
 

Pojistná smlouva č. 400 045 846 
 
 
Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.  

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČ 47 11 59 71  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 

 
a 

 
Pojistník: Město Rychnov nad Kněžnou  

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ 00 27 53 36 

 
 

uzavírají následující pojistnou smlouvu o stavebním pojištění: 
 
 
Všeobecné  
pojistné  
podmínky: Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění proti všem pojistným 

nebezpečím (VPP-CAR-02) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou 
součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze. 

 
 
Sjednané  
doložky: 002 Krytí křížové odpovědnosti.  

004 Rozšířené krytí garančního období.  
5 Zvláštní podmínky týkající se harmonogramu stavby nebo montáže.  
102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení.  
103 Výluka ztrát nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách.  
107 Výhrada pro ubytovny a stavební sklady.  
109 Výhrada pro skladování stavebního materiálu.  
110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami, povodní a záplavou.  
111 Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy.  
112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi.  
114 Sériové škody.  
115 Krytí vad projektu.  
117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodních a kanalizačních potrubí.  
150 Smluvní ujednání pro případ odcizení nebo ztrátu pojištěné věci.  
152 Následné finanční škody kryté dle Oddílu II pojistné smlouvy. 

 
 
Pojištěný: Město Rychnov nad Kněžnou  

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ 00 27 53 36 

 
a 

 
všichni dodavatelé a subdodavatelé a společníci podílející se na základě smluvního vztahu s 
pojistníkem na pojištěném díle, pokud hodnota jejich dodávek byla zahrnuta do celkové pojistné 
částky kontrahovaných prací pojištěného díla. 

 
 
Předmět  
pojištění: Bytový dům Mírová Rychnov nad Kněžnou 
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Místo  
pojištění: Ulice Mírová, Rychnov nad Kněžnou 
 

 

Pojištěná  
nebezpečí: V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební pojištění proti všem 

pojistným nebezpečím a sjednaných doložek. 
 

 

Sjednané    

pojistné    

částky: Oddíl I - Pojištění věci: hodnota kontraktu:  45 900 000,-- Kč 

 Oddíl II - Pojištění odpovědnosti za škodu:  1 000 000,-- Kč 

Limity    
pojistného    

plnění: Pro krádež vloupáním/loupeží, vandalismus  1 000 000,-- Kč 

 Pro vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, zemětřesní, sesuv půdy a výbuch sopky 10 000 000,-- Kč 

 Pro zařízení staveniště  Není sjednáno 

 Pro stavební/montážní stroje  Není sjednáno 

 Pro odklizení sutin  10 000 000,-- Kč 

 Pro existující majetek  Není sjednáno 

 Pro odborné honoráře  200 000,-- Kč 

 Pro krytí vad projektu  10 000 000,-- Kč 

 Pro následné finanční škody kryté dle Oddílu II pojistné smlouvy  500 000,-- Kč 

 Uvedené limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události   

Spoluúčast: Pro vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, zemětřesení, sesuv půdy   
 a výbuch sopky 10% min. 50 000,-- Kč 

 Pro odpovědnost (jen věcné škody)  20 000,-- Kč 

 Pro krádež vloupáním/loupeží, vandalismus, odklizení sutin  20 000,-- Kč 

 Pro následné finanční škody kryté dle Oddílu II pojistné smlouvy 10% min. 50 000,-- Kč 

 Pro krytí vad projektu  100 000,-- Kč 

 Pro ostatní škody  20 000,-- Kč 

 Výše uvedené spoluúčasti platí pro jednu a každou pojistnou událost.   

Pojistná    
doba: Období stavby:   01.09.2019 (od 00.00 hod.) – 31.03.2021 (do 24.00 hod.)   

 Garanční období: 24 měsíců   
 

 

Smluvní  
ujednání: Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článku výše uvedených VPP, která obsahují 

úpravu počátku pojištění na den po dni zaplacení prvního pojistného, se ujednává, že počátek 
pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě. Nebude-li pojistné zaplaceno do 
20.09.2019, pojistná smlouva pozbývá platnosti. 

 
 

Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami 
platnými pro tuto pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem. 
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Jednorázové pojistné: 56 457,-- Kč 

   

 

Splatnost  
pojistného: Pojistné je splatné jednorázově. 
 

 
Výše uvedené pojistné je splatné nejpozději do 20.09.2019 oproti faktuře vystavené společností Eurovalley s.r.o. 

 

 
Závěrečné  
prohlášení: Pojistník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojistiteli 

nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě 

že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje, 

že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě 

doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům. 

 
Pojistná smlouva byla schválena radou města Rychnov nad Kněžnou dne 9. 9. 2019, číslo usn. 457/2019. 

 

Pojistná smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Pojistník se 

zavazuje, že zajistí takové zveřejnění bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději však 

do 20 dní od jejího uzavření a toto zveřejnění prokáže pojistiteli bez zbytečného odkladu zasláním 

potvrzení vydaného správcem registru smluv podle uvedeného zákona do datové schránky ID: vfcqvw. 
 
 

 

Příloha: Vyúčtování pojistného  
Sjednané doložky  
Všeobecné pojistné podmínky VPP - CAR - 02 Allianz pojišťovny, a. s. 

 
 
 

 

V ………………… dne ……………. V Praze dne 04.09.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.........................................................  

pojistník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.............................................................  

pojistitel 
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Doložka 002: Krytí křížové odpovědnosti  
 

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám vztahuje na pojištěné 
strany vyjmenované v příloze tak, jako by pro každou ze stran byla vystavena zvláštní pojistná smlouva. Pojistitel však dle této 
doložky neposkytne pojistné plnění za: 
 

ztrátu nebo škodu na věcech pojištěných nebo pojistitelných dle oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz 
pojišťovny, a.s., a to i v případě, není-li vzhledem ke spoluúčasti nebo k limitu odškodnitelná; 

 
smrt, zranění nebo nemoc zaměstnanců pracovníků, kteří jsou nebo by mohli být pojištěni povinným pojištěním zaměstnavatele.  

 
Celkové plnění pojistitele vůči pojištěným stranám podle této doložky je však pro každou událost nebo několik událostí z téže 
příčiny omezeno limitem plnění, který je stanoven v pojistné smlouvě.  
Podle této doložky jsou pojištěni všichni smluvně vázaní dodavatelé, pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné 
částky kontrahovaných prací.  

 

Doložka 004: Rozšířené krytí garančního období  
 

 
Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se pojištění vztahuje na níže uvedené garanční období, přičemž jsou 
kryty ztráty nebo škody na kontrahovaném díle, které: 
 

jsou způsobeny pojištěným(i) dodavatelem(li) při provádění garančních prací, ke kterým se zavázal(i) v kontraktu; 
 
vzniknou během garančního období, pokud byly způsobeny v místě stavby nebo montáže během stavby nebo montáže před 
tím, než byl vystaven protokol o převzetí zničené či poškozené sekce. 
 
Garanční období: 24 měsíců  
 

 

Doložka 005: Zvláštní podmínky týkající se harmonogramu 
stavby nebo montáže  

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky platí pro toto pojištění následující: 
 
Harmonogram stavby a/nebo montáže tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy společně s ostatními technickými podklady 
a písemnými prohlášeními, které pojistník za účelem sjednání pojištění učiní a předá pojistiteli.  
Pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za ztráty nebo škody, které byly způsobeny, zvýšeny nebo zhoršeny odchýlením se od harmonogramu stavby 

a/nebo montáže o dobu delší než je níže uvedený počet týdnů, pokud pojistitel tuto odchylku před vznikem škody písemně neodsouhlasil. 
 
Odchylka od harmonogramu stavby nebo montáže: 4 týdny  
 

 

Doložka 102: Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení  

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za škody na stávajících podzemních 

kabelech a/nebo potrubích nebo jiných podzemních zařízeních pouze tehdy, pokud se pojistník před započetím prací informoval na 

příslušných úřadech o přesné poloze těchto kabelů, potrubí a podzemních zařízení a učinil veškerá opatření k zábraně škod na nich.  
Plnění za ztráty nebo škody na těchto podzemních zařízeních, která se nacházejí přesně na místech uvedených v podzemních 
mapách (nákresech uložení podzemních zařízení), je hrazeno po uplatnění spoluúčasti 20% ze škody nebo spoluúčasti 
uvedené níže pod písm. a), podle toho, která z těchto částek je vyšší.  
Plnění za ztráty nebo škody na podzemních zařízeních, která jsou v podzemních mapách nesprávně vyznačena, je hrazeno po 
uplatnění spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).  
Povinnost k náhradě škody se v každém případě omezuje pouze na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních 
zařízení a vylučuje jakoukoliv náhradu následných škod a penále. 
 
Spoluúčasti: a) 20% ze škody, minimálně 100 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost  

b) 100 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost 
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Doložka 103: Výluka ztrát nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách  

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo 
odpovědnost, které vznikly během provádění kontrahovaných prací přímo nebo nepřímo na polích, lesích a/nebo kulturách.  
 

 

Doložka 107: Výhrada pro ubytovny a stavební sklady  

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost 
způsobené na ubytovnách a stavebních skladech požárem, záplavou či povodní pouze tehdy, když tyto ubytovny a stavební 
sklady jsou zřízeny nad hranicí nejvyšší vodní hladiny naměřené v oblasti staveniště za posledních 20 let a pokud jsou 
jednotlivé skladové jednotky od sebe buď vzdáleny minimálně 50 m anebo odděleny protipožárními zdmi.  
 

 

Doložka 109: Výhrada pro skladování stavebního materiálu  
 

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnos t 
vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku záplavy nebo povodně na stavebním materiálu pouze tehdy, jestliže tento stavební 
materiál nepřekračuje množství potřebné na tři dny a jestliže stavební materiál překračující toto množství je uskladněn na 
takových místech, která nebyla ohrožena 10-letou povodní.  
 

 

Doložka 110: Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v 
souvislosti se srážkami, povodní a záplavou  

 

 
Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené 

přímo nebo nepřímo srážkami, povodní nebo záplavou, jestliže byla v projektu a při jeho realizaci provedena dostatečná bezpečnostní opatření.  
Pod dostatečnými bezpečnostními opatřeními se rozumí, že byly pro pojištěné místo vzaty v úvahu hodnoty srážek, povodní a 
záplav s periodou opakování 20 let, které vyplývají ze statistik příslušných meteorologických agentur.  
Náhrada se neposkytuje za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé tak, že pojistník neodstraní neprodleně překážky (např. písek, 
stromy) bránící volnému průtoku vody v řečišti vodního toku, bez ohledu na to, zda jím momentálně voda protéká či nikoliv.  
 

 

Doložka 111: Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy  
 

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za: 
 

náklady vynaložené na odstranění sutin po sesuvu půdy, pokud tyto překročí náklady na vytěžení původního materiálu v 
úseku postiženém sesuvem; 

 
náklady vynaložené na obnovení erodovaných svahů nebo jiných planýrovaných ploch, jestliže pojistník neučinil 
potřebná opatření nebo je neučinil včas.  

 
 

 

Doložka 112: Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu 
na staveništi  

 

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost 
způsobené přímo či nepřímo požárem a/nebo explozí pouze tehdy, když jsou splněny tyto podmínky: 
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1. Podle aktuálního stavu stavby jsou vždy k dispozici hasicí vybavení a hasicí prostředky, a to v dostatečném množství a okamžitě funkční.  
2. Funkčnost hasicích přístrojů a hadic je pravidelně kontrolována, a to v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice.  
3. V souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice jsou co nejrychleji po odstranění pažení zřízeny projektem předepsané požární 

úseky. Šachty pro výtah a údržbu a jiné otvory jsou co nejdříve provizorně uzavřeny, nejpozději do začátku vybavování interiéru. 

4. Odpadový materiál se pravidelně odstraňuje. Z podlaží, v nichž probíhají dokončovací práce, musí být hořlavý odpad 
odstraňován denně při skončení prací.  

5. Práce se zvýšeným rizikem požáru (“horké práce”), jako je např. broušení, řezání, svařování,- práce s pájecí lampou,- práce s horkým 

asfaltem a jiné práce spojené s uvolňováním tepla provádějí všichni dodavatelé na základě příslušného povolení. Při provádění 

takových prací je přítomna vždy aspoň jedna osoba vybavená hasicím přístrojem a vyškolená pro hasební zásah. Místo, kde byly 

vykonávány “horké práce”, je po ukončení těchto prací kontrolováno podle příslušných předpisů platných v České republice.  
6. Skladovaný materiál určený pro stavební nebo montážní práce má být rozdělen do skladových jednotek, které nepřekročí níže 

uvedenou hodnotu na jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky mají být od sebe navzájem vzdáleny minimálně 

50 m nebo odděleny protipožárními stěnami. Veškerý hořlavý materiál, především hořlavé kapaliny a plyny, musí být skladován 

v předepsané vzdálenosti od místa stavby nebo montáže a od místa provádění “horkých prací”.  
7. Je ustanovena osoba pověřená dodržováním bezpečnosti na staveništi. Je-li to možné, je zajištěno ohlášení požáru na nejbližší 

hasičský záchranný sbor. Jsou vypracovány a pravidelně aktualizovány plány požární ochrany staveniště. Osoby činné na staveništi 

jsou cvičeny pro hasební zásah v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice. Nejbližší hasičský záchranný sbor má k 

dispozici plán staveniště a má na ně zabezpečen přístup. Na staveništi je zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty. 

8. Staveniště je oploceno a přístup na něj je kontrolován. 
 
Hodnota jedné skladové jednotky: 300 000,-- Kč  
 

 

Doložka 114: Sériové škody  

 

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

Ztráty nebo škody na stavbách, stavebních částech, strojích nebo zařízení způsobené vadným projektem (pokud jsou 
kryty doložkou), vadným materiálem a/nebo nebo chybnou prací, ke kterým došlo ze stejné příčiny, budou uhrazeny po 
odečtení spoluúčasti stanovené pojistnou smlouvou, a to u každé škody takto: 

 
100% u první a druhé škody  
80% u třetí škody  
40% u čtvrté škody 

 
Další škody nebudou uhrazeny.  

 

Doložka 115: Krytí vad projektu  

 

Tímto se ujednává, že s výhradou ustanovení, výluk, doložek a podmínek pojistné smlouvy nebo eventuelních dodatečně 
sjednaných podmínek a za předpokladu, že pojistník zaplatil sjednané pojistné, se ruší výluka z pojištění uvedená v Oddíle I,  čl. 
6, odst. 1, písm. c) Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny a výluka d) je nahrazena následujícím zněním: 
 

„d) náklady na náhradu, opravu nebo odstranění ztrát nebo škod, jež utrpěly věci v důsledku vadného materiálu a/nebo chybné práce 

a/nebo vadného projektu. Tato výluka se však omezuje na bezprostředně postižené věci a nevztahuje se na ztráty nebo škody na 

správně provedených částech v důsledku události, jejíž příčinou byla vada materiálu a/nebo práce a/nebo vadný projekt.“  
 

 

Doložka 117: Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a 
kanalizačních potrubí  

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost 
vzniklé při zatopení nebo zanesení potrubí, příkopů a šachet, avšak pouze do níže uvedené délky částečně či zcela 
vyhloubeného otevřeného výkopu pro jednu pojistnou událost.  
Povinnost k plnění nastává pouze tehdy, jestliže: 
 
1. trubky byly bezprostředně po svém položení zajištěny zasypáním tak, aby zatopením příkopu nemohlo dojít ke změně polohy;   
2. trubky byly bezprostředně po položení zajištěny proti vniknutí vody, bahna apod.;  
3. ihned po ukončení tlakové zkoušky potrubí byly příslušné části příkopu zasypány. 
 
Maximální délka: 100 metrů 
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Doložka 150: Smluvní ujednání pro případ odcizení pojištěné věci  
 

 
Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty 
způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následujíci opatření:  
Dojde-li k:  
1. Odcizení pojištěných věcí uložených v uzamčené budově nebo místnosti (dále jen uzamčený prostor) krádeží vloupáním, 

poskytne pojistitel pojistné plnění:  
a) max. do výše 100 000,-- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn  v rozsahu základního zabezpečení, tj.  

stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním chránícím cylindrickou vložku proti  
rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm  
s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tlouštce 5 mm připevněné  
nerozebíratelným spojem;  

b) do výše 500 000,-- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn v rozsahu speciálního zabezpečení tj. stavebním 

zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním chránícím cylindrickou vložku proti rozlomení,  
odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 
mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tlouštce 5 mm 
připevněné nerozebiratelným spojem a vrchním přídavným zámkem s cylindrickou vložkou chráněnou proti 
odvrtání a překonání systému vystavení stavítek. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno 
uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 3 bodech) za podmínky, že 
uzamykací systém je chráněn proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek. Okna umístěná 
svým spodním okrajem do výše 2 m nad úrovní okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou 
certifikovanou minimálně v I. bezpečnostní třídě dle normy ČSN EN 1627 a resp. ČSN EN 1630+A1  

c) do výše 3 500 000,-- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném 
speciálním zabezpečením v rozsahu písmene b) a funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem (s 
prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací;  

d) do 10 000 000,-- Kč za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu 
písmene c) a se zabezpečovacím systémem s plášťovou i prostorovou ochranou a s napojením na pult 
centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní;  

e) nad 10 000 000,-- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem. 
 
2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne 

pojistitel pojistné plnění do výše:  
a) 50 000,-- Kč, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výší 190 cm a uzamykatelnými vraty;  
b) 500 000,-- Kč, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou 

nebo je-li opatřeno funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem s vnější akustickou a světelnou signalizací;  
c) 1 000 000,-- Kč, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a s napojením zabezpečovacího systému 

na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo se služebním psem. 
 
3. Odcizení pojištěných věcí loupeží spáchanou v místě pojištění, poskytne pojistitel plnění za všechny věci do výše:  

a) 5 % sjednané pojistné částky, maximálně 100 000,-- Kč;  
b) 10 % sjednané pojistné částky, maximálně 500 000,-- Kč, je-li místo pojištění chráněno elektronickým 

zabezpečovacím systémem proti loupežnému přepadení s napojením na pult centralizované ochrany nebo je-li 
střeženo fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní. 

 

4. Pro pojištění dle této doložky se krádeží vloupáním rozumí:  
Odcizení věci pachatelem po té, co překonal ochranné zabezpečení nebo se dopustil jiného násilného jednání vůči 
pojištěné věci tj. zejména:  
a) vnikl do místa pojištění pomocí padělaného klíče, tj. klíče který byl pořízen neoprávněnou osobou; použití 

padělaného klíče nelze mít za prokázané pouhým zjištěním, že došlo ke ztrátě pojištěné věci;  
b) vloupal se uzamčené schránky v místě pojištění;  
c) tajně vnikl do budovy nebo se v ní ukryl;  
d) vnikl do budovy nebo otevřel schránku pomocí klíče, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží.  

5. Pro pojištění dle této doložky se loupeží rozumí zmocnění se věci pachatelem:  
a) za použití násilí proti pojištěnému nebo jeho zástupci (dále jen pojištěnému);  
b) pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti pojištěnému;  
c) za využití náhlé fyzické nebo psychické tísně pojištěného. 
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Doložka 152: Následné finanční škody kryté dle Oddílu II pojistné smlouvy  
 
 
Tímto se ujednává, že s výhradou ustanovení, výluk, doložek a podmínek pojistné smlouvy nebo eventuálních dodatečně 
sjednaných podmínek pojistitel odškodní pojištěného až do výše limitů odškodnění specifikovaných v této doložce, pokud jde o 
jakoukoliv částku, kterou bude pojištěný ze zákona povinen zaplatit jako náhradu za následné finanční škody v důsledku: 
 

1. smrtelného úrazu nebo zranění nebo nemoci třetí strany nebo  
2. náhodné ztráty či škody na majetku náležejícím třetí straně, 

 
které byly způsobeny stavbou, montáží nebo zkušebním provozem pojištěného majetku nebo činností pojištěného dodavatele 
nutnou k tomu, aby vyhověl ustanovením pojištěné smlouvy o dílo, a ke kterým došlo na místě pojištění nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti během pojistného období. Pojistitel však neodškodní pojištěného, pokud jde o jakoukoliv pokutu, penále, 
náhradu škody stanovenou rozsudkem (liquidated damages) nebo odškodnění za porušení či nedodržení smlouvy o dílo. 
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