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Smlouva číslo: 2 0 6 0 0 0 2

Colonnade
A FAIRFAX COMPANY

Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, 
Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce 

Pojistitel- deS ®oci®t®s’ re9is{rační číslo B61605, jednající prostřednictvím

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 
1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 044 85 297, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229.

Korespondenční adresa: Na Pankráci 1683/127,140 00 Praha 4, Česká republika

Zastoupen: Mgr. Michal Votruba, upisovatel pojištění majetku, na základě Plné moci

Pojistník, pojištěný, 
oprávněná osoba

Se sídlem:

Zastoupen:

Adresa pro doručování:

a

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 
B, vložka 1648, IČO 272 83 518
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, Česká republika 

Ing. Pavel Marek, předseda představenstva 

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, Česká republika

uzavírají prostřednictvím

Zplnomocněného makléře: RENOMIA, a. s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 
3930, IČO 483 91 301

Se sídlem: Holandská 8, 639 00 Bmo

Adresa pro doručování: Rumunská 655/9, 460 01 Liberec

Pojistná smlouva č. 3402 0450 20 

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Podpisy vyjadřují smluvní strany souhlas s dále uvedenou pojistnou smlouvou a pojistník potvrzuje, že byl 
seznámen s přiloženými pojistnými podmínkami a že s nimi souhlasí. Pojistník prohlašuje, že akceptuje návrh této 
pojistné smlouvy v plném rozsahu; přijetí nabídky s dodatky či odchylkami, byť nepodstatnými, se za akceptaci 
nepovažuje Vzhledem k tomu, že bylo pojištění sjednáno na základě informací poskytnutých pojišťovacím 
makléřem, pojistník souhlasí, že tyto informace budou stranami považovány za odpovědi na písemné dotazy 
pojistitele. Pokud se v textu vyskytují pojmy psané kurzivou, potom mají tyto pojmy význam definovaný 
v položených pojistných podmínkách. V případě, že pojistník je podnikatelem, vylučuje se užití ustanovení o 
smlouvách uzavíraných adhezním způsobem podle příslušných ustanovení zákonných norem.

Pojistník:

V C<zf/s2 /y/7č2 dne % ,/jOJ.O

Pojistitel:

V Praze, dne 24. 07. 2020

Podpis:

Jméno: Ing. P^réÍMarek Mgr. Michal Votruba

Funkce: přejjsěaa představenstva upisovatel pojištění majetku a technických rizik
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A FAIRFAX COMPANY

Pojistná doba

Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou.

Pojištění vznikne dnem 1.8.2020 a je sjednáno na pojistnou dobu, která 
skončí dnem

31.7.2021

Podnikatelská činnost pojištěného

Činnosti uvedené v přiloženém výpisu z obchodního rejstříku pojištěného.

Pojistná událost, pojistné nebezpečí
Pojistná událost je definována v článku 2.2 podmínek._______________________________________
Pojištění se sjednává v rozsahu „proti všem pojistným nebezpečím" (viz článek 3.1.1 podmínek EEI 
01-05/2017).
Odchylně od pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na nebezpečí požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz 
nebo zřícení letadla s posádkou, jeho části nebo nákladu, náraz vozidla, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, 
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, voda z 
vodovodních zařízení, tíha sněhu nebo námrazy, kouř, vandalismus._____________________________________

Místo pojištění
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

Rozsah pojištění
Pojištění věcných škod 
(článek 3 podmínek) sjednává se

Pojištění věcných škod na nosičích elektronických dat 
(článek 4 podmínek) nesjednává se

Pojištění zvýšených provozních nákladů 
(článek 5 podmínek) nesjednává se

Pojištění přerušení provozu 
(článek 6 podmínek) nesjednává se

Colonnade Insurance S.A. organizační složka Pojistná smlouva č. 3402 0450 20
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Pojistné
Sazby pojistného pojištění věcných škod 2,7 %o

Pojistné (Kč) pojištění věcných škod

Celkové roční pojistné (zaokrouhleno)

Splatnost pojistného Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře č. 5030018888 / 
5500 Reifeissenbank, a.s. v termínech splatnosti stanovených níže.

Částky (Kč) a termíny splatnosti pojistného

1. splátka 20.08.2020

2. splátka 01.11.2020

3. splátka 01.02.2021

4. splátka 01.05.2021

Pozn.

Přílohy pojistné smlouvy

Příloha 1: Seznam pojištěných elektronických zařízení

Příloha 2: Pojistné podmínky pojištění elektronických zařízení EEI 01-05/2017

Příloha 3: Výpis z obchodního rejstříku pojistníka a pojištěného

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH VĚCÍ, 
POJISTNÝCH ČÁSTEK A LIMITŮ POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění věcných škod
Pojištěné věci Pojistná částka

Elektronika specifikovaná v Příloze č. 1 Kč

Spoluúčast z každé škody (Kč)
Pro zařízení s pojistnou částkou do 999 999,- Kč 15 000,-

Spoluúčast z každé škody (Kč)
Pro zařízení s pojistnou částkou vyšší 1 000 000,- 
Kč

50 000,-

Limity pojistného plnění (Kč)
společné limity pojistného plnění pro pojištění věcných škod pro jednu a všechny pojistné události

dohromady

Smluvní ujednání Zachraňovací náklady 50 000,-
Smluvní ujednání Náklady na odstranění trosek, demolici, čištění apod. 100 000,-
Smluvní ujednání Krytí zvláštních nákladů na přesčasové hodiny, práci 
v noci a o zákonem stanovených svátcích, na spěšnou přepravu a 
leteckou přepravu

100 000,-

Smluvní ujednání Vyměnitelné části stroje 1 000 000,-
Smluvní ujednání Poplatky za odborný výkon 100 000,-

Colonnade Insurance S.A. organizační složka Pojistná smlouva č. 3402 0450 20 
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OBECNÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

ROZPOZNÁNÍ DAT (DATA RECOGNITION CLAUSE)
(A) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za věcné škody nebo následné škody, a to nehledě na jakékoli 

ustanovení opačného smyslu uvedené v této pojistné smlouvě nebo podmínkách, které byly přímo či 
nepřímo způsobeny, zahrnují nebo vznikly v důsledku jakékoli poruchy počítače, zařízení na zpracování 
dat nebo mikročipu, operačních systémů, mikroprocesorů (počítačových čipů), integrovaných obvodů 
nebo podobného zařízení nebo jakéhokoli programového vybavení počítačů, ať je majetkem pojištěného 
či nikoli, ať nastaly před rokem 2000, v jeho průběhu nebo následně v důsledku neschopnosti:
1. rozeznat jakékoli datum jako správné kalendářní datum;
2. shromažďovat, uschovávat nebo uchovávat nebo správně nakládat, interpretovat nebo 

zpracovávat jakákoliv data, informace, příkazy nebo instrukce v důsledku zacházení s jakýmkoli 
datem jinak než se správným kalendářním datem;

3. shromažďovat, zachovávat, uchovávat nebo správně zpracovávat jakákoli data v důsledku 
provedení jakéhokoli příkazu zavedeného do jakéhokoli programového vybavení počítačů, 
způsobujícím ztrátu dat nebo neschopnost shromažďovat, zachovávat, uchovávat nebo správně 
zpracovávat taková data počínaje od jakéhokoli data.

(B) Pojistitel rovněž neposkytne pojistné plnění za opravu, úpravu nebo jakoukoliv část elektronického 
systému na zpracování dat, ani s ním souvisejícího zařízení, která byla provedena za účelem nápravy 
nedostatků nebo charakteristik logiky nebo provozu.

(C) Pojistitel rovněž neposkytne pojistné plnění za věcné škody nebo následné škody vzniklé v důsledku 
poruchy, zastarání (morálního opotřebení) nebo funkční poruchy jakéhokoli zařízení, vyhodnocení návrhu, 
kontroly, instalace, opravy nebo dozoru prováděného pojištěným nebo pro pojištěného nebo jinými 
osobami nebo pro jiné osoby s cílem určit, opravit nebo vyzkoušet jakoukoli potenciální nebo skutečnou 
poruchu, funkční poruchu nebo zastarání (morální opotřebení) uvedené v odstavci A výše.

Věcné škody nebo následné škody uvedené v předchozích odstavcích A, B nebo C jsou vyloučeny z pojištění bez 
ohledu na jinou současně nebo v jiném časovém sledu působící skutečnost či příčinu.

Tímto smluvním ujednáním však není dotčeno pojištění jiných věcných škod nebo následných škod, které nejsou 
vyloučeny a které samy o sobě vzniknou v důsledku pojištěného nebezpečí nevyloučeného v pojistné smlouvě.

ELEKTRONICKÁ DATA (LLOYD'S NMA2915)
Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy se ujednává následující:

1. Výluka elektronických dat
(A) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za ztrátu, poškození, zničení, zkreslení, vymazání, porušení nebo 

změnu elektronických dat, která nastala z jakékoliv příčiny (včetně např. způsobení počítačovým virem) 
nebo na jakoukoliv ztrátu v důsledku nemožnosti užívat nebo omezení funkčnosti elektronických dat.
Pojištění se rovněž nevztahuje na jakékoliv náklady či výdaje vyplývající ze shora uvedených skutečností.
Pojištění se nevztahuje uvedené případy bez ohledu na jinou současně nebo v jiném časovém sledu 
působící skutečnost či příčinu.
Elektronickými daty se rozumí skutečnosti, pojmy a informace převedené do formy použitelné pro přenos, 
sdělování a zpracování elektronickými a elektromechanickými datovými procesy nebo elektronicky 
ovládaným zařízením, pojem elektronická data zahrnuje rovněž programy, programové vybavení a jiné 
kódové příkazy pro zpracování a manipulaci s daty nebo pro řízení a manipulaci s elektronicky ovládaným 
zařízením.
Počítačovým virem se rozumí soubor rušivých, škodlivých nebo jiných neoprávněných příkazů či kódů 
včetně souboru neoprávněných programových či jiných příkazů či kódů, které byly v úmyslu způsobit škodu 
zavedeny do počítače a které se samy šíří počítačovým systémem či sítí jakéhokoliv druhu. Počítačovým 
virem jsou např. „trojské koně" ("Trojan Horses"), „červy" (worms) nebo „časované či logické bomby" ("time 
or logic bombs").

(B) Pojistitel však v souladu s ustanoveními pojistné smlouvy a podmínek poskytne pojistné plnění za věcnou 
škodu na pojištěných věcech, ke které došlo v době trvání pojištění následkem požáru nebo výbuchu, pokud 
tento požár nebo výbuch vzniknul v důsledku některé ze skutečností uvedených v odstavce A) výše.

2. Pojistná hodnota nosičů elektronických dat
Pokud budou nosiče elektronických dat, na které se vztahuje toto pojištění a na nichž jsou uložena či 
zpracovávána elektronická data, v důsledku pojištěného nebezpečí fyzicky zničena či poškozena, pak se 
za pojistnou hodnotu těchto věcí považuje cena prázdných nosičů a nákladů nutných na reprodukci 
elektronických dat ze záložních nosičů, z původní nebo předchozí verze. Tyto náklaďy však nezahrnují

Colonnade*
A FAIRFAX COMPANY

Colonnade Insurance S.A. ornani^ační složka Pojistná smlouva č. 3402 0450 20
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náklady na výzkum a vývoj ani žádné náklady na obnovu, shromažďování nebo sestavování těchto 
elektronických dat. Pokud nosiče elektronických dat nebudou opravena, vyměněna nebo obnovena, za 
pojistnou hodnotu se pak bude považovat cena prázdných nosičů. Toto pojištění se však nevztahuje na 
jakoukoliv hodnotu, jež mají elektronická data pro pojištěného nebo jinou osobu, a to i v případě, že 
elektronická data nelze obnovit, znovu shromáždit či sestavit.

VÝLUKA VÁLKY A TERORISMU (WAR AND TERRORISM EXCLUSION NMA2918)

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy se ujednává následující:

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmy, následné újmy, náklady nebo výdaje jakékoli povahy, které byly přímo 
či nepřímo způsobené nebo vznikly v důsledku kterékoli z níže uvedených událostí nebo v souvislosti s ní, bez 
ohledu na jakoukoli jinou současně nebo v jakémkoli jiném časovém sledu působící příčinu či událost, a to nehledě 
na jakékoli ustanovení opačného smyslu uvedené v této pojistné smlouvě nebo podmínkách:
(A) válka, invaze, akce zahraničního nepřítele, nepřátelské či bojové akce (ať je či není vyhlášena válka), 

občanská válka, vzpoura, revoluce, vzbouření, občanské nepokoje dosahující rozměrů nebo odpovídající 
lidovému povstání, vojenská nebo uchvácená moc; nebo

(B) jakýkoli teroristický čin.
Pojem „teroristický čin” pro účely tohoto smluvního ujednání znamená jednání spočívající v použití síly či násilí 
a/nebo hrozbu jejich použití, kterého se dopustila jakákoliv osoba nebo skupina osob, ať již jednají samostatně či 
jménem jakékoli organizace či vlády nebo ve spojení s nimi, v souvislosti s politickými, náboženskými, ideologickými 
nebo podobnými cíli, včetně záměru ovlivnit kteroukoli vládu a/nebo vyvolat strach u veřejnosti nebo kterékoli její 
části.

Pojištění se rovněž nevztahuje na újmy, následné újmy, náklady nebo výdaje jakékoli povahy, které byly přímo či 
nepřímo způsobené, zahrnují nebo vznikly v souvislosti s jakýmkoliv jednáním, které bylo učiněno v souvislosti s 
kontrolou, prevencí, potlačením nebo v jiné souvislosti se skutečnostmi uvedenými pod body (A) a (B) výše. 
Pokud pojistitel označí jakoukoliv újmu, následnou újmu, náklady nebo výdaje za událost, na kterou se pojištění z 
důvodu tohoto smluvního ujednání nevztahuje, důkazní břemeno k prokázání opaku nese pojištěný.
Pokud by se kterákoli část tohoto smluvního ujednání stala nebo byla shledána neplatnou nebo nevynutitelnou, 
zůstane její zbývající část plně platnou a účinnou.

DOLOŽKA O HOSPODÁŘSKÝCH A OBCHODNÍCH SANKCÍCH
Tato doložka má v tomto pojištění přednost před všemi ostatními ustanoveními podmínek a pojistné smlouvy a 
jejích příloh. Pojistitel neposkytne pojištění a neponese povinnost plnění jakéhokoliv nároku, ani neposkytne žádné 
pojistné plnění podle této smlouvy v rozsahu, v jakém by poskytnutí takového pojištění, plnění takového nároku 
nebo poskytnutí takového pojistného plnění vystavilo pojistitele riziku jakékoliv sankce, zákazu či omezení podle 
rezolucí Organizace spojených národů nebo riziku obchodních či hospodářských sankcí, zákonů či předpisů 
Evropské unie nebo Spojených států amerických.

REGISTR SMLUV
Pokud tato pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených 
citovaným zákonem. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o 
pojistiteli (jako smluvní straně) a do pole „Datová schránka" uvést: 33qanji. Smluvní strany se dohodly, že ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek 
změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ
Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdrželi služby nejvyšší kvality. Pokud však přesto nebudete s těmito 
službami spokojeni, kontaktujte prosím:
1. Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, jehož prostřednictvím byla pojistná smlouva uzavřena; nebo
2. Colonnade S.A., organizační složka, generální ředitel, Na Pankráci 1683/127,140 00 Praha 4, Tel.: +420 234 
108 311, Fax: +420 234 384.
Abychom mohli Vaši stížnost rychle řešit, uvádějte vždy prosím číslo pojistné smlouvy nebo pojistné události a 
jméno pojistníka či pojištěného.
Vynasnažíme se vyřešit Váš problém, pokud Vám však nebudeme schopní vyhovět, máte právo se obrátit na 
Českou národní banku, na adrese Česká národní banka sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 
28, 115 03 Praha 1. Na Českou národní banku se můžete obracet i přímo.

Colonnade Insurance S.A. organizační složka Pojistná smlouva č. 3402 0450 20
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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ VĚCNÝCH ŠKOD (PRO 01-05/2017)

UNIVERZÁLNÍ USTANOVENÍ
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že částky limitů pojistných plnění, které jsou uváděny ve smluvních ujednáních 
v pojistné smlouvě, nijak nezvyšují roční limit pojistného plnění a jsou jeho sub-limity.

ZABEZPEČENÍ POJIŠTĚNÝCH VĚCÍ
Pojistitel poskytne pojistné plnění pod podmínkou, že pojištěný zajistil, aby veškeré zabezpečovací zařízení, 
protipožární vybavení a požární detekční systémy, které má pod kontrolou, a kterými jsou vybaveny pojištěné věci 
na počátku tohoto pojištění, byly během trvání tohoto pojištění v provozuschopném stavu a řádně udržovány / 
revidovány, a aby neprodleně odstranil jakékoliv závady.
Zabezpečovací zařízení, protipožární vybavení a požární detekční systémy nesmějí být měněny nebo odstraňovány 
bez písemného souhlasu pojistitele. Pojistitel neodepře tento souhlas bez závažného důvodu.

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
V případě, že se toto pojištění týká "velkých pojistných rizik" ve smyslu § 131 zákona č. 277/2009 Sb. o 
pojišťovnictví, ujednává se, že se na pojistnou smlouvu nebude aplikovat ustanovení § 2798 zákona č. 89/2012 
občanský zákoník (dále jen "NOZ") a příslušná práva a povinnosti pojistitele, pojistníka a pojištěného/ých se budou 
řídit pouze ustanoveními pojistné smlouvy a podmínek.

OPRAVA POŠKOZENÉHO MAJETKU
S odvoláním na čl. 12.4 podmínek činí doba, po kterou je pojištěný nejdéle povinen vyčkat s opravou majetku 
poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků takto zničeného majetku, 30 kalendářních dní. Tato 
doba počíná běžet od data nahlášení pojistné události pojistiteli.

KRYTÍ ZVLÁŠTNÍCH NÁKLADŮ NA PŘESČASOVÉ HODINY, PRÁCI V NOCI A O ZÁKONEM STANOVENÝCH
SVÁTCÍCH A NA SPĚŠNOU PŘEPRAVU. LETECKOU PŘEPRAVU
Touto doložkou se při zachování ostatních podmínek pojistné smlouvy a v souladu s článkem 3.4.3 podmínek 
ujednává, že se pojištění bude vztahovat na zvláštní náklady za přesčasy, práci v noci, práci o svátcích, práci ve 
dnech pracovního volna a klidu, cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí a expresní dopravné včetně 
letecké přepravy.
Pojistné plnění podle této doložky však bude poskytnuto pouze v případě, že náklady uvedené v předchozím 
odstavci byly vynaloženy v přímé souvislosti s věcnou škodou na pojištěné věci, na kterou se vztahuje toto pojištění 
a za kterou je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.
Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, sníží pojistitel pojistné plnění 
za zvláštní náklady ve stejném poměru, v jakém je snížil pn pojistném plnění za věcnou škodu vzniklou na pojištěné 
věci. Limit pojistného plnění je uveden ve Specifikaci. Pokud pojistná smlouva neobsahuje pro tento účel uvedenou 
pojistnou částku nebo limit pojistného plnění, rozšíření pojištění podle tohoto smluvního ujednání se neuplatní.

NÁKLADY NA ODSTRANĚNÍ TROSEK. DEMOLICI, ČIŠTĚNÍ APOD.
Pojištění věcných škod na pojištěných věcech kromě zásob a věcí na základě nájemní nebo leasingové smlouvy, 
je podle tohoto smluvního ujednání rozšířeno o náklady a výdaje, které pojištěný se souhlasem pojistitele vynaložil 
při:

a) odstraňování trosek a zbytků;
b) demontáži nebo demolici;
c) podpírání nebo stavění podpěr; a
d) čištění drenáží nebo odpadů,

části nebo částí pojištěných věcí, které byly poškozeny nebo zničeny v důsledku pojistné události. Plnění pojistitele 
nepřekročí pro tento účel sjednanou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě. Limit 
pojistného plnění je uveden ve Specifikaci. Pokud pojistná smlouva neobsahuje pro tento účel uvedenou pojistnou 
částku nebo limit pojistného plnění, rozšíření pojištění podle tohoto smluvního ujednání se neuplatní.

ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY
Pojistitel uhradí pojištěnému zachraňovací náklady, které pojištěný prokazatelně účelně a přiměřeně okolnostem 
vynaložil v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. Zachraňovacími náklady nejsou náklady na zásah hasičů nebo 
jiných osob, které jsou povinny zasáhnout ve veřejném zájmu, ani náklady na dekontaminaci půdy nebo vody. 
Pokud není ujednáno jinak v pojistné smlouvě, pojistitel poskytne plnění v souvislosti se zachraňovacími náklady 
podle § 2819 odst. 1 občanského zákoníku pouze do výše (1) 5% pojistné částky podle pojistné smlouvy; a (2) 
50 000,- Kč podle toho, co je nižší.
Zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob jsou omezeny částkou 30 % sjednané 
pojistné částky.
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POPLATKY ZA ODBORNÝ VÝKON
Pojištění věcných škod v případě strojů, zařízení, inventáře a ostatního obsahu budov s výjimkou zásob je podle 
tohoto smluvního ujednání rozšířeno o poplatky, které pojištěný účelně vynaložil při obnově výše uvedených 
pojištěných věcí poškozených následkem pojistné události architektům, inspektorům, inženýrům-konzultantům, za 
právní nebo jiné poradenské služby. Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se však nevztahuje na poplatky 
vynaložené na přípravu jakéhokoliv nároku na pojistné plnění. Limit pojistného plnění je uveden ve Specifikaci. 
Pokud pojistná smlouva neobsahuje pro tento účel uvedenou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění, rozšíření 
pojištění podle tohoto smluvního ujednání se neuplatní.

DOČASNÝ PŘEVOZ MAJETKU
Pojištění věcných škod je podle tohoto smluvního ujednání rozšířeno na dobu dočasného převozu pojištěných věcí 
(kromě zásob) za účelem jejich čištění, renovace, oprav apod. ve vlastních nebo cizích provozních prostorách a při 
jich přepravě tam i zpět na území České republiky.
Limitem pojistného plnění je částka, která by byla hrazena, kdyby škoda vznikla v té části provozních prostor, z níž 
je pojištěná věc dočasně převážena, avšak maximálně 10% pojistné částky sjednané pro soubor strojů a zařízení. 
Toto rozšíření pojištění se netýká motorových vozidel a podvozků schválených pro silniční provoz.

AUTOMATICKÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ NOVÉHO MAJETKU
Pojištění věcných škod je podle tohoto smluvního ujednání rozšířeno o veškeré nově získané věci, pokud nejsou 
pojištěny jinak, a dále o úpravy a vylepšení budov, strojů, zařízení, inventáře a ostatního obsahu budov s výjimkou 
zásob, kromě změn v hodnotách v důsledku zhodnocení, a to do výše 500 000,- Kč, pokud nebyl pro tento účel v 
pojistné smlouvě sjednán jiný limit. Pojistník\e však povinen nahlásit pojistiteli v písemné formě do šedesáti dnů po 
takové změně veškeré podrobnosti o tomto rozšíření a doplatit pojistné. Pokud pojistník tuto povinnost nesplní má 
se za to, že k rozšíření pojištění podle tohoto smluvního ujednání nedošlo. Na pojistitelem potvrzené pojištění 
takových nových věcí se vztahují veškerá ustanovení pojistné smlouvy.

VYMĚNITELNÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Ujednává se, že pokud došlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěné věci, za které je 
pojišťovna povinna plnit, pojišťovna poskytne plnění i za poškození nebo zničení dílů a nástrojů, které se pravidelně, 
často či opakovaně vyměňují při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. zdroje světla, podavače, 
vyměnitelné nosiče dat, skleněné součásti, snímací, záznamové a zobrazovací prvky atd.). Limitem plnění je částka 
uvedená ve Specifikaci. Pokud pojistná smlouva neobsahuje pro tento účel uvedenou pojistnou částku nebo limit 
pojistného plnění, rozšíření pojištění podle tohoto smluvního ujednání se neuplatní.
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DEFINICE NĚKTERÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

Požár oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří 
se vlastní silou. Požárem však není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení 
užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, 
pokud se plamen zkratem vzniklý dále nerozšíňl.

Úder blesku bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) na pojištěnou vác;
Výbuch náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce 

nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se 
považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a 
vnitřkem nádoby;
Výbuchem však není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem 
letadla. Za výbuch se rovněž nepovažuje reakce ve spalovacím prostoru motorů, hlavních střelných zbraní a 
jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

Náraz nebo 
zřícení letadla s 
osádkou, jeho 
části nebo 
nákladu

tímto nebezpečím se rozumí i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události, která
předcházela nárazu a zřícení, letadlo opustila;

Náraz vozidla bezprostřední zničení nebo poškození pojištěné věci silničním nebo kolejovým vozidlem. Za náraz vozidla se 
však nepovažuje náraz vozidlem, které provozuje pojištěný, uživatel pojištěných věci nebo jejich 
zaměstnanec a pojištění se na tyto škody takto způsobené nevztahuje. Pojištění se rovněž nevztahuje na 
škody vzniklé na vozidle a na plotech;

Záplava vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění. Tato souvislá vodní
plocha však musí být vytvořena jinak než jak je popsáno u definice povodně nebo vody z vodovodního 
zařízení. Za záplavu se nepovažuje zpětné vystoupení vody z kanalizace;

Povodeň zaplavení větších nebo menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží,
nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného 
profilu toku;

Vichřice dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20.8 a více metrů za sekundu. Není-li tato 
rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění 
škody na řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo že škoda při bezvadném 
stavu pojištěné budovy nebo budovy, v níž se nacházejí pojištěné věci, mohla vzniknout pouze v důsledku 
vichřice;

Krupobití jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na 
pojištěnou věc a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení;

Sesuv půdy, 
zřícení skal nebo 
zemin

jev vzniklý působením gravitace a vyvolaný porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského 
povrchu dospěly vývojem, nebo byla-li tato rovnováha porušena v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním 
provozem. Sesouvání půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení 
přírodních sil nebo lidské činnosti;

Sesuv nebo 
zřícení lavin

jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí;

Pád stromů, 
stožárů a jiných 
předmětů

takový pohyb tělesa, který má znaky volného pádu, toto nebezpečí však nezahrnuje pád předmětů, které jsou 
součástí poškozené věci;

Zemětřesení se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně 
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MCS);

Voda z
vodovodních
zařízení

a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; vodovodní zařízení je přivádějící a odvádějící potrubí 
vody s výjimkou vnějších dešťových svodů; nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu 
vody nejméně 200 litrů;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového, dálkového topení, klimatizačních nebo solárních 
systémů;

c) hasicí médium vytékající ze samočinného hasícího zařízení;
Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také pň:
a) poškození přivádějícího potrubí vodovodního zařízení, odvádějícího potrubí nebo potrubí či topných 

těles ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárních systémů, došlo-li k němu přetlakem 
kapaliny nebo páry anebo zamrznutím vody v nich,

b) poškození kotle ústředního, etážového nebo dálkového topení, armatur a zařízení připojených na 
potrubí, byly-li poškozeny nebo zničeny zamrznutím vody v nich.

Za vodu z vodovodních zařízení se však nepovažuje zpětné vystoupení vody z kanalizace.
Tíha sněhu a 
námrazy

destruktivní působení nadměrnou hmotností sněhu nebo námrazy na střešní krytiny nebo nosné konstrukce 
budov;

Kouř kouř, který vystupuje náhle ze spalovacího, topného, varného nebo sušícího zařízení nacházejícího se v 
místě pojištění, pokud kouř vychází mimo určené otvory; za nebezpečí kouře se však nepovažuje trvalé 
působení kouře a pojištění se nevztahuje na škody tím způsobené;

Vandalismus úmyslné poškození pojištěných věcí třetí osobou, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn či nikoliv.
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