož i to, je-li druhě s1raně při uzavíraní smlouvy nápomocen lJ!ílKlledkova, 
1el nezávislý na pojisti1eli. 

c) Právo odstoupit acl smlouvy zanik.l, n�fije-Ji je suana do dvou měslcti otle dne, kdy zjistila 
nebo musela zjistit poru!eni povinnosti siaro;ené v ll.13 odst 1. 

d) Odstoupí-li pojisttlll: od smloo,y, nahradí mu poj'tStitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se 
odstoupeni stane úónným, zaplaceně pojistné sní!ené o to, co již plipadně z pojištění plnil. 
Odstoupi�li od smloo,ypojisti1el, má právo zapaéist si i náklady spojené se \/Znikem a správou 
pojištěni. Odstoup\.li pojisutel od smloo,y a ziska�li již pojis1níl:, pojiš1ěny nebo jiná osoba po
jismé plněni, nahradí v téZe lhOtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění pfesahuje 
zaplaceně pojismě. 

e) Byla-li smlouva uzavřena lonnou obchodu na dálku, � pojistník právo bez udání dúvodu od· 
S1oup11 od smlouvy ve lhůtě rnnácti dnů ode dne jejího uzavřeni nebo ode dne, kdy mu byty 
sděleny pojistné podmínky, pokud k 1omu10 sděleni dojde na jeho žAdost po uzavření smloo,y. 

I) Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce e ). vrall mu pojisti1el bez zbyreaiMlo odkladu. 
nejpozději však do triceti dnG ode dne, kdy se odstoupení Slane úónným. zaplacené pojistné. 
Plítom má právo odeosr sL co jil z pojištění pln�. Bylo-� však pojistné plněni 'j'placeno ve \oýši 
plesahuJid výši zaplaceného pojistného, vrálí pojistník. popňpadě pojiš1ěný nebo obmyšlený 
pojisliteli částku zaplaceného pojistného plněni, kter� plesa hu je zaplaceně pojisltlé. 

2.5 Odm lmulím pojistného plnění pojistilelem 
Po1'6lllel múfe pofistné plněni odmítnou� t,yta.l, pl'léinou posistné uclálos11 skutelnost 
- a které se dozvědělaf povznoku pojistnéud�los11 a kterou nemohl zj1S1it pfi s,ednáváni poJ�těni 

nebo 
kterou p1i Sjednání nebo Jeho změny nemohl ZjlStlt v důsledku za"'něněho porušeni povinnosti 





· elzaháji bez zby,e<:néhoodk'adu po oznámeni podle �t 11 toholo l�nku letfení nutné ke 
r exi11ence a mzsahu jeho povinnosti plnit še1reni je skooceno sdělením Jeho �kú osobě, 

kOfll . uplattula právo ?" pojistné pl�tu: na žádost _,éto ?5°by ji l)OJl5rnel v písemné formě zdúvodni 
0 is! eno, Jabn;� · · pajistného plněn� popi'ipadě dúvod ieho zam11nu11. 
1;, né �ní J,l/qi � bytj náklady !etfení podle odst 12. vynaložené pojisrnelem vy.elány nebo Ný',eny ponr 

néhoPfed 1tním povinncl5tf oprávněných 050b nebo pojistníka, m.\ pojismel právo požadoval na tQIT\ kdo 
lJIS!n.i pcwínnost porušil pfiměfenou náhradu. ObsahuJ,..h oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubé 
.ih �lost · 11<te51ené podstatné údaje lýkaJid se mzsahu oznámené událost\ anebo zamlči-li sev něm vědomě 
'le�P<lJ•s1� ůdaJI! �jící se t1!)oudálos1�m.\ poj_ srnel právo na náhradu náklldú účelně vynalože.*h na !elfe:
( Sdě�men,. · ní skuteť:ností, o n,chž mu bytj tylo ůdaJe sdě eny nebo zamlltof. Má se za 10, fe poJtst1tel vynaložil 
l 151 

'mu Pof r,ákladyv prokázané� ůlelně. 
� ně p/nén( ll,I Vy>olá-11 pojistní\:. pojlltěný nebo jiná 050ba, která uplatňuJe na pojistné plněni právo, ll<lklady �tfl'
l I 

nur/ Zálohy ni nebo jejich Ný',ení porušením p<Mnncl5t� m.\ poJIS!llel vůči němu právo na pliměřenou ll<lhradu. 
�rn.1e P<lsl; Oprávněná ®ba, poJlltěny nebo osoba. která V'yt'lalož,la zachraňovací náklady. je povinna poslu· 

dohodnura p(l\'at c.ik. aby pojistitel mohl vůó jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo Jiné újmy nebo Jiné 
obdobné právo, které Ji v solNislosti s poJiltnouudálosti vzniklo 
vzdala-li se opr�ěná ®ba. poj�těný nebo ®ba. která vynaložila zachraro,ad náklady, svého 
práva na náhradu škody nebo jin� ú1my nebo �ného obdobného práva nebo toto prá'.o vlas neu-

I. 

2. 

l 

I. 

2. 

l 

1. 

2. 

l 

4. 

platnila.aneboiinak zmafila plechod svých nároků na pojis11tele, rná pojisrnel právo pojistné plnění 
snížit af do�lástek.kteté by jinak mohl ziska� nestanoví-11 lákon 11nak. 
Projeví-li se následky jedná ni uvedeného v odst 15. tohoto ďánku až po výplatě poJIStného plněnl 
rná poJistite právo na vrácení vyplaceného poJ1s1ného plněni at do� lá11ek. které by Jinak mohl 
lískat 
Zjistí-li po události, z niž uplatňuje právo na poJ1stné plněnl poj,smik nebo jiná oprávněná 050ba, 
že byl nalezen nracený nebo odcizený majetek. iehof se tato událos! tý1(.l. oznámí 10 po11st1teli bez 
zby,eť:ného odkladu. Majetek se však za nalezeny nepovažuie. pokud 
a) bylapozby,ajeho držbaa nelze-li JI buďvQbec znovu nabyt, nebo lze-liji dosáhnout je11 s nepli· 

mělenými obtížemi nebo náklady, nebo 
b) v(:c: byla pcllkozena do té mily, že Jako taková zanikla, nebo j1 lze opravit jen s nepfiměienymi 

náklady 
foll:ytl-li pDJl5titel po vzniku pojistné událost! pojistné plněni, neprechálí na něho vlastnické právo 
k pcilltěnému majetku, ale rná právo na ')'dám toho. CD na po,i5tném plněni poskytl. OprM!ěná 
osoba si však muže odeér.;t náklady ůfelně vynaložené na odsuanění závad vzni1tlých v době, kdy 
� zbavena možnc1511 s rnaje1kem nakládat 

Oánek15 
Soufinnost pojiš1ěného s pojistitelem 

,T\ljr(lěný je povinen během nvání pojištění: 
a) kdykoliv u1T10!nit pojistiteli nebo jim pověíenym 050�m vstup do prost0<, kde se nacházejí 

pojištěné věd. a umožnil jim posoud,1 mzsah pojistného rizika a pojistného nebezpeéi a podat 
podrobné 111formace potfebné pro jejich oceněni; 

b) ne-,ystavovat pojlltěné lasklení sálavému teplu nebo pr.mému ohni (napr. pli rozmrazováni 
nebo odstraňováni nátěrů); 

c) oznámit pojis!itel,, že uzavfel dal!l pojiš1ěni s1e1ných položek na stejné poJ11tné nebezpeéi u J� 
ného pojisutefe, a sdělit jeho obchod ni firmu a� pojistné fástky. 

d) db.I� aby pojistná událost nenasc.ila. zejména nesmí poMOVat povinnc1Sti směřujíc! k odvrá
ce11i nebo zmen�í nebezpeó vzniku škody, kleré � mu uloženy pr�ími předpisy nebo 
předpisy -.ydanými na jejich základě, anebo p<Mnnc1Sti, které plevzal iaavfením pojistné 
smlouvy; poJištěný nesml též strpěl poru!ováni těchto pledp,!il a povinností ze strany tfetich 
050b: poJištěný je dále povinen zajistJt udržováni pojttěných věci v dobrém technickém stavu 
a jeJich používáni pouze k ůlelu stanoveném výrobcem: 

e) každou zamýšlenou změnu. která by měl.i za následek Ný',enf poJr.;tněho rizika předem l<On· 
zultovat s pojistitelem, aby ten mohl posoudit, zda může dojít k Jeho podstatnému �l 
které by mohlo llýt dLJVodem pm postup podle ď. 14 odst 4. až 6. nebo pro návrh na změnu 
podmínek dalliho trvání pojlltěni. 

tl.\nek 16 
Následky l)(JMeflÍ povinnosti 

Bylo-li v dúsledku poru�ni p<Mnncl5ti pojistníka nebo poJllténého pfi Jednání o uzavřen, smlowf 
nebo o jeji změně ujednáno nižší poJostné. m.\ pojis111el právo poJIStné plnění snížit o ralCMJU lás� 
Jalý Je poměr posistného. které obdržel, k pojis1nému. které měl obdržet. 
Mělo-li ponkni povinnosti poji11níka, poiištěného nebo j1né®by, kletá m.\ na pojistné plněni prá· 
vo, pod11.1tný vlr1 na vznik pojistně události, Jej( proběh. na zvětšení rozsahu jeiith následků nebo na 
zjlltění li urfení � pojistného plněnl má pojistilel právo snížit JlOllSlné plněni úměrně k tomu, 
Jaký vliv mělo to!O ponkni na rozsah poJistitelovy povinnc1St1 plmt 
Ke snížení pojistného plnění podle odst 2. pí,stoupi poj1s111el vfdy, pokud byl vznik a rozsah pojistné 
události laviněn hrubou nedbalosti pojistníka, pojiltěné� oprávněné ®by nebo jejich zástupců. 

Oánek17 
SpoluútaSI 

V po1i11ně S1t1louvě múže být dohodnuto, fe osobě kleré vzn,U právo na pojistné plnéní, půjde 
k tí.!1 ůby,ek maJelku, jeho1 � neplesáhne ujednanou hrania, nebo fe této ®bě púJde určitá 
lás1 úby,ku maietku k tiž,. V 1ěch!O pripadech není pojistitel p<Mnen poskytnout pojistné plnění 
v rozsahu c.ikto ujednané spoluŮGlsti. 
Spoluůlast dohodnutá v pojistné smlouvě se odefítá od celW>'é "Y)lOCtené škody po lohlednění 
plipadného podpojiš!ěni. t� vlet ně pojiltěných nákladů ve smyslu li.Inku 4 rkhto VPP. 
v pojistné S1t1louvě dodatelně dohodnUlé spoluůlasti pro Jednotlivé posištěné polo1ky nebo rozr� 
l'ení rozsahu pojiltěni se odeťotaji napfed. 

tlánek18 
Přechod práv na pojiS1i1ele 

V?niklo-11 v SOlMSloSl1 s hrozid nebo nastalou pojr.;tnou události ®bě, ktetá má právo na pojíst· 
ně plnění, pojištěnému nebo osobě, klerá vynaložila zachraňovacl nálclady, prol jinému právo na 
náhradu škody nebo jiné obdobné právo, pfechází ta!o pohledávka včetně pl'islultnstvi. zaji!těni 
a da8kh práv s ni spojených okamžikem 'Ýl)laty plněni z pojillěni na poj11t11ele a to až do� 
plnění, které poJISliteloprávněné 050bě..ypla1il. 
Zpúsobi�li pojil1ěnýškodnou událost pod vti'lem požiU alkoholu nebo pauž�i llá\oykové lá!lcynebo 
plipravku takovou �tku obsahujíciho, rná pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za ného 
plnil. 
Právo podle odstavce 2 pojistl!el nemá. obsahova�� alkohol nebo náv,1covou látku lék. kletý poj� 
těny užil způsobem, ktelý poji!lěnému pledepsal lélca1, a neupozorni�� lék.af nebo výrobce lěku 
poškozeného, že v době působeni léku nelze \o}'konával ónnost. v Jejímž dOsledku škodnou událost 
Způsobil 
Osoba, je Již právo na po;s!itele přešlo,� pojtstiteli potfebné doklady a sděfi mu vše CD Je k uplat. 
něnf pohledávky zapotfebl. Zrnafí-h prechod práva na poJ1st1tele, m.\ pojr.;titel právo snížir plnění 
z pojištění o lástku, kterou by Jinak mohl získat Poslcyt�� Jd poJostnel plněnl má právo na ll<lhradu 
aždo�1étofAstky 
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Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěny nebo ®ba, kletá vynaložila zachraňovací nAklady. svého 
práva na náhtadu !kody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo vlas neuplatnila anebo jinak 
zmafila pfechod 5'ých nárobl na poJ1S11tele, m.\ poJ1St1tel právo poj1s1né plněni snížit a! do� 
lástek, kleté by Jinak mohl získat. nestanov;.h zákon Jinak. 
Projeví·li se následky jedná ni uvedeného v odst 2 af po 'Ýl)latě pojistného plnění, rná pojislnel prá
vo na vrácení vyplaceného pojistného plněni at doffe tástek. které by 11nak mohl získat 
Pohledávky z poJištěni nelze bez souhlasu poJr.;t1tele postoupit zastavil ó Jakkoliv s nimi nakl.idat 

Oánek 19 
Zachraňovad náklady 

Vynala11l-h poJostník účelně náklady pli odvraceni bezprostředně hrozíci po11stné události na zmír
něni následků Jr1 nastalé poJ1s1né událos!i nebo proto, že plnil povinnc1St odklidit pcllkozené poji!!ě
ně zaskleni nebo Jeho zby,ky z hygienických, ekofogidýchf, bezpelnostnich dúvodú, rná pmti po
jist,teh prá>.ona iejich náhradu. jako1, na náhradu !kody, kterou v IOlMSlost, s !auto ónnc151[ utrpěl. 
Náklady uvedené v předchozím odstavci vynaložené na záchranu žovota nebo ldraví ®b uhradí 
poJ1s11tel nnaxirnálně do� 30% homi hran,ce pojistného plnění z jedné poJIStné události S Jednané 
v poJ1stné smlouvě. Ostatní náklady uvedené v pfedchozim odstavci uhradí poJ1st1tel maximálně do 
v(.,e S% horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné událOlti sjednané v pojistné smlouvě. 
Zachraro,aci náklady, které byly l'y'nalo!eny se souhlasem pojistitele a k mmf by jinak osoby uvede
né v pfedchozim odstave, nebyly povinny. uhradí poj1sti1el bez omezeni. 
Ustanoveni tohoto fl.lnku se nevztahuje na škodné událostt Jejichž plil:inou bytj okolnosti uvedené 
vflánku 5 těchto\lPP 
Pojl51itel nehradí náklady vynalo1e11é na ol,.yklou udrž bu. na ošerfeni věc, nebo na plnění zákonné 
p<Mnncl5ti pfedcházet !kodám. PoJistitel dále nehradí náklady uvede11é v odstava 1. toho!o ďánku 
vynaložené Policií C:R. Hasičským z.!chrannym sborem nebo jinymi subiekry, lcteré JIOU povinny tylo 
náklady vynaložit veveřeJném záJmu na základě právních pfedpi!il. 
PoJ1stnou lállku nebo limil po1ostného plnění nelze snížit o výši zachraňovacích nákladů a o výši 
náhrad-/ škody 

Článek2D 
Soupojištění 

U poJištěnl na jehož sjednáni se podílí vice JlOllSl�elů (�jistitelú). Je dohodnuta� podílů jed· 
no�o.jth pojismelů na práYech a závazdch plynoucích ze soupojištění. 
Je.li ujednáno soupoJ�lění, vedoucf pojistitel urlený ve smlouvě st.lnoví J>OliStné podmínky a výši 
poj,stného, s.prawje soupoJišlěnl plejírná oznámeni o pojistné události a vede šetfení nezby,ná ke 
ZJ1štění rozsahu povinnosli pojistitelů poskytnout poJistné plněni; v tomto rozsahu Jedná jměnem 
ostatních pojistitelů. Neni-h ujednán zpúsob prijmú poJISlného, pliJirná Yedouci pojistitel i poji11né. 
V rámci soupojištění lze pojistnou smkxMJ uzavfit I mezi pojistníkem a více pojistilell ktefi si ujed· 
nali spole(ný postup pr, poJištěni urfotých pojistných nebezpelt a to Jměnem a na úfet všech po-
11s111elú, a uróh vedoucího pojistitele, poplipadě pověii� plněním jeho p<Mnno511 spoleolý orgán 
Vf!VOleriý k tomuto úfelu, anebo poJišiovaciho zprostfedkovatele kvalifikovaného podle jiného 
zákona pro vyffi stupe� odborné zp!lsobilostL 
Právo na pojistné plněni se uplatňuJe vůó vedouámu poJ1St1teli. Po jr.;t1tefé se mezi sebou vzájemně 
vypoládaji podle svých podílů: nebyly-li podíly Ujednány. platí, fe jsou ste;né. 

Článek21 
Pieru!eni pojillění 

Ustanoveni zákona o pferušeni poJllténi pň nezaplacení poJIStného do 2 měsíců ode dne Jeho splat· 
nostl se na 1010 pojištěni nevzrahuie. 
V pojistné smlouvě lze dohodnout podmínky, za ktelých bude poj1!těnf pferušeno. 

Oánek22 
Expertní po50UZení sporného nároku 

V pr.padě pochybnosti o výši pojistného plnění (pličem! lák lad nároku byl ianán) se mohou úfast • 
nid pojištěni dohodnout na urleni � pojistného plněni pros!ledn,ctvím expenniho posouzení 
sporného nároku (dále,en .expertíza"), abypl'edešh plipadnému soudnímu sporu. 
Proveclení expertizy je f01TT10u letfenive smyslu li.Inku 12 odst 2 a flánku 14 odst 12. a spo[ivá 
v posouzeni sporného nároku jedním nebo více expeny c.ik. fewstnia po1�tění: 
a) sepisemně dohodnou na jednom expertov, nebo 
b) urfí každý svéhoexpena s tím, že úkolem těchto expertů bude vypracovat spoleť:né stanavilko 

ke spornému nároku. Poltud se na takcivém společlém stanov,sku neshodnou. bude Jejich po
vinnosti určit neprodleně. neJpozdějido jednoho mésíce, rozhodujíclho exper1a (�t 4.). 

Expert (rozhodujíc! expert) nesml mít k žádnému z ulastnílcO pojištěni obchodni, pracovněprávní 
ani plíbuzenský VZ"1h: pokud by lato podmínka nebyla splněna a ůfastnilc poj�těnl její nesplněni 
namhne není stanovl5ko (>ietné spolelného stanovr.;ka vyptaeovaného expeny určenými podle 
odst 2. písm. b) takového experla (rozhodujiciho experta)ve smyslu odst 5. závazně. 
Rozhodující expert posoudí sporný nárok buď sám. nebo spolealě s experty. ktei'I � urlili. a � 
stanovisko, které je pro posouzeni spoměho nároku rozhodujíd. 
Výsledek expertízy je pro uča11níky poJištění závazný 
Náklady na experta určeného podle Ml 2.pism. a) a na rozhodujícího experta hradíÚČilS1t1ic1 poji� 
těni rovným dílem a náklady na experta urleného účastníky poJrštění podle �t 2. písm. b) si hradí 
ka.!dý z ůčastnílcú poj,�těni sám. 
Pro provecleni expertizy platí lhůra uveden.i v li.Inku 12 odst 2. a li.Inku 14 odst 12. pokud tuto 
lhů1u ulastníd pojištěni dohodou neprodlou!� pokud expertiza není skončena ve thOti', uvedené 
v cit f�nku nebo v prodloužené lhůtě. šetfenf podle tohoto článku konď, Jestliže všichni úfasmfd 
pojištění nebudou výslovně trvat na ieho dalším pokraoování; �tfení koná těl v pllpadě, pokud ex
perti neurčí rozhodujíciho experta, nasc.inou li podmínky uvedené v odst 2. písm. b). 
Pr�va a povinnc1511 úfastnikO poJlltění upravená právním, pl'edpisy nejsou ust.ana.eriim toho!O ďán
ku dolfena. 

Oánek23 
Doručoll�ní 

Pro úlely tohoto poj1š1ěni se zAsilkou rozumí každ� písemnost nebo peněžní láslka. � za� 
pojislltel pojistníkovi a oprávněnym®báma poJIStník nebo oprávněnéosobypoJIStltl!l� PojlSlníkovi 
zasílá PDJ15lltel zásilku na ieho po!lednf známou adresu a oprávněným osobám na tu adresu. kterou 
písemné po11stiteli sdělil,. Pojistník Je povinen pojilliteli sdělit každou změnu adresy pro dorufoyá. 
ní zásilek. Peněžní lástlcy mohou llýt zasílány poj1Stitelem na úče� ktelý poJislník nebo op� 
osoby poJ1s1iteli sdělili. Posismík a oprávněné osoby zasola� písemnosti do sídla pojlSlitelea �m 
tástky na ufry pojistitele, které j,m sdělí. Zaslláni zásilek se pruvWi pros1rednlC!Vlm drf1tell! �ovnl 
licence, ale lze je doruálvat i 050bně Peněžnl částky lze zasílat prostfedniclvim peně?nich ú5L1VO.. 
Pisemncl5! určen.i pojistiteli je dorulena dnem, kdy PDJ•stitel poMdl JeJ1 pJevzeli � plat!, pokud 
byla pisemnc15t pfedána pr01tíedn,ctvím poJošiovadho zprostfedkovatele. Proělnf fAstka určená 
pojistitel, Je dorufena dnem připsán! této lástky na 1eho úfel nebo dnem. kdy bylo Jtjl pli,etl v hoto
V01t1 poJ1Sl1telem poM7eno. 
Písemnosl poJ15titele určená pojistníkovi nebo oprávněně 050bě (dále Jen .adreá(") se povafu,e 
za doručenou dnem Jeiiho plevzetl adresátem nebo dnem. kdy adresál pievzelí p,semnoSll ode-
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Allianz@) 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 

pro pojištění elektroniky 
(VPP-EL-03) 

A. Obecná část

Článek 1 
úvodní ustanovení 

1. Soukromé pojištění {dále jen „pojištění") upravuje zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"). Allianz poJ1šťovna, a.s. (dále
Jen „pojistitel") vydává podle zákona tyto Všeobecné pojistné podmínky
( dále jen „VPP").
Obsahují-li tyto VPP v případech, kdy to zákon připouští, odchylnou úpra
vu některých ustanovení zákona, platí úprava uvedená v těchto VPP nebo
v pojistné smlouvě. Není-li tato odchylná úprava obsažena ve VPP nebo
v pojistné smlouvě dohodnuta, platí ustanoveni zákona.

2. VPP Jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a proto pokud Je v někte
rém ustanovení zákona odkaz na pojistnou smlouvu, platí úprava uvede
ná v těchto VPP stejně, jako by to byla pojistná smlouva.

3. Tyto VPP platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou
smlouvou. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy
prokazatelně seznámen. To neplatí uzavírá-li se smlouva formou obcho
du na dálku.

4. Součástí pojistné smlouvy mohou být i další doplňující ustanovení vzta
hující se k tomuto typu pojištění - smluvní ujednání a/nebo doložky.

S. PoJ1štění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území české
republiky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto Jinak.

6. Toto pojištění je ve smyslu zákona pojištěním škodovým. Při škodovém
pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu
vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

7. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá událost blíže označená v pojistné
smlouvě nebo v těchto VPP, popř. smluvních ujednáních nebo dolož
kách, kterou nebylo možno, při využití zkušeností nebo odborných zna
lostí ani předvídat a se kterou je spojen vznik pov1 nnosti pojistitele po
skytnout pojistné plnění. Pojištění se nevztahuje na nemajetkové úJmy,
Jiné újmy na zdraví a na újmy na přirozených právech člověka.

8. Pojištění podle těchto VPP může být sjednáno pouze tehdy, pokud je
na něm pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany
před následky pojistné události. Pojistník má poJistný zájem na vlastním
majetku. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na maJetku jiné
osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá
majetková ztráta. Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že po-
11stný zájem pojistníka byl prokázán.

9. Při pojištění majetku může být pojištěn i budoucí pojistný záJem. Byla-li
smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému bu
doucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; po
jistitel má však právo na přiměřenou odměnu, pokud to bylo dohodnuto.

10. Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne í pojištění; pojistitel
má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zámku pojistného záJmu
dozvěděl.

11. Pojisti I-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojis11tel o tom
nevěděl ani nemohl vědět, je smlouva neplatná; pojistiteli však náleží od
měna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.

Článek2 
Vznik a změny pojištění 

l. Pojištění vzniká následujícím dnem (v DO.DO hod.) po uzavření pojistné
smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že vznikne již uzavře
ním pojistné smlouvy, nebo později. Má-li pojištění vzniknout později,
stanoví se v pojistné smlouvě den, kdy pojištění začíná ( dále též „počátek

2. 

pojištění"). Pojištění za jednorázové pojistné vzniká až dnem jeho zapla
cení, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Bylo-li na základě návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy zapla
ceno pojistné ve výši uvedené v nabídce a ve lhůtě určené pojistitelem
(neurčil-li lhůtu, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky dru
hé straně;), je pojistná smlouva uzavřena dnem zaplacení pojistného
na účet pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele, anebo dnem,
ve kterém pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel potvrdil příjem po
jistného v hotovosti. 1 3. Pojistná smlouva musí být uzavřena písemně.Jinak je neplatná. Totéž se

týká I změn pojistné smlouvy.

Článek 3 
Pojistné pi nění a jeho splatnost 

1. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. šetření je skonče
no, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Pokud oprávně
ná osoba postoupí poJ1stné plnění Jako pohledávku Jinému nebo toto po-
11stné plnění zastaví nebo jinak za11stí ve prospěch Jiného před skončením
šetření, není poj1st1tel tímto jednáním oprávněné osoby vázán.

2. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla po
JIStná událost písemně oznámena. Nelze-h ukončit šetření nutná k zjiš
tění pojistné události, rozsahu poJtstného plnění nebo k zjištění osoby
oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení,
poJ1st1tel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá-li o to
oznamovatel. sdělí mu poj1st1tel důvody v písemné formě. Pojistitel po
skytne osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost
na po11stné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod
poskytnutí zálohy odepřít.

3. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, pokud nerozhodne
o tom, že poskytne naturální plnění ( opravou nebo výměnou věci), nebo
pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Článek4 
Pojistné a jeho změny 

1. Pojistník je povinen platit pojistiteli dohodnuté pojistné. Výše pojistného
je Ujednána v pojistné smlouvě. Pojistné je stanoveno procentní sazbou
z pojistných částek pro Jednotlivé pojištěné věci a položky. Výši sazby
stanoví vždy pojistitel. Vyúčtování pojistného obdrží pojistník zároveň
s pojistnou srn louvou, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, jest
liže v pojistné smlouvě nebylo dohodnuto, že toto právo vznikne pojisti
teli později.Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku pojištění.Je-li
dohodnuto běžné pojistné, je splatné pivního dne pojistného období;
není-li dohodnuto pojistné období jako časové období, za které se platí
běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

3. V pojistné smlouvě může být dohodnuta možnost splátek pojistného.
Při sjednáni pololetního nebo čtvrtletního placení se účtuje přirážka 3%
resp. 5%. Při nezaplacení některé splátky ( částí pojistného) je pojisti tel
oprávněn žádat zaplaceni pojistného za celé pojistné období včetně
úroku z prodlení za každý den prodlení. Při nezaplacení některé splátky
v dohodnuté výši může pojistitel postupovat podle čl. 5, odst. 2.

4. Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele nebo pojiš
ťovacího zprostředkovatele (pokud je oprávněn k jeho přijetí) při bez
hotovostním placení, anebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišťovací
zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho přijetí, potvrdil příjem pojist
ného v hotovosti.

5. Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas nebo v dohodnuté výši, má pojis
titel právo na náhradu upomínacích výloh ve výši 50.- Kč a na zákonný
úrok z prodlení.

6. Pojistitel má právo na pojistné za dobu tivání pojištění, nebylo-li v po
jistné smlouvě dohodnuto jinak. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné
události, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž
pojistná událost nastala; v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové
pojistné celé.

7. Upravit výši doposud placeného pojistného může pojistitel jen za pod
mínek uvedených v zákoně, VPP nebo v pojistné smlouvě. Upraví-li po
jistitel výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede
dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše
pojistného změnit.

8. Nesouhlasí-li pojistník se změnou, může nesouhlas projevit do jednoho
měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uply
nutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Neupozornil-li
však pojistitel na tento následek pojistníka ve sdělení podle odst. 7, trvá po
jištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka nezmění.
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B. Zvláštní část

Oddíl I. - Pojištění elektroniky

Článek S
Rozsah pojištění

n, smlouvy
� , Podmíne Pojistitel se zavazuje poskytnout plnění tak, že uhradí poJ1štěnému ško-

du, jestliže během trvá ní pojištění na stroji či elektronickém zařízení uve
bezpeči, d1 deném v pojistné smlouvě včetně podnikového software, nacházejícím
tcké osoby se na místě pojištění dojde k pojistné události spočívající ve vzniku škody
plnění, n� jejíž příčinou jsou např. nedbalost, neodborné zacházení, nešikovnost, 

nedostatečná zkušenost, chyba obsluhy, úmysl nebo zlomyslnost třetích 
osob, krádež vloupáním, loupež, požár s nebo bez světelného výboje, ha
šení požáru nebo následná demolice, exploze všeho druhu, imploze, pří
mý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, voda z vodovodu, povodeň, 
záplava, spodní voda, dešťová voda, koroze, pára, mráz, pohyb ledu, vlh
kost, vichřice, vítr, krupobití, lavina, zřicení skal, pokles nebo sesuv půdy, 
chyba konstrukce, vada materiálu, výrobní vada, zkrat, přepětí, indukce, 
nepřímý úder blesku, nebo z jakékoliv jiné příčiny, která není uvedena 
ve výlukách, a která vyžaduje opravu nebo výměnu. 
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Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše pojistné částky sjednané 
pro každou pojištěnou věc v pojistné smlouvě a nepřesahující celkovou 
pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě. Pojistné plnění se hradí 
buď v penězích, náhradou věci nebo úhradou nákladů na její opravu ( dle 
volby pojistitele). 
Pojištění podle těchto VPP se vztahuje na stroje či elektronická zařízení 
včetně podnikového software, pokud jsou provozuschopná a používaná 
dle svého určení k podnikatelské čin nos ti, bez ohled u na to, zda jsou de
montována za účelem údržby, během těchto prací samotných, nebo při 
přepravě v rámci místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě. Zařízení 
je provozuschopné, jakmile je - v případě potřeby po úspěšně provede
ném přejímacím testu a zkušebním provozu - schopno zahájení práce 
nebo je již v provozu. 

Článek9 
Místo pojištění 

Není-li dohodnuto jinak, pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, do
šlo-li k pojistné události na území české republiky a na místě uvedeném 
v pojistné smlouvě jako místo pojištění. 
Místem pojištění je budova, prostor nebo pozemek, které jsou uvedeny 
v pojistné smlouvě; pojištění se vztahuje i na věci, které byly z důvodu 
b�zprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny 
mimo toto místo pojištění. 

Článek 10 
Zvláštní výluky z pojištěni elektroniky 

'I 
1. Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojistitel není povinen

poskytnout pojistné plnění za:
a) škodu do výše spoluúčasti, kterou se pojištěný podílí na škodě při ka

ždé poji�tné události a která je sjednána v pojistné smlouvě; dojde-li
vša� při Jedné pojistné události ke ztrátě nebo zničení více než jedné
věc 1, J:<>dílí .s� pojištěný na škodě pouze jednou, a to do výše nejvyšší
spoluučast1 Sjednanou pro některou z těchto věcí,b) škody představující vyměřenou pokutu, penále. ušlý zisk, škodu způ
sobenou prodlením dodávky nebo ztrátou kontraktu,
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c) ztráty nebo škody na částech zařízení nebo látkách, které v souvislosti
se svou funkcí nebo povahou podléhaJí spotřebě, opakované či pra
videlné výměně, a/nebo mají v důsledku své povahy vysokou míru
opotřebení či znehodnocení Jako např.
ca) pomocné a provozní materiály, spotřební materiály a pracovní

prostředky ( např. vývoJky, reakční látky, tonery, chladicí a hasicí 
prostředky, barevné pásky, filmy, obrazové a zvukové nosiče, fo. 
liové kombinace, preparované papíry, nosiče písma, rastrové des
ky, pipety, maziva, oleJe, pahva, katalyzátory, čistící prostředky), 

cb) nástroje a vyměnitelné nářadí všeho druhu ( např. lisovací ná
stroJe, matrice, licí formy, ryté a vzorkované válce, vrtáky, nože, 
frézy, pilové listy, brusné kotouče, drapáky), 

cc) ostatní díly, které během životnosti pojištěné věci obvykle mu
sejí být několikrát vyměněny, a/nebo maJí v důsledku své po
vahy vysokou míru opotřebení či znehodnocení (např. pojistky,
zdroje světla, batene, filtry, vložky, rastry a síta, těsnící materiá
ly, gumové, textilní a plastové obložení, žáruvzdorné vyzdívky,
trysky hořáků, drtící kladiva, pásy, lana, řemeny, řetězy, dráty,
pneumatiky),

d) ztráty nebo škody na trubicích (např. rentgenka, obrazovka, vysoko
frekvenční elektronka, laserová trubice) a snímacích elektronkách
(např. selenové bubny); tyto součástky jsou, pokud nebylo dohod
nuto jinak, pojištěny pouze proti nebezpečí požáru, vody a krádeže
vloupáním,

e) vnitřní škody na elektronických součástech pojištěné věci, tj. škody
na elektronických částech, u nichž nelze prokázat vněJší celkové půso
bení poJ1štěné přičiny na výměnnou Jednotku nebo na poJ1štěnou věc
(následné škody na jiných výměnných jednotkách JSOU pojištěny),

f) ztráty nebo škody způsobené přerušením nebo zastavením provozu
stroje č1 zařízení, ať JIŽ částečného nebo úplného.

V pojistné smlouvě mohou být dohodnuty I další výluky z pojištění. 
Ustanovení o výlukách z poJ1štění uvedených v čl. 7 těchto VPP zůstávají 
nedotčena. 

Článek 11 
Pojistná částka, pojistná hodnota 

Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu. Pojistná hodnota je taková 
částka, která odpovídá nákladům na náhradu pojištěných věcí v daném 
místě a čase novými věcmi stejného nebo srovnatelného druhu, kvality 
a výkonu, tedy nákladům na znovupořízení, včetně např. dopravného, 
poplatků, cla, montážních nákladů (tj. nová cena). 
Pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je nejvyšší hranici pojistné
ho plnění pojistitele. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost 
pojistník. 

Článek 12 
Pod pojištěni 

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota 
pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, 
v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojiště
ného majetku; toto ustanovení platí pro každý předmět a každou polož
ku zvlášť. 

Článek 13 
Rozsah a některé podmínky pojistného plnění 

Základní rozsah pojistného plnění: 
a) V případě škody na pojištěných věcech, které lze opravit. pojistitel

uhradí náklady, které je nutné vynaložit na uvedení poškozené věci
do provozuschopného stavu, který byl bezprostředně před pojistnou
událostí, dále náklady na demontáž a opětnou montáž, pokud byly
nutné pro provedení opravy, náklady na obvyklou dopravu (na místo
opravy a zpět), případná cla a poplatky, za předpokladu, že jsou tyto
náklady zahrnuty do pojistné částky, maximálně však do výše nové
ceny věci, ne však více, než je sjednaná pojistná částka v pojistné
smlouvě. Snížení ceny za opotřebení nahrazených dílů se neodečítá,
ale cena použitelných zbytků se však odečítá. • .. _ 

b) V případě zničení pojištěné věci (tzv. totá.lní š�oda) uhrad1 poJ1st1�el
náklady na pořízení a instalaci nové věci stejného druhu a kvality
včetně nákladů na obvyklou dopravu, montáž, připadná �la a poplat
ky, v rozsahu, ve kterém jsou tyto náklady zahrnuty do poJ1�tn� částky:
maximálně však do výše nové ceny věci, ne však vTce, než )e SJednana
pojistná částka v pojistné smlouvě. Pojistitel rovněž nahradí běžné
nák ady na demontáž zničeného zařízení, ale cena zbytkti, které lze
znovu použít nebo prodat se však odečítá.
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pokud nedojde k obnovení dat během 12 měsíců od vzniku pojistné 
�dálosti, pojistitel uhradí pouze náklady vynaložené na znovupořízení 
nosičů dat. 
l'Ojístitel poskytne pojistné plnění až po předložení potřebných účtLJ a do
kladů prokazujících, že opravy byly provedeny nebo že byla provedena 
wměna. Potřebné jsou i ty doklady nebo účty, které si pojistitel vyžádal. 

Článek21 
Pod pojištění, pojištění na první riziko 

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota 
pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plněni ve stejném poměru, 
v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojiště
ného majetku; toto ustanovení platí pro každý předmět a každou polož
ku zvlášť. 
Pojištění na první riziko může být sjednáno pro: 
a) položky pojištěných nákladů,
b) jiné položky, uvedené v pojistné srn louvě.
Pojistné plněni v tomto případě pojistitel poskytne maximálně do výše
sjednaných pojistných částek pro položky uvedené pod písm. a) a b) to
hoto odstavce. Ustanovení odst. 1 se v tomto případě neuplatňuje.

Článek22 
Spoluúčast 

V pojistné smlouvě mLJže být dohodnuto, že osobě, které vzniká právo 
na pojistné plnění, půjde k tíži úbytek majetku, jehož výše nepřesáhne 
ujednanou hranici, nebo že této osobě plljde určitá část úbytku majetku 
k tíži. V těchto případech není pojistitel povinen poskytnout pojistné pl
nění v rozsahu takto dohodnuté spoluúčasti. 
Spoluúčast dohodnutá v pojistné smlouvě se odečítá od celkového po
jistného plnění. 
V pojistné smlouvě dodatečně dohodnuté spoluúčasti pro jednotlivé po
jištěné položky nebo rozšířeni rozsahu pojištění se odečítají napřed. 

Oddíl Ill. - Pojištění vícenákladů 

Článek23 
Rozsah pojištění 

V připadě sjednáni pojištěni vicenákladLJ se pojistitel zavazuje poskyt
nout pojistné plněni tak, že uhradí pojištěnému v pojistné smlouvě 
uvedené časově proměnné a časově nezávislé vícenáklady, které vznikly 
během sjednané doby ručení a které je třeba vynaložit na opatření smě
řující k zabránění přerušení provozu k němuž by jinak došlo v dLJsledku 
škody na zařízení uvedeném v pojistné smlouvě a nacházející se na mís
tě pojištění z takových příčin jako např. nedbalost, neodborné zachá
zení, nešikovnost, nedostatečná zkušenost, chyba obsluhy, úmysl nebo 
zlomyslnost třetích osob, krádež vloupáním, loupež, požár s nebo bez 
světelného výboje, hašení požáru nebo následná demolice, exploze vše
ho druhu, imploze, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, voda 
z vodovodu, povodeň, záplava, spodní voda, koroze, pára, mráz, pohyb 
ledu, vlhkost, vichřice, vítr, krupobití, lavina, zřícení skal, pokles nebo se
suv půdy, chyba konstrukce, vada materiálu, výrobní vada, zkrat, přepětí, 
indukce, nepřímý úder blesku, nebo z jakékoliv jiné příčiny, která není 
uvedena ve výlukách z pojištění, a která vyžaduje opravu nebo výměnu. 
Toto pojištění se vztahuje i na přepravu v rámci místa pojištění uvedené
ho v pojistné smlouvě. 

Článek 24 
Místo pojištění 

Není-li dohodnuto jinak, pojistitel poskytne pojistné pi nění jen tehdy, do
šlo-li k pojistné události na území české republiky a na místě uvedeném 
v pojistné smlouvě jako místo pojištění. 
Místem pojištěni je budova, prostory nebo pozemek, které jsou uvedeny 
v pojistné smlouvě; pojištění se vztahuje i na věci, které byly z dLJvodu 
bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny 
mimo toto místo pojištění. 

Článek25 
Zvláštní výluky z pojištění vícenákladů 

Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojistitel není povinen 
poskytnout pojistné plnění za: 
a) škodu do výše spoluúčasti, kterou se pojištěný podílí na škodě při ka

ždé pojistné události a která je sjednána v pojistné smlouvě;
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b) vícenáklady, které vzniknou bez ohledu na spolupůsobící příčiny
v dLJsledku:
ba) ztráty nebo škody na částech zařízení nebo látkách, které v sou

vislosti se svou íu nkcí nebo povahou podléhají spotřebě, opako
vané či pravidelné výměně, a/nebo mají v důsledku své povahy 
vysokou míru opotřebení čí znehodnocení jako např. 
- pomocné a provozní materiály, spotřební materiály a pra

covní prostředky (např. vývojky, reakční látky, tonery, chladicí
a hasicí prostředky, barevné pásky, filmy, obrazové a zvukové
nosiče, íoliové kombinace, preparované papíry, nosiče písma,
rastrové desky, pipety, maziva, oleje, paliva, katalyzátory, čistí
cí prostředky).

- nástroje a vyměnitelné nářadí všeho druhu (např. lisovací
nástroje, matrice, licí formy, ryté a vzorkované válce, vrtáky,
nože, frézy, pilové listy, brusné kotouče, drapáky),

- ostatní díly, které během životnosti pojištěné věci obvykle
musejí být několikrát vyměněny, a/nebo mají v důsledku své
povahy vysokou míru opotřebení či znehodnoceni (např. po
jistky, zdroje světla, baterie, filtry, vložky, rastry a síta, těsnící
materiály, gumové, textilní a plastové obloženi, žáruvzdorné
vyzdívky, trysky hořákLJ, drticí kladiva, pásy, lana, řemeny, ře
tězy, dráty, pneumatiky),

bb) ztráty nebo škody na trubicích ( např. rentgenka, obrazovka, vy
sokofrekvenční elektronka, laserová trubice) a snímacích elek
tronkách (např. selenové bubny), 

bc) ztráty nebo škody na zařízeních zásobovací infrastruktury, která 
jsou zapotřebí pro fungování pojištěné věci (např. klimatizace, 
zařízení pro nepřetržitou dodávku elektrické energie, konverto
ry, náhradní síiová zařízení), 

bd) ztráty dat a programů, 
be) vnitřní škody na elektronických součástech pojištěné věci, tj. 

škody na elektronických částech, u nichž nelze prokázat vnější 
celkové pLJsobení pojištěné příčiny na výměnnou jednotku nebo 
na pojištěnou věc (následné škody na jiných výměnných jednot
kách jsou pojištěny). 

bf) úředních opatření omezujících obnovu a provoz podniku, 
bg) nedostatku finančních prostředkLJ pro včasnou obnovu nebo 

znovupořízení zničených, poškozených nebo ztracených zaří
zeni. 

V pojistné smlouvě mohou být dohodnuty i další výluky z pojištění. 
Ustanovení o výlukách z pojištění uvedených v čl. 7 těchto VPP zůstávají 
nedotčena. 

Článek 26 
Pojistná částka 

Pro toto pojištěni je nezbytné, aby pojistná částka uvedená v pojistné 
smlouvě odpovídala částce, kterou je třeba vynaložit, aby se vyrovnaly 
vícenáklady na překlenovací opatření za 12 měsícLJ. 
Základem pro časově proměnné vícenáklady je denní odškodné a maxi
mální měsíční odškodné dohodnuté v pojistné smlouvě. 
Základem pro časově nezávislé vícenáklady je pevná částka dohodnutá 
v pojistné smlouvě. 
Pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě je nejvyšší hranici plněni po
jistitele. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. 

Článek27 
Rozsah a některé podmínky pojistného plnění 

Pojistitel uhradí následující vícenáklady, pokud vzniknou během sjedna
né doby ručení: 
a) v případě časově proměnných vícenákladů jsou hrazeny denně ná

klady ve výši denního odškodného sjednaného na počátku pojištění.
Pokud se skutečně vynaložené denní vícenáklady liší od sjednaného
denního odškodného, budou sečteny a omezeny měsíčně sjednanou
maximální měsíční částkou odškodného. Pojistné plnění za celou
dobu ručení je omezeno sjednaným limitem pojistného plnění.

b) v případě časově nezávislých vícenákladů jsou hrazeny náklady maxi
málně do výše částky sjednané na počátku pojištění.

Náklady vynaložené na jakékoliv změny, doplňky, zlepšení nebo na údrž
bové a revizní práce nejsou pojistitelem hrazeny. 

Článek28 
Pod pojištění, pojištění na první riziko 

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než poJ1stná hodnota 
pojištěného majetku, sn'ží po11stitel pojistné plnění ve stejném pomě-
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Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení podle odst. 11 to· 
hoto článku šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti 
plnit. Šetřeni je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatn·la 
právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí p0Jist1tel v písemné for
mě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí. 
Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené pod
statné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se 
v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na ná· 
hradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečnosti, o nichž mu 
byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil 
náklady v prokázané výši účelně. 
Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na poJ1stné 
plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, 
má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu. 
Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací 
náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči Jinému uplat· 
nit právo na náhradu škody nebo jiné újmy nebo jiné obdobné právo, 
které ji v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo. 
Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila za
chraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiné úJmy nebo 
jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo Jinak 
zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má poJisutel právo poJ1stné 
plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li 
zákon jinak. 

16. Projeví-li se následky jednání uvedeného v odst. 15 tohoto článku až OJtstné po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného 
t��J;�- poJistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat. 
ávisle 17. ZJistí-li po události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojistník 
dkla- I nebo jiná oprávněná osoba, že byl nalezen ztracený nebo odcizený ma

jetek, jehož se tato událost týká, oznámí to pojistiteli bez zbytečného od
kladu. Majetek se však za nalezený nepovažuje, pokud i.má 
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a) byla pozbyta jeho držba a nelze-li ji buď vůbec znovu nabýt, nebo 
lze-I i ji dosáhnout jen s nepřiměřenými oblížem i nebo náklady, nebo 

b) věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, nebo ji lze opra
vit jen s nepřiměřenými náklady. 

Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, nepře
chází na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo 
na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však 
může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých 
v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat. 

Článek34 
Povinnost součinnosti pojištěného s pojistitelem 

1. PoJrštěný je povinen během trvání pojištění: 
a) kdykoliv umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup 

do prostor, kde se nacházejí pojištěné věci a umožnit jim posoudit 
rozsah pojistného rizika a pojistného nebezpečí a podat podrobné 
informace potřebné pro jejich ocenění; 

b) předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám na jejich žádost 
k nahlédnutí projektovou, požárně-technickou, účetní a jinou doku
mentaci a umožnit přezkoumání činnosti zařízení sloužícího k ochra
ně pojištěného majetku; 

c) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat po
vinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku ško
dy, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo předpisy vydaným i 
na jejich základě, anebo povinnosti, které převzal uzavřením pojist -
né smlouvy; pojištěný nesmí též strpět porušování těchto předpisů 
a povinností ze strany třetích osob; pojištěný je dále povinen zajistit 
udržování pojištěných věcí v dobrém technickém stavu a používat je 
pouze k výrobcem stanovenému účelu; 

d) každou zamýšlenou změnu, která by měla za následek zvýiení po· 
j1stného nzrka předem konzultovat s pojist1te1em, aby ten mohl po· 
soudit, zda může doJít k jeho podstatnému zvýšeni, které by mohlo 
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být důvodem pro postup podle čl. 33, odst. 4 až 6 nebo pro návrh 
na změnu podmínek dalšího trvání pojištění; 

e) zajistit, aby inventurní seznamy pojištěných věcí, bilance a výsledky 
hospodaření podniku za poslední tři účetní roky byly uloženy tak aby 
v případě vzniku pojistné události nemohly být zničeny, poško;eny 
nebo ztraceny v souvislosti se škodou; 

f) oznámit pojistiteli uzavření dalšího pojištění stejných věcí proti té
muž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u Jednoho nebo několi
ka poJ1stitelů, sdělit jeho/JeJ1ch obchodní firmu a výši pojistné částky. 

Pokud došlo k poJistné události je poJ1štěný povinen: 
a) učinit veškerá možná opatření směřuJíci k tomu, aby se vzniklá škoda

JIŽ nezvětšovala; 
b) pokud v souvrslostr s poJrstnou událostí vzniklo podezření ze spáchání 

trestného č1 nu, učinit bez zbytečného odkladu oznámení Policii ČR či 
Jinému orgánu činnému v trestním řizení; 

c) zajistit, aby nebyl změněn stav způsobený poJistnou události, do
kud tato není p0Jist1telem vyšetřena. Toto neplati,1e-h změna nutná 
ve veřeJném záJmu nebo ke zmírnění následků pOJIStné události; po
Jištěný Je též povinen zaJistit úschovu poškozené věci nebo její části, 
dokud poj1st1 tel nebo jím pověřená osoba neprovede Její prohlídku; 

d) vyčkat s opravou věci poškozené po11stnou událostí nebo s odstraňo
váním jeJích zbytků na pokyn poJ1st1tele, nejdéle však po dobu jedno
ho týdne od doručení žádosti, pokud není potřeba z bezpečnostních, 
hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou 
majetku nebo s odstraněním Jeho zbytků začít dříve, 

e) postupovat tak, aby pojismel mohl vůči Jinému uplatnit právo na ná
hrad u škody nebo Jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s poj1st. 
nou událostí vzniklo. 

V pojištěni elektroniky (Oddíl I) je pojištěný dále povinen: 
a) dbát předpisů a doporučení výrobce poJ1štěného zařízení týkající se 

umístění a instalace (zejména se Jedná o přivod elektnckého proudu, 
vyrovnáni potenciálů, klimatizaci, apod.); 

b) dbát předpisů a doporučení výrobce poJ1štěného zařízení týkající se
provozu, údržby a péče. 

V poJištění dat a nosičů dat (Oddíl 11) Je poJ1štěný dále povinen: 
a) provádět běžné zaJ1štění dat; 
b) dbát předpisů a doporučení výrobce týkající se údržby a péče o zaří

zení pro zpracování dat a nosiče dat. 
V pojištění vícenákladů (Oddíl Ill) je pojištěný dále povinen: 
a) dbát předpisů a doporučení výrobce pojištěného zafizení týkající se 

umístění a instalace (zejména se jedná o přívod elektrického proudu, 
vyrovnáni potenciálů, klimatizaci, apod.); 

b) dbát předpisů a doporučení výrobce pojištěného zařízení týkající se
provozu, údržby a péče. 

V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že některé povinnosti uvedené 
v odst. 1 a 2 pojištěný nemusí plnit, a naopak mohou být dohodnuty i dal
ší povinnosti v těchto odstavcích neuvedené. 

Článek35 
Porušení povinnosti 

Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při 
jednání o uzavřeni smlouvy nebo o její změně dohodnuto nižší pojistné, 
má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr 
pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet. 
Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která 
má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její 
průběh, na zvětšení rozsahu jejich následků nebo na zjištění či určeni 
výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně 
k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti 
plnit. 
Ke snížení pojistného plnění podle odst. 2 tohoto článku přistoupí pojis
titel vždy, pokud byl vznik a rozsah pojistné události zaviněn hrubou ne
dbalostí pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo jejich zástupců. 

Článek36 
Expertní posouzení sporného nároku 

V případě pochybnosti o výši pojistného plnění (přičemž základ nároku 
byl uznán) se mohou účastníci pojištění dohodnout na určení výše po
jistného plnění prostřednictvím expertního posouzení sporného nároku 
(dále jen „expertíza"), aby předešli případnému soudnímu sporu. 
Provedení expertízy je formou šetření ve smyslu čl. 3, odst. 2 a spočívá 
v posouzení sporného nároku jedním nebo více experty tak, že účastníci 
pOJIŠtění 
a) se písemně dohodnou na Jednom expertovi, nebo 
b) určí každý svého experta s ťm, že ůko em těchto expertů bude vypra-
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Allianz (@ 
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 

pro pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) 
(OSPP-03) 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Soukromé pojištěni (dále jen „pojištěni") upravuje zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „zákon"). Allianz pojišiovna, a.s. (dále jen „po· 
JIStitel") vydává podle zákona tyto všeobecné pojistné podmínky pro případ 
po11štění odpovědnosti ( dále jen „VPP1. Obsahují-li tyto pojistné podmínky, 
po11stná smlouva nebo dohoda, v případech, kdy to zákon připouští, od· 
chylnou úpravu některých ustanovení zákona, platí úprava v nich uvedená. 
Není-li tato odchylná úprava provedena, platí ustanovení zákona. 
VPP jsou podle zákona nedílnou součástí pojistné smlouvy, a proto pokud je 
v některém ustanoveni zákona odkaz na dohodu nebo pojistnou smlo1Nu, 
platí úprava 1Nedená v těchto VPP stejně, jako by to byla dohoda nebo po
Jlstná smlouva. 
Tyto VPP platí po celou dobu trvání pojištěni sjednaného pojistnou smlou
vou. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlou..y prokazatel
ně seznámen. To neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na dálku. 
Součástí pojistné smlouvy mohou být i další doplňující ustanoveni vztahující 
se k tomuto pojištěni-zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednáni a/nebo 
doložky. 
Toto pojištěni je ve smyslu zákona pojištěním škodo�m. Při škodovém po· 
j štěni poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrov
nává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. 
Pojištění podle těchto VPP může být sjednáno pouze tehdy, pokud na něm 
má pojistník a/nebo poJ1štěný pojistný zájem. Pojistným zájmem je opráv
něná potřeba ochrany před následky pojistné události. Má se za to, že po· 
11stník má pojistný záJem i na majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez 
Jeho existence a uchováni hrozila přímá majetková ztráta. Dal-ti pojištěný 
souhlas k pojištění, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán. 
Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má 
však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvě
děl. 
Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom 
nevěděl ani nemohl vědět, je smlo1Na neplatná; pojistiteli však náleží od· 
měna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. 

Článek 2 
Rozsah pojištěni 

Toto pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo 
jiné újmy z provozní činnosti 1Nedené v pojistné smlouvě. 
Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel nahradit poškozenému škodu 
nebo jinou újmu způsobenou provozní činností pojištěného za předpo
kladu, že pojištěný má v době vzniku pojistné události příslušné oprávněni 
k provozování této l!innosti podle zvláštních právních předpisů. 
Zároveň se toto pojištěni vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu 
nebo jinou újmu způsobenou �konem vlastnických práv k pozemku. bu
dově nebo jednotce, správou a provozem pozemko, budov a jednotek, po
kud slouží k �konu podnikatelské činnosti pojištěného 1Nedené v pojistné 
smlouvě. 
Jen na základě �lovného ujednáni v pojistně smlouvě se toto pojištěni 
vztahuje též na odpovědnost pojištěného za škodu nebo jinou újmu způso
benou vadou �robku; v takovém případě platí i ustanoveni článku 4. 
Při sjednáni pojištění odpovědnosti dle těchto VPP má pojištěný právo, aby 
za něj pojistitel v pnpadě pojistné události (tj. jestliže pojištěnému podle 
zákona vznikla povinnost k náhradě), nahradil: 
a) újmu při ublížení na zdraví a při usmrceni,
b) skutečnou škodu na věci způsobenou je jim poškozením, znil!enim nebo

ztrátou věci,
c) újmu na jmění vyplývající z újmy na zdraví. při usmrcení a ze škody na

věci (tzv. následnou škodu),
d) náklady řízeni 1Nedené v čl. 12 těchto VPP, pokud pojištěný splnil povin-

nosti uložené mu ustanoveními čl. 15 VPP.
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou ná
hradu další nemajetkové újmy uplatněnou v souvislosti s utrpěnými dušev
ními útrapami, pokud jsou současně splněny tyto podmínky: 
a) tato peněžitá náhrada byla stanovena pravomocným rozhodnutím or

gánu veřejné moci, které bylo vydáno v souvislosti s pojištěnou činností,
b) tato náhrada další nemajetkové újmy se váže k právu na pojistné plnění,

které vzniklo v důsledku povinnosti pojištěného k náhradě pří ublíženi
na zdraví nebo při usmrceni.
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Pojištěni se v rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnění vztahuje 
i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na lěl!enl zaměst
nance pojištěného nebo třetí osoby a náhrady poskytnutých dávek sociální
ho pojištění. Pojistná ochrana je však dána pouze v případě, že 
a) na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povoláni. ke ktelým se

nárok na náhradu nákladů léčení a na náhradu dávek sociálního pojiš
těni vážou, se vztahuje zákonně pojištěni odpovědnosti pojištěného za
škodu nebo jinou újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, je-li poškozeným zaměstnanec pojištěného, nebo

b) na odpovědnost za újmu na zdraví, ke které se nárok na náhradu nákla
dů lěl!eni a na náhradu dávek sociálního pojištění vážou, se vztahuje po·
jištění sjednané touto pojistnou smlouvou, je-li poškozeným třetí osoba.

Článek3 
časová a územní působnost pojištěni 

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná 
událost nastala v době trvání pojištění, pokud není v pojistné smlouvě do· 
hodnuto jinak. V případě újmy na zdraví platí, že újma v důsledku úrazu 
nastala v okamžiku, kdy došlo k úrazu. Pro jiné poškození zdraví platí, že 
za vznik újmy na zdraví se považuje okamžik. který je jako vznik této újmy 
lékařsky doložen. V případě smrti následkem úrazu nebo jiného poškození 
zdraví je rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví, 
v jejichž důsledku smrt nastala. 
Pojištěni se vztahuje na pojistné události. které vzniknou na území české 
republiky. Rozšířeni územní působnosti je možno dohodnout v pojistné 
smlouvě. 

Článek4 
Pojištěni odpovědnosti za škodu zpilsobenou vadou výrobku 

Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištěni i na odpověd
nost pojištěného za škodu nebo jinou újmu zpilsobenou vadou výrobku. 
Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na takovou škodu nebo jinou 
újmu, která byla způsobena výrobky dodanými na trh v době trvání pojiště· 
ní. Jen na základě �lovného ujednání se pojištění vztahuje i na odpověd
nost pojištěného za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku, 
který byl dodán na trh před pocátkem pojištěni. Ustanoveni článku 3 tím 
není dotl!eno. 
Pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou vadou �robku se vztahuje 
i na škodné události vzniklé na území celého světa, vyjma USA a Kanady, po· 
kud pojistník nebo osoby za něj jednající nevěděli o exportu výrobkO v době 
jejich dodání na trh a ani vědět nemohli. Ustanovení čl. S, odst. 1, písm. aa) 
tím není dotl!eno. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vedle přípa
dů uvedených v článku S nevztahuje na: 
a) škody na výrobku samotném,
b) případy, kdy vada výrobku nemohla být s ohledem na stav ve vývoji vědy

a techniky v době dodáni výrobku na trh zjištěna,
c) škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku, jehož výroba byla

pojištěným převedena na třetí osobu licenfoí smlo1Nou,
d) škody nebo jiné újmy způsobené vadou letadla nebo součástky do leta•

dia, jestliže má tato vada svůj původ v konstrukci (projektu), ve výrobě,
údržbě nebo opravě letadla nebo součástek do letadla, včitaje v tom
škody na samotných letadlech, škody nebo jiné újmy způsobené pře·
pravovaným osobám a škody na přepravovaných věcech; totéž platí pro
kosmické rakety,

e) škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou �robku, pokud pojištěný
nebo za něj jednající osoby o vadě �robku v době dodání na trh věděli
nebo vědět mohli.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou �robku není pojiště· 
ním odpovědnosti za vady podle příslušných právních předpisů. 

Článek S 
Výluky z pojištěni 

Pojištěni se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo jinou 
újmu a náklady podle <!lánku 2, odst. S d) a náhrady dle čl. 2 odst. 6 (bez 
oh edu na spolupůsobící přl!tny vzniku škody nebo Jiné úJmy), pokud se 
Jedná o škodu nebo jmou úJmu způsobenou: 
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Pojistná doba, pojistné obdob!, zánik pojištění

f'OJištění se Sjednává na dobu jednoho roku, pokud není v pojistné smlouvě do
tiodnuto jinak. Je.li pojistná smlouva sjednána na dobu jednoho roku, prodlu
žuje se za stejných podmínek o další rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejpoz·
ději šest týdnu před uplynutím pojistné dolrj nesdělí druhé straně, že na dalším
tJVání pojištění nemá zájem. Je-li pojistná doba kratšl než jeden rok, pojištění

�za�řeni Pojil končí uplynutím pojistné doby, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. .ne i'�_ uza� pojistné období činí u pojistných smluv sjednaných na dobu neurčitou 1 rok,
?Zdě1,, Stallao,l není-li dohodnuto j nalc. 
.átek PDjišt� Bylo-li pojištění ujednáno na dobu určitou, lze ujednat, že uplynutím tétoap/acen;, Po' doby pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týd·

nu před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že nemá zájem na
'JLJVy zap/a

; 
dalším trvání poj štění. Nezanikne-h poJ1štění a nejsou-li ujednány podmín

!/em (neu ky a doba prod oužení, prodlužuje se pojištění za týchž podmínek o tutéž
Jhé straně) dobu, na kterou bylo dohodnuto. Pojištění dále zamká: 
r�et Pojistiti Pro nezaplacení pojistného 
rem Pojisti� Upomene-li poJistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upo
hotOVos!i mince, že poJištění zanikne, nebude-h pojistné zaplaceno ani v dodatečné 
tná. Totéi � !hutě, která musi byt stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne 
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doručení upom'nky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhuty. To plati 
i v případě nezaplacení sp átky pojistného nebo její části. 
Dohodou 
Pojistitel a pofistník se mohou na zániku poJištění dohodnout. K platnosti
dohody o zániku pojištěni se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vy·
rovnají. Není-h ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo
dnem, kdy dohoda nabyla účinnost . Dohoda musí být uzavřena písemně,
jinak je neplatná. 
Výpovědi 
a) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě

výpovědi popsmele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však
výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve
kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího
pojistného období. 

b) pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět 
ba) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření

smlouvy, nebo 
bb) s měsíční výpovědní dobou do tři měsíců ode dne oznámení vzniku

pojistné událostí. 
c) pojistník muže pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou 

ca) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při
určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko
zakázané v § 2769, 

cb) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení
o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně po·
jistitele, nebo 

cc) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že po·
jistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti. 

7. Odstoupením 
a) Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost

k pravdivým sdělením stanovenou v článku 1 S odst. 1, má pojistitel prá·
vo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zod
povězení dotazu smlouvu neuzavřel. 

b) Pojistník má právo od smlouvy odstoupit v případě, že si pojistitel musel 
být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojiště· 
ním a zájemcovými požadavky a neupozornil ho na ně. Přitom se vez· 
me v úvahu. za jakých okolností a jakým způsobem se pojistná smlouva
uzavírá, jakož i to, je-li druhé straně při uzavírání smlouvy nápomocen
zprostředkovatel nezávislý na pojistiteli. 

c) Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsí·
ca ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti stanove
né v článku 1 S, odst. 1. 

d) Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsí
ce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné sníže
né o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupil-li od smlouvy pojistitel,
má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění.
Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo
jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhOtě pojistiteli to, co ze zapla·
ceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné. 

e) Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo
bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhOtě čtrnácti dnu ode dne
Jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky,
pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. 

I) Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce e), vrátí mu pojistitel
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se
odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst
si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši
přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojíš·
těný nebo obmyšlený, poJ1stiteli částku zaplaceného poJ1stného plnění,
která přesahuje zaplacené pojistné .
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V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají
i náklady spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 25 % ročního pojist·
ného; v případě pojistné smlouvy, u níž bylo sjednáno jednorázové pojistné,
ve výši 25 % jednorázového pojistného. 

8. Odmítnutím pojistného plnění 
Pojist1tel múže pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události
skutečnost, 
a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, 
b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsled·

ku zaviněného porušení povinnosti stanovené v čl. 1 S odst. 1 a 
c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavirání smlouvy tuto smlou·

vu neuzavřel nebo pokud lrj ji uzavřel za jiných podmínek. 
9. Pojištění dále zaniká: 

a) zámkem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti
pojištěné osoby, dnem zániku poJištěné právnické osoby bez právního
nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění , nestanoví-li pojistné
podmínky nebo pojistná smlouva jinak, 

b) nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spo
luvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne pojištění dnem
oznámení této změny pojistiteli, 

c) nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví vkladem do katastru nemo
vitostí/zápisem do veřejného seznamu, zaniká pojištění odpovědnosti
dnem nabyti právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického
práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí/ve·
řejného seznamu, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlou•
vaJinak, 

d) souvisí-li pojištění odpovědnosti s vlastnickým právem a nebylo-li vý•
slovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví
nezaniká, zanikne pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli. 

1 O. Zanikne-h pojistný zájem za trvání pojištěni, zanikne i pojištění; pojistitel má
však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvě
děl. 

11. Odchylně od odst. 9 tohoto článku pojištění, které se vztahuje k bytové jed
notce, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek, nezaniká změnou vlast·
nictví nebo spoluvlastnictví bytové jednotky. 

Článek9 

Přerušeni pojištění 

1. Ustanovení zákona stanovující, že doba přerušení pojištění počne uplynu•
tím 2 měsíců ode dne splatnosti pojistného, nebylo-li pojistné zaplaceno, se
na toto pojištění nevztahuje. 

2. V pojistné smlouvě lze dohodnout podmínky, za kterých bude pojištění pře·
rušeno.

Článek 10 
Pojistné plnění a jeho splatnost

1. Náhradu škody nebo jiné úímy vyplácí pojistitel poškozenému, poškozený
však nemá právo na pojistné plnění proti pojistiteli. 

2. Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění ve formě ná·
hrady škody nebo jiné újmy vč. náhrad nákladů řízení do výše nároku uplatně
ných a prokázaných poškozeným, maximálně však do výše Ujednaného limitu
pojistného plnění z jedné pojistné události dohodnutého v pojistné smlouvě. 

3. Na úhradu všech pojistných událostí, včetně náhrad nákladů řízení, vznik·
lých během jednoho pojistného roku, včetně plnění splatných až po jeho
uplynuti, poskytne pojistitel plnění maximálně do výše dvojnásobku UJedna·
ného limitu pojistného plnění z Jedné pojistně události, nestanoví-li pojistné
podmínky nebo pojistná smlouva jinak. 

4. Všechny časově spolu související škodní události vzniklé z téže příčiny, s ni·
miž je spojena povinnost pojistitele nahradit za pojištěného škodu nebo ji
nou újmu podle sjednané pojistné smlouvy, se považují za jednu poj.sinou
událost. Za datum vzniku takové pojistné události se považuje datum vzniku
první škodní události. 

S. Převyšuje-li součet nároku vice poškozených limit po�istného plnění sjedna
ný v pojistné smlouvě, pojistné plnění pro každého z nich se snižuje v parně· 
ru sjednaného limitu pojistného plnění k součtu uplatněných nároků všech
poškozených. 

6. Rozhoduje-li se o povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo Jiné újmy
nebo o výši náhrady škody nebo ú1my v řízení před orgánem veřejné moci
nebo v rozhodčím řízení, je pojistitel povinen plnit až poté, co se dozvěděl
o pravomocném skončení takověho řízení. 

7. Pojistné plnění je splatné do 1 S dnu po skončení šetření. šetření je skonče
no, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Pokud oprávněná
osoba postoupí pojistné plnění jako pohledávku jinému nebo toto pojistně
plnění zastaví nebo jinak zajistí ve prospěch jiného před skončením šetření,
není pojistitel tímto jednáním oprávněné osoby vázán. 

8. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla po· 
jistná událost písemně oznámena. Nelze•li ukončit šetření nutná k zjištění
poJistné události, rozsahu pojistného plněni nebo k zj štění osoby opráv
něně přijmout pojistné plnění do tři měsíců ode dne oznámení, poJ1st1tel
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,ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.
Není-li návrh při jat nebo nově určené pojistné zaplaceno v ujednané době, 

j 
„ jinak do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu, má pojistitel právo po· 

?C�oup01rstitej jištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel
• a závazcid nemá, neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojis-

titel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, 
: :mlouvě S[i zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
; "!· přejimá O Prokáže-li pojistitel, že by vzhledem k podmínkám platným v době uzavře
ii"' �ozsa�u Pl ní smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném
��edná Jmé, rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenne o, Přijimj ní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode
. f dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojiště-

1 a_ vice Pojisti ní.
n��h. nebez� Poruší-li pojistník povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojistitel 
'0!'st,_tele, � právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění.
Jreny k !Ottii náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo;
'0 Podle jině jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. Nevypoví-li po
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jistitel pojištění do dvou měsicll ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika 
dozvěděl. zanikne jeho právo vypovědět pojištění. 
Poruší-li pojistník povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li 
po této změně pojistná událost, má pojistitel právo snížit pojistné plnění 
úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k po11stnému, které 
by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas 
dozvěděl. 
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v souvislosti se škodnou událostí zahájeno řízení před orgánem veřejné
moci nebo rozhodčí řízení; zároveň mu sdělit, kdo je jeho právním zá
stupcem a zpravit pojistitele o pniběhu i výsledcích řízení. V řízení o ná
hradě je pojištěný povinen postupovat v souladu s pokyny poJistitele;
náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel,

c) neuspokojovat a neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky
na náhradu a neuzavírat dohodu o narovnání ani soudní smír, pokud
k tomu nedostane od pojistitele písemný souhlas,

d) na pokyn pojistitele uznat nebo vyrovnat uplatňované nároky na náhra
du, pokud se na ně toto pojištěn! vztahuje,

e) přenechat po11st1teli na jeho žádost jmenování právního zástupce a ve
dení soudního řízení ve všech připadech, kdy nese náklady pojistitel,

f) v řízení o náhradě škody nebo jiné újmy je pojištěný povinen postupovat
podle pokynll poJ stitele. škodní událost je pojistitel oprávněn za pojiště
ného projednávat, jakmile mu byla oznámena.

1 O. Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, 
spoJUJe požadavek na pojistné plněni, oznámí to pojistiteli bez zbytečného 
odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následkO takové 
události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; sou
časně předloží poj1St teli potřebné doklady ke zjištěni okolností rozhodných 
pro posouzení nároku na plnění a jeho výše. které si pojistitel vyžádá, umož
ní pojistiteli pořizení kopií těchto dokladů a postupuje způsobem ujedna
ným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto 
povinnosti i poJistn"k a pojištěný. 
Stejné oznámení může učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění 
právní záJem. 

11. Pojistitel zaháj' bez zbytečného odkladu po oznámení podle odst. 9 šetření
nutné ke Zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skon
čeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění;
na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného
plnění. popřipadě důvod jeho zamítnutí.

12. Obsahuje-li oznámeni vědomě nepravdivé nebo hrubé zkreslené podstatné
údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vě
domě údaJe týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů
účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sdě
leny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané
výši účelně.
Vyvolá-h pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné pl
nění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má
pojistitel vúčí němu právo na přiměřenou náhradu.

13. Pojistník a pojištěný jsou povinni:
a) provést veškerá možná opatření k zabránění zvětšení rozsahu následků

poJistné události, podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele
a postupovat v souladu s nimi,

b) umožnit pojistiteli provedení potřebných šetření, poskytnout pojistite
li součinnost potřebnou ke zjištění přičin a výše škody nebo jiné újmy
a postupovat způsobem stanoveným v pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvě,

c) vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s od
straňováním maJetku takto zničeného na pokyn pojistitele dobu přimě
řenou okolnostem případu,
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d) bez zbytečného odkladu oznámit orgánům činným v trestním řízení
pojistnou událost, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání
trestného činu.

14. Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací ná
klady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit
právo na náhradu škody nebo jiné újmy nebo jiné obdobné právo, které jí
v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo.

15. Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila za
chraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiné újmy nebo
jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zma
řila přechod svých nárokll na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plněni
snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon Jinak.

16. Projeví-li se následky jednání uvedeného v odst.15 až po výplatě pojistného
plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do
výše částek, které by jinak mohl získat.

17. Zjisti-li po události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojrstnik nebo
jiná oprávněná osoba. že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek,
jehož se tato událost týká, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu.
Majetek se však za nalezený nepovažuje, pokud
a) byla pozbyta jeho držba a nelze-li ji buď vůbec znovu nabýt. nebo lze-li JI

dosáhnout jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, nebo
b) věc byla poškozena do té m·iy, že jako taková zanikla, nebo j1 lze opravit

jen s nepřiměřenými náklady.
Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, nepřechází 
na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na vydán'. 
toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst 
náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy bya 
zbavena možnosti s majetkem nakládat. 

Článek 17 
Následky porušení povinností 

1. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo poji�těného při jed
nání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno mžši pojistné, má po
jistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, Jaký Je poměr pojistného,
které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

2. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo Jtné osoby, která
má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její
průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše
pojistného plněni, má pojistitel právo snížit pojistné plněni úměrně k tomu,
jaký vhv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit (zejm.
v připadě pojistné události vzniklé v dllsledku hrubé nedbalosti pojistníka,
pojištěného nebo jejich zástupců).

3. V připadech, kdy zákon nepřipouští sn'žení pojistného plnění, má pojistitel
právo na náhradu vyplacených částek vůči osobě, která povinnost porušila,
ve stejném rozsahu, v jakém by jinak byl oprávněn pojistné plnění snížit.

Článek 18 
Expertní posouzení sporného nároku 

1. V případě pochybnosti o výši poJistného plnění (přičemž základ nároku byl
uznán) se mohou účastnici pojištěn" dohodnout na určení výše pojistného
plnění prostřednictvím expertního posouzení sporného nároku (dále 1en
,,expertíza"), aby předešli případnému soudnímu sporu.

2. Provedení expertízy je formou šetření ve smyslu čl. 16, odst. 11 a spočívá
v posouzení sporného nároku Jedn'm nebo více experty tak, že účastnic,
pojištění
a) se písemně dohodnou na jednom expertovi, nebo
b) určí každý svého experta s tím, že úkolem těchto expertů bude vypra

covat společné stanovisko ke spornému nároku a pokud se na takovém
společném stanovisku neshodnou, bude jeJich povinnosti určit nepro
dleně, nejpozději do jednoho měsíce rozhodujícího experta (odst. 4).

3. Expert (rozhodující expert) nesmí mít k žádnému z účastníků pojištění
obchodní, pracovněprávní ani přibuzenský vztah; pokud by tato podmínka
nebyla splněna a účastník pojištěn' její nesplnění namítne, není stanov1s·
ko (včetně společného stanoviska vypracovaného experty určenými podle
odst. 2 písm. b) takového experta (rozhodujícího experta) ve smyslu odst. 5
závazné.

4. Rozhodující expert posoudí sporný nárok buď sám nebo společně s exper
ty, kteři Jej určili a vydá stanovisko, které je pro posouzení sporného nároku
rozhodující.

5. Výsledek expertízy je pro účastníky pojištění závazný.
6. Náklady na experta určeného podle odst. 2, písm. a) a na rozhodujícího ex

perta hradí účastnici pojištění rovným dílem a náklady na experta určeného
účastníky pojištění podle odst. 2 písm. b) si hradí každý z účastníků pojištění
sám.

7. Pro provedení expertízy platí lhůta uvedená v čl. 1 O, odst. 8 pokud tuto
lhLttu účastnici pojištění dohodou neprodlouží; pokud expertíza není
skončena ve lhůtě uvedené v citovaném článku nebo v prodloužené lhLttě,
šetřeni podle tohoto článku končí, jestliže všichni účastníci pojištění nebu
dou výslovně trvat na jeho dalším pokračování; šetření končí těž v pi'ipadě,





:e je její převz�ký byl před způsobením škody, resp. to, co je nutné vynaložit, aby byl ob·
�tove�r. ooven původní stav majetku poškozeného. 
��ke, ekosys,5poluúčast - částka dohodnutí mezi pojistníkem a poJ1stitelem v pojistné 
tmrch vazeb a smlouvě, která se odečítá od pojistného plnění pfi lcaidé pojistné událostL 

be • 
Sublimit plnění - maximální hranice pojistného plněni v rámci celkového 

1 o zretnostj sjednaného limitu plněn!. 
ťad� nich, a, Škoda na věci · skutečná škoda, k níž došlo poškozením, zničením věci nebo 

ma1etkové r ztrátou věci. 
>rufení P<Jžár Škodami na věci však nejsou:
d.). a) škody na datech uložených v elektronických nos1čich nebo přenášených
'· na kterou elektronickými prostředky 

b) škody, k nimž došlo v dOsledku spojenL smíseni vadného výrobku s ji-
oddělenou I nými produkty nebo při dalším opracováni nebo zpracování vadného
iě spojené a výrobku, 

c) škody, k nimž došlo v dGsledku odstraněni, demontáže, vyjmutí nebo
-zické). Soul uvolněni vadných výrobků nebo stavebních dílů a v dOsledku montáže, 

připevněni a osazení nezávadných výrobkO a stavebních dilO, 
ich zamo;fi d) škody způsobené poškozením nebo zničením výrobkO, které byly V'jfO· 

•ni pro jed,
beny nebo zpracovány pomocí strojO dodaných, montovaných, opravo· 
vaných nebo udržovaných pojištěným. 

Škodní událost -skutečnost, ze které vznikla škoda neboj ná újma a která by 
ení Jisté, z, mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. 

s veškelýr 
•sob, !.
výdělečnJ.

Užívání věci - stav. kdy pojištěný má věc (včetně budov a pozemkO) ve své 
moci a využívá její užitné vlastnosti. Právo užívání prostor v budovách, kdy 
pojištěný nemá budovu ve své moci, se nepovažuje za užíváni věci. 
Újma na zdraví - tělesné poškození fyzické osoby. 
Věc - pro účely tohoto pojištění pouze věc hmotná, včetně součástí věci 
a přislušenstvi věci. 

kne prá�l . Výrobek • jakákoliv movitá nebo nemovitá věc, která byla vyrobena za úče· 
lem uvedení na trh. Za výrobek se pro účely tohoto poJrštění považuJe i vy
konaná práce po jejím předání. Výrobkem nejsou výsledky duševní tvořivé 
činnosti a jiné obdobné činnosti, jako např. projekty, posudky všeho druhu, 

JO Praha audity, software, grafická úprava textu apod. 
iišfovacn2. Výroční den počátku pojištění· den, který se číslem dne v měs'ci a pojme

nováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištěni. 
43. Zaměstnanec • každá fyzická osoba, kterou pojištěný použ I ke své činnosti

011stné pojištěné na základě pojištění podle těchto pojistných podmínek, a to na 
žkách, základě právního vztahu vyplývajícího z pracovněprávních předp,su. 
stí arn 44. Ztráta věci - stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vOh možnost s věci 
Jt po. disponovat. 

·rése

ané 
rve.

je

Ý· 

45. Zvíře - je pro účely tohoto pojištění považováno za věc hmotnou, movitou
v rozsahu, ve kterém to neodporuje Jeho povaze. Ustanovení zákona o vě
cech se na živé zvíře použiJi 1en v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho

1. 

2. 

povaze.

Článek22 
Závěrečná ustanoveni

Pojištění s;ednané na základě pojistné smlouvy, Jejíž součásti jsou tyto VPP, 
se řídí právním řádem české repubhky a pro řešení sporů vzniklých při tom• 
to pojištění jsou příslušné soudy české repub�ky. Totéž platí pro pojištěná ri
zika umístěná v zahran·čt, pokud právní předpisy státu, kde Je pojistné riziko 
umistěno, nestanoví použiti svých pfedpisů. 
Tyto VPP nabývají platnosti dne l. ledna 2014. 
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