EU 2216/3

Soubor
pojistných podmínek
pro pojištění odpovědnosti
podnikatelů/14

Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti – zvláštní část – UCZ/Odp/14
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

UCZ/14

Všeobecné pojistné podmínky
– obecná část – UCZ/14
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Úvodní ustanovení
Všeobecná ustanovení
Vymezení pojmů
Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné
pojištění
Pojistné
Zánik pojištění
Povinnosti pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby
Následky porušení povinností
Pojistné plnění
Postup při rozdílných názorech
Doručování
Postoupení pohledávky
Informační povinnost
Účinnost

Článek 1
Úvodní ustanovení
Soukromé pojištění, které UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“) uzavírá
se zájemcem o pojištění, se řídí právním řádem České republiky. Platí pro
ně zákon o pojišťovnictví a příslušná ustanovení občanského zákoníku, tyto
všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvláštní část VPP, doplňkové
pojistné podmínky (dále jen „DPP“) a pojistná smlouva (VPP, zvláštní část
VPP, DPP a pojistná smlouva společně dále také jen „Smluvní dokumenty“ či
jednotlivě také „Smluvní dokument“). V případě, že některý z výše uvedených
Smluvních dokumentů obsahuje v souladu se zákonem odchylnou úpravu,
platí toto pořadí speciality úprav: 1) pojistná smlouva, 2) DPP, 3) zvláštní část
VPP, 4) VPP.
Článek 2
Všeobecná ustanovení
		
		
		
2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje vůči
pojistníkovi v případě vzniku pojistné události poskytnout mu nebo
třetí osobě (oprávněná osoba) ve sjednaném rozsahu pojistné plnění
a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
2.2.

Pro právní jednání, týkající se vzniku, změny a zániku pojištění, je třeba písemné
formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou považovány za
neplatné. Za písemnou formu se považuje výhradně podepsaný dokument
v papírové podobě. Pro oznámení události, se kterou ten, kdo se pokládá za
oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění a s ní související
komunikaci se však písemná forma považuje za zachovanou i při komunikaci
prostřednictvím telefonického hovoru s call centrem pojistitele, zprávy sms, či
emailu.

Článek 3
Vymezení pojmů
		
		
		
Pro účely pojištění se rozumí
a)
nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté,
zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa
doba jejího vzniku,
b)
pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné
smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění,
c)
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
d)
zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem,
e)
účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto
smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého
pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
f)
pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací
činnost podle zvláštního zákona,
g)
pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,
h)
pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné
hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,
i)
oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění,
j)
obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které
vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,
k)
skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na
skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž
totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,
l)
pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
m)
pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistným nebezpečím,
n)
pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné
události,
o)
pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může
v důsledku pojistné události nastat,

p)
r)
s)
t)
u)
v)

w)
x)
y)
z)
ž)
aa)
ab)
ac)

pojistným úplata za soukromé pojištění,
běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,
pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za
které se platí pojistné,
jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou
bylo soukromé pojištění sjednáno,
škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla
být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,
časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou
událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její
opravou, modernizací nebo jiným způsobem,
novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc
stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou,
stejného druhu a účelu,
odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem
jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami
k datu zániku soukromého pojištění,
čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout
pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,
pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada
škody vzniklé v důsledku pojistné události,
pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání
obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve
výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,
nabídkou jakýkoli návrh na uzavření pojistné smlouvy, obsahuje-li
podstatné náležitosti smlouvy,
měsícem období 30ti kalendářních dní,
sazebníkem poplatků seznam úhrad za služby poskytované pojistitelem
ve verzi platné v době sjednání pojistné smlouvy, který je zpřístupněn na
webových stránkách pojistitele.

Článek 4
Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné
pojištění
		
		
4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné smlouvy
předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou písemné dotazy
pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, které je navrhovatel povinen
pravdivě a úplně zodpovědět.
4.2.

Pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí
o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná smlouva
uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydá
pojistitel pojistníkovi pojistku, v níž je uveden den uzavření pojistné
smlouvy.

4.3.

Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady, omezení
nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové jednání za
nový návrh. Nevyjádří-li druhá strana s novým návrhem pojistitele souhlas
ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen, nebo neuhradí-li v této lhůtě
pojistné, jeho splátku či jejich doplatek stanovený pojistitelem, považuje se
návrh za odmítnutý.

4.4.

Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná doba
sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje se vždy
automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran smlouvu
nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.

4.5.

Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného
jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec
pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.

4.6.

Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 měsíců.

4.7.

Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí o návrhu
předběžné pojištění. Rozsah předběžného pojištění určuje pojistitel.

4.8.

Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy,
automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí
pojistitele navrhovateli. Datum zániku předběžného pojištění
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak,
aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku
uplynulo alespoň 10 dní.

4.9.

Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného pojištění.

4.10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události, má
pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na
jednorázové pojistné.
4.11. V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný rozsah
pojištění od počátku, který je uveden v návrhu.
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Článek 5
Pojistné
5.1.

5.2.

Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se určuje
na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištění
podle zásad pojistné matematiky.
Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění
(jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné).
V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout splátky
pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného,
účtuje pojistitel přirážky odpovídající příslušnému področnímu placení.

5.3.

Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové
pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření
pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu
pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy
k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak.

5.4.

Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má
pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů dle sazebníku
poplatků a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní předpis. Za datum
úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá den, kdy jsou připsány na
účet pojistitele nebo jím hotovostně inkasovány.

5.5.

Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného pojistného
pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově stanovenou výši pojistného
pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za
pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník
se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1
měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl.
Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné
zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví zvláštní část VPP.

5.6.

Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorázově
poplatky dle sazebníku poplatků.

5.7.

Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění, pokud se nejedná o pojistné
plnění z povinného pojištění.

Článek 6
Zánik pojištění
		
		
6.1. Nezaplacením pojistného

		

6.1.1. Pojištění zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem
v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené
pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dní, nebylo-li dohodnuto
jinak a počíná běžet ode dne odeslání upomínky.
6.2.

odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník,
pojištěný nebo jiná osoba je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen
pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši
zaplaceného pojistného.

		 		

Výpovědí

6.3.4. Pojistitel může podle odstavců 6.3.1. a 6.3.2. odstoupit od pojistné
smlouvy povinného pojištění jen tehdy, pokud to zákon připouští.
6.4.

6.4.1. Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže
a)
příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po
vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění
nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo
neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této
skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel
nebo ji uzavřel za jiných podmínek nebo
b)
oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události
nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.
6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.
6.5.

6.5.2. Pojištění zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvání
pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku
pojistného zájmu dozvěděl.
6.5.3. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele
s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.
Článek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby
		
		
		
7.1. V případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen
seznámit třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.
7.2.

Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže
prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že ta, vědoma si, že
právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnění
přijal.

7.3.

Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal
pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do soukromého
pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl
bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli v písemné formě do
třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na
trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem
zániku pojistníka.

7.4.

Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu nebo má právní zájem na
pojistném plnění, může pojišťovně oznámit událost, se kterou spojuje
požadavek na pojistné plnění.
Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, jakož
i předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým
způsobem. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný. Stejné oznámení může
učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem.
V případě pojistné události hlášené prostřednictvím telefonického hovoru
s call centrem pojistitele, je pojistitel oprávněn požadovat údaje týkající se
pojistné události rovněž v písemné formě. Oprávněná osoba je povinna
v případě vznesení toho požadavku pojistiteli vyhovět.

7.5.

Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen umožnit
pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření o příčinách vzniklé
škody, o okolnostech rozhodných pro posouzení nároku na pojistné
plnění a jeho výši, včetně provedení místního šetření škodné
události a jeho zdokumentování. Oprávněná osoba je zejména
povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc, případné
odebrání vzorků této věci nebo její znalecké zkoumání, včetně zabezpečovacích zařízení, a zajistit důkazy o vzniku škody
a jejím rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, si je
vědom toho, že je pojistitel v rámci šetření škody oprávněn ověřovat
u třetích osob pravdivost a úplnost jím sdělených údajů, předložených
dokladů a věcí.

7.6.

Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu
nebo zánik pojistného nebezpečí. V případě pojištění cizího pojistného
nebezpečí má tuto povinnost pojištěný.

7.7.

Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel
povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne,
kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne
doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi
počíná běžet výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
Pojištění skončí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se
dnem doručení výpovědi.
6.2.4. Pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní pojištění.
Povinná pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud to zákon připouští.
6.3.

Odstoupením

6.3.1. Je-li pojistník spotřebitelem nebo pojistná smlouva uzavřena
formou obchodu na dálku je pojistník oprávněn od pojistné
smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Jednáli se o pojištění spadající do odvětví životních pojištění činí tato
lhůta 30 dní. Vzorový formulář pro odstoupení je zpřístupněn na
webových stránkách pojistitele.
6.3.2. Zodpoví-li zájemce při uzavírání pojistné smlouvy či pojistník
při změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě
nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného
pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit,
jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou
smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců
ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit. To platí
i v případě změny pojistné smlouvy.
6.3.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.
Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve
lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit
zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil.
V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného
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Další důvody zániku

6.5.1. Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo
jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické
osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce,
není-li dohodnuto jinak. Při změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví
pojištěného majetku zanikne pojištění dnem písemného oznámení této
změny a prokázání této skutečnosti pojistiteli.

6.2.1. Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným zaniká výpovědí pojistitele
nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena
alespoň 6 týdnů před dnem, ve kterém uplyne pojistné období, jinak
zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne
uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní doba činí osm dní, přičemž počíná běžet
dnem doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní doby pojištění zaniká.

Odmítnutím pojistného plnění

7.8.

7.9.

Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že
pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání
pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, má
pojistitel právo navrhnout novou výši pojistného do 1 měsíce ode dne,
kdy mu byla změna oznámena. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu
vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.
Jestliže tento nový návrh není přijat nebo nově určené pojistné zaplaceno
do 1 měsíce ode dne doručení návrhu, nebylo-li dohodnuto jinak, má
pojistitel právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou.
Neučiní-li tak pojistitel do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas
s návrhem, nebo kdy marně uplynula doba k vyjádření pojistníka podle
odstavce 7.8., zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

7.10. Jestliže by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době uzavření
smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném
rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět
s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li tak pojistitel do jednoho měsíce
ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět
pojištění.
7.11. Pro pojištění osob pro případ nemoci se odstavce 7.7. až 7.10. nepoužijí.
Pro pojištění osob pro jiné případy se ustanovení o změně pojistného
rizika nepoužijí, mění-li se pojistné riziko v průběhu doby trvání pojištění;
nebyla-li tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného, vzniká pojistníkovi
nebo pojištěnému povinnost bezodkladně oznámit pojistiteli zvýšení
pojistného rizika.
7.12. Pojistník je povinen neprodleně oznámit pojistiteli veškeré změny údajů
uvedených v pojistné smlouvě, které nastanou během pojistné doby,
zejm. jakoukoli změnu v subjektu (pojistník/pojištěný). Změna v subjektu
se považuje za podstatné zvýšení pojistného rizika v souladu s odstavcem
7.8. těchto VPP.
Článek 8
Následky porušení povinností
8.1.

Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění, v průběhu pojištění
nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností uvedených v právních
předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno
nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

8.2.

Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné 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 plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění
úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy
povinnosti plnit.
Obsahovalo-li oznámení o pojistné události vědomě nepravdivé nebo
hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události,
anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má
pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření
skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. V případě,
že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na
základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do
konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého pojištění.

8.3.

Pojistitel není povinen plnit až do okamžiku, kdy ten, kdo se pokládá za
oprávněnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v článku 7 odstavci 7.5.

Článek 10
Postup při rozdílných názorech
10.1. Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze
dohodnout řízení znalců.
10.2. Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci
a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní
strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se obě strany
dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako uznání názoru
druhé strany.
10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobě
znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti.
10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán pojistiteli
i pojistníkovi a oprávněné osobě.
10.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předsedy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí předá
oběma smluvním stranám.
10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany rovným dílem.
Článek 11
Doručování
11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice prostřednictvím
pošty jako obyčejné či doporučené zásilky, případně jiným vhodným
způsobem, není-li dohodnuto jinak.
11.2. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě doručení
zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě nebo
v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo zaměstnané
na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Neníli možno ani takto doručit, písemnost se uloží u pošty, jež adresáta
vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si
adresát zásilku, došlá zásilka odeslaná prostřednictvím poštovní služby
se považuje za doručenou třetí pracovní den po odeslání, respektive
patnáctý pracovní den v případě odeslání do zahraničí. Totéž platí,
pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom včas informoval
pojistitele.
Článek 12
Postoupení pohledávky
Pojistník/pojištěný/oprávněná osoba je oprávněn postoupit své pohledávky za
pojistitelem na třetí osobu či osoby pouze za podmínky, že pojistitel předem
písemně udělí souhlas s postoupením pohledávky.
Článek 13
Informační povinnost
13.1. Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka,
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „ČNB“).
13.2. Případné stížnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby
lze zasílat útvaru stížností pojistitele na adrese uvedené v záhlaví
těchto VPP nebo také ČNB.

Článek 9
Pojistné plnění

13.3. Pro případné soudní řešení sporů s pojistitelem je příslušný
Obvodní soud pro Prahu 6, ul. 28. pluku 1533/29 b, 100 83 Praha 10.

9.1.

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje
občanský zákoník.

Článek 14
Účinnost

9.2.

Pojistné plnění se poskytuje v penězích.

Tyto VPP nabývají účinnosti 1.1.2014.
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Všeobecné pojistné podmínky

UCZ/Odp/14

pro pojištění odpovědnosti
- zvláštní část -

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Úvodní ustanovení
Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpečí
Územní platnost pojištění
Plnění pojistitele, náklady právní ochrany, zachraňovací náklady
Spoluúčast
Přechod práva na pojistitele
Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojistitele
Obecné výluky z pojištění
Pojistné
Výkladová ustanovení
Závěrečná ustanovení (účinnost pojistných podmínek)

Článek 1
Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno touto zvláštní částí všeobecných pojistných podmínek pro
pojištění odpovědnosti (dále jen „UCZ/Odp/14“), Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14 (dále jen „VPP UCZ/14“), doplňkovými pojistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění odpovědnosti a pojistnou
smlouvou, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako
pojištění škodové.

první události v sérii.
6.

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě
ujednáno jinak, plnění vyplacená pojistitelem ze všech škodných
událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku (případně
v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší období) nesmí
přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitů pojistného plnění pro
sjednaná pojistná nebezpečí.

7.

Jestliže skutečnosti rozhodné pro plnění pojistitele (škodná událost,
vznik škody nebo újmy, případně uplatnění nároku na náhradu škody
nebo újmy) spadají do různých pojistných roků, jsou pro plnění
z pojištění rozhodující parametry pojištění platné v době vzniku škody nebo
újmy (limit, sublimit pojistného plnění, spoluúčast, územní platnost).

8.

Pojistitel za pojištěného rovněž uhradí částku, kterou je pojištěný povinen
uhradit:
pojistiteli v případě přechodu práva poškozeného na pojištěného
z důvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnění nebo
vynaložených zachraňovacích nákladů,
v důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení vzniklé
škody nebo újmy,
v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen
hradit poškozenému ten, kdo byl povinen k úhradě škody nebo újmy,
která vznikla zaviněním pojištěného, to vše za předpokladu, že z povinnosti pojištěného hradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též
újmu, ke které se tyto částky vážou, vznikl nárok na pojistné plnění podle
všeobecných a doplňkových pojistných podmínek a pojistné smlouvy.

a)
b)
c)

Článek 2
Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebez-pečí
1.

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a při ublížení na
zdraví a při usmrcení též újma, která by mohla být důvodem vzniku práva
na pojistné plnění a která je blíže specifikována v doplňkových pojistných
podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

2.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit vzniklou škodu
a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu. Pokud o náhradě této
škody nebo újmy rozhoduje oprávněný orgán, platí, že pojistná událost
nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

3.

Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události
v souvislosti s činností pojištěného a je blíže specifikováno v doplňkových
pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

4.

9.
a)

b)
c)

Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
V doplňkových pojistných podmínkách pro jednotlivé druhy pojištění jsou
definována základní pojistná nebezpečí (základní pojištění) a další
pojistná nebezpečí a rizika (dodatková pojištění)

Článek 3
Územní platnost pojištění
Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, platí, že pojištění se sjednává s územní platností Česká republika. Právo
na pojistné plnění vzniká za předpokladu, že škodná událost (příčina vzniku
škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy) i škoda a při ublížení
na zdraví a při usmrcení též újma samotná vznikly na tomto území.
Článek 4
Plnění pojistitele, náklady právní ochrany, zachraňovací náklady
1.

Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody nebo při ublížení na zdraví
a při usmrcení též újmy, za kterou pojištěný odpovídá podle obecně
závazných právních předpisů. Plnění pojistitel poskytne v rozsahu právních
předpisů, které upravují náhradu škody nebo újmy, a za podmínek stanovených všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami a pojistnou
smlouvou.

2.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.

3.

Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění, který se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka.

4.

V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu pojistného plnění stanoveny pro sjednaná pojistná nebezpečí sublimity pojistného plnění.
Plnění z jedné škodné události, které je poskytováno z důvodu pojistného
nebezpečí omezeného sublimitem pojistného plnění, nesmí přesáhnout
tento sublimit. To platí i pro plnění z tzv. sériové škodné události. Sublimit pojistného plnění se vždy sjednává v rámci sjednaného limitu pojistného plnění, a to v nižší nebo stejné výši.

5.
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Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné škodné události
nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění stanovený
v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění ze sériové
škodné události. Pro vznik sériové škodné události je rozhodující vznik

10.
a)
b)

Náklady právní ochrany
Pojistitel uhradí v rámci stanoveného limitu pojistného plnění za pojištěného náklady:
řízení o náhradě škody nebo újmy před příslušným orgánem, pokud toto
řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady
škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy, a náklady
právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních;
na obhajobu v trestním řízení (tj. v přípravném řízení i v řízení před soudem
ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou
událostí;
na právní zastoupení při mimosoudním projednávání nároku
na náhradu škody nebo újmy, které vznikly poškozenému, pokud se
k tomu pojistitel písemně zavázal.
Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto odstavce,
které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice
stanovenou příslušnými právními předpisy, pojistitel uhradí pouze
v případě, že se k tomu písemně zavázal.
Podmínkou pro úhradu nákladů uvedených v tomto odstavci je splnění povinností pojištěného uložených mu v čl. 7 odst. 1 těchto pojistných podmínek.
Pojistitel nehradí náklady podle tohoto odstavce, jestliže byl
pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti
pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.
Pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady:
účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události;
vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních
při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.
Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života a zdraví, se omezuje do výše 30 % ze sjednaného limitu
pojistného plnění. Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích
nákladů podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do výše
5 % ze sjednaného limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady
týkají. Zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný vynaložil na základě
písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

Článek 5
Spoluúčast
Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události částkou sjednanou v pojistné
smlouvě jako spoluúčast. Na plnění ze sériové škodné události se pojištěný podílí
spoluúčastí jen jednou bez ohledu na počet událostí v sérii.
Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se
pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.
Článek 6
Přechod práva na pojistitele
1.

Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě,
která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která
vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody
nebo újmy nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění
tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených

na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel z pojištění oprávněné
osobě vyplatil.
2.

Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto
článku proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo
osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné
domácnosti nebo které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně.

3.

Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého
práva na náhradu škody nebo újmy nebo jiného obdobného práva nebo toto
právo včas neuplatnil anebo jinak zmařil přechod svých nároků na pojistitele,
má pojistitel právo postihu. Projeví-li se následky takovéhoto jednání až po
výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

hoto článku, má pojistitel právo pojistné plnění přiměřeně snížit podle
závažnosti tohoto porušení.
3.

Mělo-li porušení povinností stanovených v odstavci 1 tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu
jejích následků, nebo ztížilo-li zjištění právního důvodu plnění či šetření
rozsahu škody nebo újmy, nebo zmařilo-li možnost pojistitele s úspěchem
uplatnit práva, která na něj přecházejí, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho
povinnosti plnit.

4.

Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného,
které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

5.

Jestliže pojistitel požadoval vypořádání nároků poškozeného na náhradu
škody nebo újmy uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu však pro nesouhlas pojištěného nedošlo, může pojistitel pojištěnému odmítnout další
úhradu nákladů, s výjimkou nákladů obhajoby, jakož i plnění toho, oč se
povinnost pojistitele plnit v důsledku tohoto jednání pojištěného zvýšila.
Pojistitel je povinen:
po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit
sdělit jeho výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na
žádost této osoby pojistitel písemně zdůvodní výši pojistného plnění, popř.
důvod zamítnutí;
do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li
v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak;
vrátit pojistníkovi, pojištěnému na jejich žádost doklady, které pojistiteli
zaslali nebo předali.

4.

Jestliže pojištěný nebo ten, koho pojištěný ke své činnosti použil, způsobil
škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo požitím
návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího, má pojistitel
proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.

5.

Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrácení
vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty,
přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku uhradil
nebo za něj vyplácí důchod.

6.
a)

6.

Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů řízení o náhradě škody
nebo újmy, které pojištěnému bylo přiznáno proti odpůrci, pokud je pojistitel za něj zaplatil.

b)

7.

Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly
okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavcích 5 a 6 tohoto článku
a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

Článek 7
Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojistitele

l)

Pojistník, pojištěný je kromě povinností stanovených ve VPP UCZ/14 povinen:
oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, které uvedl při sjednávání pojištění a které nastaly v době
trvání pojištění (včetně zvýšení či rozšíření pojistného rizika). Za změnu
pojistného rizika se považuje i změna základny pro výpočet pojistného, která je uvedena v pojistné smlouvě (např. výše ročních příjmů
pojištěného, počet lůžek, stravovacích míst, žáků, zaměstnanců);
umožnit pojistiteli provést kontrolu podkladů potřebných pro výpočet
pojistného a umožnit prohlídku věcí, s nimiž pojištění souvisí, pokud si
pojistitel takovou prohlídku vyžádá;
bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že má sjednané další
pojištění proti témuž pojištěnému riziku pro stejné pojistné období; sdělit
jméno pojistitele a výši limitu, sublimitů pojistného plnění;
dbát, aby škodná událost nenastala, především nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu
právními předpisy uloženy nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou,
ani strpět jejich porušování osobami, které jsou pro něho činné;
oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost
a že proti němu poškozený uplatnil právo na náhradu škody nebo
újmy, kterou má uhradit pojistitel, a vyjádřit se k požadované náhradě
a její výši; postupovat podle pokynů pojistitele a pojistitele pověřit, aby za
něj škodnou událost projednal. Tato povinnost se vztahuje i na případy,
kdy poškozený uplatňuje náhradu škody nebo újmy u soudu nebo jiného
příslušného orgánu;
neprodleně informovat pojistitele o tom, že proti pojištěnému nebo
tomu, koho pojištěný ke své činnosti použil, bylo zahájeno trestní řízení
v souvislosti se vzniklou škodou nebo újmou, sdělit jméno zvoleného obhájce a informovat o průběhu a výsledku tohoto řízení;
oznámit neprodleně orgánům činným v trestním řízení škodu nebo újmu, jež
vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu či pokusu o něj;
učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na
náhradu škody nebo újmy nebo jiného obdobného práva, které podle
obecně závazných právních předpisů přechází na pojistitele;
učinit opatření, aby škoda nebo újma vzniklá škodnou událostí nebo
v souvislosti s ní byla co nejmenší; vyčkat s opravou věci poškozené
škodnou událostí nebo odstraňováním zbytků takto zničené nebo poškozené věci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do doby 30 dnů
od nahlášení škodné události, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo
jiných vážných důvodů není nutno s opravou nebo odstraňováním zbytků
začít neprodleně;
zabezpečit vůči jinému práva, která předcházejí na pojistitele,
zejm. právo na náhradu škody nebo újmy způsobené škodnou událostí,
jakož i právo na postih a vypořádání;
nesmí zcela ani zčásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok
z titulu odpovědnosti bez předchozího souhlasu pojistitele, stejně
tak uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu, s výjimkou
nároku na náhradu škody na věcech, která nepřesahuje výši spoluúčasti;
dále se nesmí zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo ji uhradit,
uzavřít soudní smír, zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo zmeškání;
proti rozhodnutím příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody nebo
újmy, je povinen se včas odvolat nebo podat odpor, pokud v odvolací lhůtě
neobdrží jiný pokyn od pojistitele. Dále se nesmí zavázat k prodloužení
promlčecí lhůty bez souhlasu pojistitele;
plnit další povinnosti, které byly ujednány v pojistné smlouvě.

2.

Porušil-li pojistník nebo pojištěný povinnosti uvedené v odstavci 1 to-

1.
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

c)

Článek 8
Obecné výluky z pojištění
1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kromě výluk uvedených ve VPP UCZ/14, doplňkových pojistných
podmínkách nebo v pojistné smlouvě se pojištění odpovědnosti dále
nevztahuje na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při
usmrcení též újmu:
způsobenou úmyslně, ze svévole, lstí, škodolibostí;
v případě odpovědnosti převzaté nad rámec stanovený právními
předpisy nebo převzaté ve smlouvě;
vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;
způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou
radou poskytnutou osobou, která se hlásí k odbornému výkonu;
způsobenou provozem dopravního prostředku v rozsahu, v jakém vznikl
nárok na plnění z příslušného právního předpisu;
způsobenou činnostmi, u kterých český právní předpis ukládá povinnost
uzavřít povinné pojištění;
v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z příslušného právního předpisu
při pracovním úrazu a nemoci z povolání;
způsobené formaldehydem, azbestem a účinky atomové (jaderné)
energie, jaderným zářením, radioaktivní kontaminací; vyvolané válečnými
událostmi, teroristickými činy, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty
a vnitrostátními nepokoji, jakož i s tím spojenými vojenskými, policejními
a úředními opatřeními;
související s účinky elektromagnetického pole;
způsobenou šířením poplašné zprávy;
která se projevuje genetickými změnami organismu nebo která je
způsobena geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísněmi;
vzniklou při profesionální sportovní činnosti aktivním účastníkům
organizované soutěže;
vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
způsobenou na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na nichž
pojištěný prováděl objednanou činnost, jestliže ke škodě došlo proto, že
dodané věci byly vadné nebo objednaná činnost byla vadně provedena (pojištěný nedodržel předepsaný nebo běžně používaný postup,
resp. návod k používání zařízení, stroje, věci).
Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě
ujednáno jinak, pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na povinnost
nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu:
způsobenou na věcech, které pojištěný převzal ke zpracování, opravě,
úpravě, prodeji, úschově nebo z jiného obdobného důvodu za účelem provedení objednané činnosti;
způsobenou leteckým provozem, leteckým zařízením včetně jeho modelů nebo plavidlem;
vzniklou na movitých věcech, které pojištěný oprávněně užívá;
vzniklou na životním prostředí;
spočívající v ekologické újmě;
způsobenou provozováním zařízení k čištění vody, k čištění odpadních
vod, k nakládání s odpady a k zneškodňování odpadů;
porušením právní povinnosti pojištěným v době před uzavřením
pojištění;
z přepravních a zasílatelských smluv; na věcech, které pojištěný
přepravuje dopravním prostředkem ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv;
z projektové a inženýrské činnosti, z činnosti geologického průzkumu a zeměměřičství;
sesedáním a sesouváním půdy, poddolováním, erozí, vibracemi,
průmyslovým odstřelem a pozvolným vnikáním vlhka;
na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách, kterou
způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný, a škodu
nebo újmu způsobenou divokou zvěří;
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l)
m)
n)
o)
3.
a)
b)
4.
a)

b)

jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením, zničením
nebo pohřešováním věcí;
vzniklou v rámci pracovněprávních vztahů (odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci a naopak);
vzniklou zavlečením, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat
nebo rostlin;
způsobenou přenosem viru HIV.

3.

Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je možno objektivně
odstranit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není
možné odstranit opravou, přesto je však věc použitelná k původnímu
účelu.

4.

Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost prováděná
za úplatu, včetně přípravy k této činnosti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit:
nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti porušením
důležité právní povinnosti nebo pohnutky zvlášť zavrženíhodné;
nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak
než při ublížení na zdraví nebo usmrcením.

5.

Sériovou škodnou událostí se rozumí více časově spolu souvisejících
událostí, které vyplývají ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti,
závady či jiného nebezpečí. Takové události se považují za jednu škodnou
událost.
Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrhu směrem do centra
Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu
a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám
příbuzným či subjektům majetkově propojeným, a to:
svému manželu, registrovanému partnerovi, příbuzným v řadě přímé,
osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníkům obchodních korporací nebo manželům, registrovaným partnerům či příbuzným
v řadě přímé těchto společníků nebo osobám, které žijí se společníkem ve
společné domácnosti;
podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným
ve společné domácnosti, majetkový podíl, a to v rozsahu odpovídajícímu
poměru podílů jeho samého nebo těchto osob k základnímu kapitálu
společnosti.

5.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu a při
ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám pojištěným
v rámci téže pojistné smlouvy (křížová odpovědnost).

6.
a)

Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále
či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
za platby náležející v rámci práv z vadného plnění, odpovědnosti za
prodlení a práv z bezdůvodného obohacení;
za ztráty, náklady nebo jiná vydání vzniklá jiným v souvislosti se stažením
výrobku z trhu;
v případě práva na náhradu škody nebo újmy přisouzené soudy USA
nebo Kanady.

b)
c)
d)
7.

Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v odstavcích 1 až 6 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že
se nevztahuje na odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v odstavcích 1 až 6 tohoto článku. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje
i na odpovědnost za škodu nebo újmu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v odstavcích 1 až 6 tohoto článku.

6.
7.

Sesouváním půdy se rozumí její posun po zemském povrchu způsobený
geologickými nebo atmosférickými podmínkami.

8.

Šířením poplašných zpráv se rozumí znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že někdo rozšiřuje poplašnou zprávu, která je
nepravdivá.

9.

Škodou vzniklou jinak než ublížením na zdraví a usmrcením,
poškozením, zničením nebo pohřešováním věcí se rozumí finanční
škoda, tj. škoda, která nespočívá v újmě při ublížení na zdraví a při
usmrcení nebo ve škodě na věci.

10.

Škodou a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmou způsobenou
úmyslně se rozumí škoda nebo újma způsobená úmyslným konáním či
opomenutím, které lze přičíst pojištěnému, jeho statutárnímu zástupci
nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto
osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo prací je škoda nebo újma způsobená
úmyslně také tehdy, když tyto osoby o závadách věcí nebo služeb věděly.
O škodu nebo újmu způsobenou úmyslně jde také v případě, že pojištěný,
jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická
nebo právnická osoba činná pro pojištěného, zaměstnanec nebo pomocník
úmyslně nedodrželi právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej
a distribuci výrobků, nebo úmyslně nedodrželi instrukce a pokyny dané
pojištěným, jeho statutárním zástupcem nebo kompetentním řídícím pracovníkem.

11.

Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či budovu
nebo pozemek po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.

12.

Věcí se rozumí hmotná věc, tedy ovladatelná část vnějšího světa, která má
povahu samostatného předmětu.

13.

Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena
nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena
k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Za
škodu způsobenou vadou výrobku se považuje i škoda vzniklá vadou
vykonané práce po jejím předání.
Dodávkou výrobku se rozumí skutečné předání výrobku pojištěným
jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna
v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem,
tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití. Předáním vykonané
práce je její dokončení a skutečné převzetí ze strany objednatele nebo jiného oprávněného subjektu.

14.

Výrobek je vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně
očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je
výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má
výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na
trh, a dále nesplňuje-li další podmínky bezvadného výrobku.

15.

Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné
odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

16.

Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky
existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy,
ekosystémy a energie.

Článek 9
Pojistné
Podmínky pro úpravu výše pojistného
Článek 5 odst. 5.5. VPP UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel je oprávněn upravit
výši pojistného v případech:
a) kdy dojde ke změně právních předpisů majících vliv na plnění pojistitele
nebo na jeho odvodové povinnosti vůči státu či jeho organizačním složkám
nebo
b) kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných důvodů k ohrožení
splnitelnosti závazků pojistitele nebo
c)
kdy dojde k růstu indexů vývoje cen pojištěných věcí, případně cen prací na
jejich reprodukci, jež zveřejňuje Český statistický úřad, pokud za sledované
období tento růst činí vice než 5%.
Článek 10
Výkladová ustanovení
1.
a)
b)
c)
2.
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Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírod-ního
zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo
nebo nepřímo
na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin
nebo přírodních stanovištích;
na podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod;
na půdě jejím znečištěním.
Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy pojištěný, příp. poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nebo s částí věci nakládat, neví,
kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vůbec existuje (včetně ztráty
a odcizení věci). Platí rovněž pro pohřešování části věci.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná
část – UCZ/14 (dále jen „VPP UCZ/14“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti – zvláštní část - UCZ/Odp/14 (dále
jen „UCZ/Odp/14“), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14
(dále též „UCZ/Odp-P/14“) a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 2
Škodná událost, pojistné riziko

7.

Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která je způsobena
provozem vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla a provozem vozidla jako pracovního stroje.

8.

Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu, která je způsobena na věcech vnesených a odložených třetích
osob.

9.

Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která je způsobena
učni, žáku, studentu při praktickém vyučování u pojištěného.

Článek 4
Další pojistná nebezpečí a rizika – dodatková pojištění
Pokud je to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění odpovědnosti se
kromě základních pojistných nebezpečí definovaných v článku 3 těchto pojistných podmínek vztahuje na níže uvedená pojistná nebez-pečí a rizika.
Výše sjednaného sublimitu pojistného plnění, spoluúčasti a územní platnost pro
dodatkové pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
1.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného (fyzické osoby podnikající a právnické osoby podnikající
i ostatní) uhradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu vzniklou
událostí, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojistitele /příčina
vzniku škody nebo újmy/ (škodná událost) a která nastala v době trvání
pojištění na území vymezeném v pojistné smlouvě v souvislosti s oprávněně
vykonávanými činnostmi blíže vymezenými v pojistné smlouvě (pojistné
riziko). Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je zároveň skutečnost,
že i škoda nebo újma nastala v době trvání pojištění na území vymezeném
v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být ujednány i jiné předpoklady
vzniku práva na pojistné plnění.
Článek 3
Základní pojistná nebezpečí (základní pojištění)
1.

Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel uhradil v rozsahu a ve výši určené
právním předpisem:
a) újmu vzniklou při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy
nemajetkové);
b) škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením a pohřešováním věci;
c) jinou škodu vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze
škody na věci podle písm. a) a b) tohoto odstavce (následná finanční
škoda).

-

2.
a)

-

Dále má pojištěný právo, aby za něj pojistitel uhradil
náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku
na náhradu škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy
v rozsahu uvedeném v článku 4 odstavci 9 UCZ/Odp/14;
b) zachraňovací náklady ve smyslu článku 4 odstavce 10 UCZ/Odp/14.
3.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného v těch
případech, kdy z povinnosti nahradit újmu při ublížení na zdraví a při
usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění,
anebo v případech, kdy vznikl nárok na plnění za pracovní úraz nebo nemoc
z povolání u zaměstnavatele třetí osoby.

4.

Pojištění se současně vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka
pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy z povinnosti uhradit újmu při
ublížení na zdraví a při usmrcení při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vznikl nárok na plnění
z příslušného právního předpisu České republiky při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání.

5.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na úhradu regresní náhrady orgánu
nemocenského pojištění, která vznikla v důsledku protiprávního jednání
pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem a došlo ke skutečnostem
rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění (dle § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění), kdy z povinnosti nahradit újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, se kterou tato dávka
souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

6.

Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, za kterou odpovídá
z titulu vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo
pozemku sloužících k výkonu činnosti pojištěného.

-

-

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)
Odchylně od článku 6 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujednává se, že se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou
vadou výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce
po jejím předání (dále jen „vadou výrobku, vadný výrobek“).
Za škodu nebo újmu způsobenou vadou výrobku se tedy považuje
i škoda nebo újma vzniklá vadou vykonané práce po jejím předání.
Dodávkou výrobku se rozumí skutečné předání výrobku pojištěným
jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna
v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem,
tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití. Předáním vykonané
práce je její dokončení a skutečné převzetí ze strany objednatele nebo jiného oprávněného subjektu.
Nárok na pojistné plnění vznikne pouze tehdy, pokud byla v době účinnosti
pojištění uskutečněna dodávka vadného výrobku, resp. byla předána
vykonaná práce, zároveň vznikla škoda nebo újma a pokud byla škodná
událost oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.
Pro činnosti ve stavebnictví (provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
přípravné práce pro stavby, zednictví) se odchylně od článku 8 odstavce
2 písm. j) UCZ/Odp/14 pojištění automaticky vztahuje i na povinnost nahradit škodu nebo újmu způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, jakož
i poddolováním a vibracemi.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se však nevztahuje na povinnost
pojištěného nahradit škodu nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu:
způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu
brání v souladu s právními předpisy uplatňovat právo na postih vůči
jinému odpovědnému subjektu;
způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale
nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných
podmínek, než pro které je určen;
způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován podle uznávaných
pravidel vědy a techniky nebo jiného uznaného způsobu;
způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl
pojištěným předem avizován;
způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou
součástek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.
Z pojištění v rozsahu tohoto ujednání nevzniká nárok na plnění za ztráty,
náklady nebo jiná vydání vzniklá v souvislosti se stažením výrobku z trhu,
stejně tak za finanční škodu způsobenou vadou výrobku.
Pojištění v rozsahu tohoto dodatkového pojištění se sjednává se stejnými parametry pojištění (sublimitem pojistného plnění, spoluúčastí
a územní platností), které jsou sjednány pro základní pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2.

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. c) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se
pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.
Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci,
na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením a na škody vzniklé
chybnou obsluhou nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo toho,
koho pojištěný ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na škody
vzniklé pohřešováním věci.

3.

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. a) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se
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pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu na věcech,
které pojištěný převzal nebo má u sebe ke zpracování, opravě, úpravě,
prodeji nebo z jiného obdobného důvodu za účelem objednané činnosti.
Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.
4.

-

5.

6.

7.

8

Odpovědnost za finanční škodu (04)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. l) UCZ/Odp/14 se ujednává, že
se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou
třetí osobě jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením,
zničením nebo pohřešováním věcí (finanční škoda). Škodnou událostí se
rozumí porušení povinnosti stanovené právním předpisem, které spočívá
v určitém jednání nebo opomenutí, anebo vznik okolnosti, se kterou je spojen vznik odpovědnosti, ke kterému došlo na území vymezeném v pojistné
smlouvě (včetně vzniklých ekonomických účinků) v době trvání pojištění.
Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je skutečnost, že i škoda
nastala v době trvání pojištění na území vymezeném v pojistné smlouvě
a škodná událost byla pojistiteli oznámena nejpozději dva roky po ukončení
pojištění. Bylo-li příčinou vzniku škody jakékoliv opomenutí, považuje se
toto porušení povinnosti v případě pochyb za vzniklé okamžikem, kdy by
zmeškané jednání muselo být nejpozději uskutečněno, aby se zabránilo
vzniku finanční škody.
Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit finanční
škodu:
způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady nebo
jako jednatelem či prokuristou jakékoliv obchodní korporace;
vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti či jejím nesplněním;
nedodržením smluvně stanovených nákladů a rozpočtů;
spočívající ve schodku na finančních hodnotách, jejichž správou byl
pojištěný pověřen;
vzniklou při obchodování s cennými papíry, penězi, úvěry, pojištěním,
leasingem a pozemky, jakož i v souvislosti s platebním stykem všeho
druhu;
vzniklou v souvislosti s činnostmi:
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií
a posudků
- projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
- projektování elektrických zařízení
- projektování pozemkových úprav
- příprava a vypracovávání technických návrhů, grafické a kreslič-ské
práce
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy.
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na
povinnost pojištěného nahradit finanční škodu způsobenou vadou
výrobku, pokud tato škoda vznikla v důsledku montáže, umístění nebo
položení dodaných vadných výrobků, v důsledku smísení, spojení
nebo zpracování s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným anebo
související s vyrobením výrobku vadným strojem dodaným pojištěným.
Odpovědnost za škodu na věcech převzatých k úschově (07)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. a) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se
pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu na věcech,
které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k úschově. Pojištění se však
nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letadla, klenoty,
peníze a jiné cennosti. Za cennost se však nikdy nepovažují oděvy.
Nárok na pojistné plnění však vznikne pouze za předpokladu, že věci
převzaté proti potvrzení, s výjimkou šály, šátku, čepice, klobouku a rukavic,
jsou tímto potvrzením jednotlivě určeny, uloženy ve vymezeném prostoru
pod stálým dozorem pojištěného s tím, že do tohoto prostoru smí vstupovat
pouze pojištěný.
Není-li ujednáno jinak, je v pojistné smlouvě uveden sublimit pojistného
plnění na jeden šatní (úschovní) lístek a sublimit pojistného plnění denní.
Odpovědnost za škodu na motorových vozidlech převzatých k ostraze (08)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. a) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se
pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu na motorových
vozidlech, které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k ostraze.
Nárok na pojistné plnění vznikne pouze za předpokladu, že motorová vozidla byla odstavena na místě pod stálým dozorem pojištěného.
Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním části motorového vozidla, jeho příslušenství, obsahu nebo nákladu.
Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. d) UCZ/Odp/14 se pojištění
vztahuje rovněž na povinnost pojištěného uhradit finanční škodu vzniklou
narušením životního prostředí, zejména na půdách a vodách, která spočívá
v přiměřených nákladech na provedení sanačních a jiných souvisejících opatření k zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečné chemické látky nebo
přípravku.
Narušením životního prostředí se rozumí negativní ovlivnění vlastností
složek životního prostředí nad míru stanovenou právními předpisy, došlo-li
k němu v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě
a na území vymezeném v pojistné smlouvě v důsledku jednotlivé, náhlé
a nepředvídatelné události, která se odlišuje od řádného bezporuchového
provozu, chodu zařízení nebo stroje (dále jen poruchová událost, zároveň
též škodná událost).

Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je skutečnost, že v době
trvání pojištění došlo k poruchové události a vznikla škoda a zároveň je-li
narušení životního prostředí zjištěno v této době nebo nejpozději do dvou
let od zániku pojistné smlouvy.
Narušení více složek životního prostředí v důsledku jediné poruchové
události se považuje za jednu škodnou událost. Z pojištění však nevzniká
právo na pojistné plnění v případě zjištění narušení životního prostředí
v důsledku více poruchových událostí, které jsou z hlediska jejich účinku
stejného druhu (jako znečišťování nebo odpařování), přičemž by k narušení
životního prostředí nedošlo, nastala-li by pouze jednotlivá poruchová
událost takového druhu.
Pojištěný je povinen odborně udržovat nebo nechat udržovat zařízení
či stroje, které ohrožují životní prostředí. Nestanoví-li právní či provozní
předpisy kratší intervaly, musí být tato zařízení či stroje alespoň každých
pět let přezkoumány odbornou revizní firmou. Tato lhůta počíná běžet bez
ohledu na počátek pojištění uvedením zařízení do provozu nebo termínem
poslední revize. Nedodrží-li pojištěný tyto povinnosti, je pojistitel oprávněn
pojistné plnění úměrně snížit.
Pojištění v rozsahu tohoto dodatkového pojištění se však nevztahuje
na narušení životního prostředí v důsledku poruchy jakýchkoliv zařízení
k čištění odpadních vod a zpracování odpadů, čističek vod, jakož
i na jakékoliv skladování nebezpečných odpadů (tj. jejich dočasné
uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou) a skládky
odpadů všeho druhu (tj. jejich trvalé uložení za účelem zneškodnění).
Toto pojištění není pojištěním dle zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci
závažných havárií), ani pojištěním dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, pokud má
pojištěný povinnost takovéto pojištění uzavřít.
8.

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku vzniklou v důsledku montáže, umístění nebo položení dodaných
vadných výrobků (10)
Odchylně od článku 4 odstavce 4 těchto pojistných podmínek se pojištění
sjednává i pro případ finanční škody nastalé v důsledku montáže, umístění
nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným. Právo na plnění
vzniká pouze za předpokladu, že vadný výrobek lze demontovat, odstranit
nebo sejmout a že je to ekonomicky účelné.
Finanční škodou se rozumí škoda vzniklá jinak než ublížením na zdraví
a usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci. Pojišťovna
z tohoto pojištění poskytne výlučně náhradu finančních škod v podobě
nákladů na demontáž, odstranění nebo sejmutí vadných výrobků a nákladů
na montáž, umístění nebo položení výrobků bezvadných náhradou za
vadné, ovšem pouze za předpokladu, že tyto náklady byly poškozeným
skutečně vynaloženy.
Pojišťovna poskytne plnění pouze v případě, že příčina škody spočívá ve
vadném výrobku. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčinou vzniku
škody byla vadná montáž.
Pojištění se nevztahuje na náhradu přepravních nákladů vzniklých novou dodávkou bezvadných výrobků včetně případných dalších souvisejících dodatečných nákladů.
Pojištění se dále nevztahuje na povinnost uhradit škodu vzniklou v důsledku
montáže, umístění nebo položení dodaných vadných výrobků do letadel
nebo plavidel.
Pojištění se též nevztahuje na případy, kdy vadnost dodaných vadných
výrobků byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při
této výstupní kontrole zjištěna být mohla, pokud by tato kontrola byla řádně
provedena.
Pojišťovna dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel pojištěnému zaplatit za dodávku vadných výrobků.
Nárok na pojistné plnění vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskutečněna v době účinnosti pojištění a pokud byla škodná
událost oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

9.

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. m) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se
pojištění vztahuje i na odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou na
věcech, které zaměstnanec pojištěného odložil při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam
se obvykle odkládají.
Není-li ujednáno jinak, je v pojistné smlouvě uveden sublimit pojistného
plnění na jednoho zaměstnance a na všechny škodné události nastalé v jednom dni.

10. Náhrada nákladů pojistitele pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatněná formou postihu vůči pojištěnému jako zaměstnavateli řidiče vozidla (12)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. l) a článku 8 odstavce 2 písm. m)
UCZ/Odp/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů, které
vynaložil za pojištěného provozovatele pojištěného vozidla, kterým byla škoda
způsobena, pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v důsledku protiprávního jednání řidiče – zaměstnance pojištěného (dle zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Toto pojištění se však vztahuje pouze na případy, kdy nárok na náhradu
vynaložených nákladů z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vznikl
na základě § 2927 občanského zákoníku (povinnost nahradit škodu
způsobenou provozem dopravních prostředků) a § 10 odst. 1 písm. b)
zákona č. 168/1999 Sb. (porušení základní povinnosti týkající se provozu
na pozemních komunikacích, pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, kterou je pojištěný povinen nahradit) a § 10 odst.
2 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb. (řízení vozidla osobou, která při řízení
vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo
léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo).
Předpokladem plnění pojistitele je vydání pravomocného rozhodnutí soudu
o nároku na uplatnění postihu vůči pojištěnému.

11. Odpovědnost za finanční škodu výboru společenství vlastníků bytových jednotek (14)
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. l) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se
pojištění vztahuje na povinnost uhradit finanční škodu způsobenou členem
výboru společenství vlastníků bytových jednotek, resp. vlastníkem bytové jednotky, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem
funkce člena výboru - tzv. pověřený vlastník (dále jen „pojištěný“), pokud škoda
vznikla v důsledku porušení povinností vyplývajících z funkce pojištěného.
Škodnou událostí se rozumí porušení povinnosti stanovené právním
předpisem, které spočívá v určitém jednání nebo opomenutí, ke kterému
došlo na území České republiky (včetně vzniklých ekonomických účinků)
v době trvání pojištění. Bylo-li příčinou vzniku škody jakékoliv opomenutí, považuje se toto porušení povinnosti v případě pochyb za vzniklé
okamžikem, kdy by zmeškané jednání muselo být nejpozději uskutečněno,
aby se zabránilo vzniku finanční škody.
Předpokladem poskytnutí plnění při škodě způsobené členem výboru
společenství vlastníků bytových jednotek je skutečnost, že v době trvání pojištění
bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na
náhradu škody. Toto pojištění se však nevztahuje na případy, kdy k porušení
povinností došlo přede dnem, kdy pojištění vstoupilo v platnost.
Kromě výluk z pojištění uvedených v článku 8 UCZ/Odp/14 a v těchto
doplňkových pojistných podmínkách se dále ujednává, že se pojištění dále
nevztahuje na povinnost člena výboru společenství vlastníků bytových jednotek uhradit škody, které vyplývají:
ze skutečnosti, že pojištěný získá osobní prospěch nebo výhodu nebo
přijme odměnu, na kterou nemá právní nárok;
z trestného činu, z jakéhokoliv podvodného jednání nebo úmyslného
zneužití pravomoci;
ze schodku na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný
pověřen;
přímo nebo nepřímo z ublížení na zdraví nebo usmrcení nebo poškození,
zničení nebo pohřešování věci;
z porušení povinností členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných
statutárních orgánů, výkonných ředitelů či kterýchkoliv jiných manažerů
obchodní korporace odlišné od pojistníka;
z uplatnění nároku vůči pojištěnému kterýmkoliv jiným pojištěným
nebo kterýmkoliv společníkem pojistníka za účelem dosažení jakékoliv
neoprávněné výhody z titulu tohoto pojištění;
jakéhokoliv soudního sporu dosud projednávaného v den vzniku této
pojistné smlouvy nebo předcházejícího tomuto dni, nebo ze skutečností
uváděných v dosud probíhajícím nebo předcházejícím již skončeném soudním sporu;
ze skutečností, situací, okolností nebo událostí, o nichž pojištěný
v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět či přiměřeně
předpokládat, že by mohly vést ke vzniku škody.
12. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15)
Odchylně od článku 8 odstavce 1 písm. f) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se
pojištění vztahuje i na povinnost uhradit škodu a při ublížení na zdraví
a při usmrcení též újmu způsobenou při výkonu veřejné služby osobou
v hmotné nouzi a uchazečem o zaměstnání vedeném v evidenci
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, se kterými má pojištěný uzavřenou
smlouvu o výkonu veřejné služby, a to ve smyslu zák. č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi.
Ujednává se, že spolupojištěná osoba, se kterou má pojištěný uzavřenou
smlouvu o výkonu veřejné služby, má právo, aby za ni pojistitel zaplatil
z jedné škodné nebo sériové škodné události částku uvedenou ve smlouvě
jako sublimit pojistného plnění, přičemž plnění vyplacená za všechny
škodné události všech pojištěných osob, se kterými má pojištěný uzavřenou
smlouvu o výkonu veřejné služby, nastalé v průběhu pojistného roku, nesmí
přesáhnout dvojnásobek uvedené částky.
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro případ, kdy je pojištěný
povinen uhradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu
vzniklou osobě vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy
o výkonu veřejné služby.
Odchylně od článku 8 odstavce 5 UCZ/Odp/14 se ujednává, že v rozsahu
pojištěných nebezpečí sjednaných tímto ujednáním je pojištěna i povinnost
pojištěného nahradit škodu nebo újmu způsobenou osobám pojištěným v rámci
téže pojistné smlouvy (křížová odpovědnost).
13. Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - jeho
smísením, spojením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným (16)
Odchylně od článku 4 odstavce 4 těchto pojistných podmínek se pojištění
sjednává i pro případ finanční škody nastalé v důsledku toho, že věc
vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku je vadná. Právo na plnění vzniká pouze za
předpokladu, že oddělení vadného výrobku od vyrobené vadné věci není
možné nebo ekonomicky účelné.
Finanční škodou se rozumí škoda vzniklá jinak než ublížením na zdraví
a usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci. Pojistitel
z tohoto pojištění poskytne výlučně náhradu těchto finančních škod:
a) v případě, že nelze vyrobenou vadnou věc již žádným způsobem realizovat,
a to ať s úpravami nebo bez úprav, a je tudíž nutné provést její likvidaci,
hradí pojistitel
náklady na provedení likvidace vyrobené vadné věci,
ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování, mísení nebo zpracování, anebo kdo
dodaný vadný výrobek dále zpracovával a opracovával,
b) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci a je možno ji
bez dalších úprav prodat se slevou, hradí pojistitel
rozdíl předpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny,
c) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci, ale je třeba
provést určité úpravy, aby mohla být prodána se slevou, hradí pojistitel

-

náklady na tyto úpravy,
rozdíl předpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny.
Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy vadnost dodaných vadných
výrobků byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při
této výstupní kontrole zjištěna být mohla, pokud by tato kontrola byla řádně
provedena.
Pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel pojištěnému zaplatit za dodávku vadných výrobků.
Nárok na pojistné plnění vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskutečněna v době účinnosti pojištění a pokud byla škodná
událost oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

14. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (18)
Odchylně od 8 odstavce 2 písm. l) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než
ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním
věci, pokud byla tato škoda způsobena při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že škodná událost nastala v době trvání pojištění v souvislosti
s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Předpokladem
pro poskytnutí pojistného plnění je skutečnost, že i škoda nastala v době
trvání pojištění na území vymezeném v pojistné smlouvě a škodná událost
byla pojistiteli oznámena nejpozději dva roky po ukončení pojištění. Bylo-li
příčinou vzniku škody jakékoliv opomenutí, považuje se toto porušení povinnosti v případě pochyb za vzniklé okamžikem, kdy by zmeškané jednání
muselo být nejpozději uskutečněno, aby se zabránilo vzniku finanční škody.
Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného uhradit:
škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti;
schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry;
škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí
rady jakékoliv obchodní korporace.
15. Odpovědnost zastupitelů (19)
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává pro případ právním
předpisem stanovené povinnosti pojištěného starosty, místostarosty,
člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj) uhradit škodu vzniklou územně samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé
souvislosti s ní.
Škodnou událostí se rozumí porušení povinnosti pojištěného, ke kterému
došlo po dni, který předchází účinnosti tohoto dodatkového pojištění,
do zániku pojištění. Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je
skutečnost, že i škoda nastala v době trvání pojištění na území vymezeném v pojistné smlouvě a škodná událost byla pojistiteli oznámena
nejpozději dva roky po ukončení pojištění.
Odchylně od článku 8 odstavce 5 UCZ/Odp/14 se ujednává, že v rozsahu
pojištěných nebezpečí sjednaných tímto ujednáním je spolupojištěna i povinnost náhrady škody způsobené vzájemně mezi pojištěným a pojistníkem
(křížová odpovědnost).
Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného uhradit:
škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný
povinen vyúčtovat;
škodu vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné
výdělečné činnosti;
škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.
Odchylně od článku 8 odstavce 2 písm. c) UCZ/Odp/14 se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného uhradit škodu
na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce,
pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených
zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.
Plnění vyplacená z jedné a ze všech škodných, resp. sériových škodných
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout
sublimit pojistného plnění pro toto pojištění, který byl v pojistné smlouvě
stanoven pro pojistný rok, ve kterém na-stala škoda. Plnění vyplacená ze
všech škodných událostí týkajících se všech, kteří jsou pojištěni jednou pojistnou smlouvou, nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, nesmí
přesáhnout sublimit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Jeli současně uplatněn nárok více pojištěných a limit pojistného plnění
nepostačuje, odškodní pojišťovna nároky poškozených poměrně.
Pokud je uplatněn nárok na plnění z pojištění z jedné škodné události více
pojištěnými, odečítá se spoluúčast pouze jednou. V takovém případě se
spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrně rozdělí.
Pro povinnost uhradit škodu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské
Unie včetně zpracování žádostí o dotace a granty a organizování veřejných zakázek je v rámci sjednaného sublimitu plnění sjednán limit plnění
500.000 Kč.
Článek 5
Územní platnost
1.

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, platí, že pojištění se sjednává s územní platností Česká republika. Právo na pojistné plnění vzniká za
předpokladu, že škodná událost (příčina vzniku škody nebo újmy) i škoda
a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újma samotná vznikla na tomto
území.

2.

V pojistné smlouvě lze, a to jak pro základní pojištění, tak pro vybraná
dodatková pojištění, odchylně ujednat územní platnost takto:
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Územní platnost Evropa
Odchylně od článku 5 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujednává, že
se pojištění vztahuje i na škodné události a škody, které nastaly na území Evropy
v geografickém smyslu (mimo Island, Grónsko, Špicberky, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijské území Turecka a bývalého SSSR).
Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost organizačních složek
(poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí.
Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodnou událost
šetřit a likvidovat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojistitele.
Územní platnost celý svět, s výjimkou USA, Kanady a Austrálie
Odchylně od článku 5 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujednává, že se
pojištění vztahuje i na škodné události a škody, které na-staly na území celého světa,
s výjimkou USA, Kanady, Austrálie a území podléhajících jurisdikci těchto států.
Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost organizačních složek
(poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí.
Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodnou událost
šetřit a likvidovat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojistitele.
3.

V individuálních případech a za podmínek stanovených v pojistné smlouvě lze
pojištění sjednat s územní platností celý svět včetně USA, Kanady a Austrálie.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění
1.
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Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se kromě výluk uvedených ve VPP UCZ/14, v UCZ/Odp/14 a v těchto doplňkových
pojistných podmínkách u dodatkových pojištění nebo v pojistné

2.

smlouvě dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu a při ublížení na
zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou:
vadou výrobku nebo vadou vykonané práce po jejich předání.
Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené
v článku 8 UCZ/Odp/14 nebo v článku 6 odstavci 1 těchto pojistných podmínek, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu
nebo újmu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými
v článku 8 UCZ/Odp/14 nebo v článku 6 odstavci 1 těchto pojistných
podmínek. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje i na
odpovědnost za škodu nebo újmu vzniklou jinak než způsobem uvedeným
v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 7
Výkladová ustanovení
1.

Následnou finanční škodou se rozumí jiná škoda vyplývající z újmy při
ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci ve smyslu článku 3 odstavce
1 těchto pojistných podmínek.

2.

Za dostatečné testování výrobku podle uznávaných pravidel vědy
a techniky nebo jiným uznaným způsobem se pro účely pojištění
považuje povinné testování výrobku v souladu s právním řádem České
republiky nebo právním řádem jiného státu, pokud se územní platnost
pojištění vztahuje i na jeho území.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
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