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Článek 1
Škody způsobené výbuchem

Odchylně od znění Všeobecných pojistných podmínek pro všerizikové po-
jištění (ALLRISK) – zvláštní část – UCZ/AR/14/A poskytne pojistitel pojistné 
plnění za škody na pojištěných věcech způsobených výbuchem. 
 
Za výbuch se považuje náhlý projev roztažnosti plynů nebo par navenek. 
Výbuchem tlakové nádoby trvale naplněné stlačenou párou nebo plynem 
se rozumí narušení její stěny v takovém rozsahu, že dojde k náhlému vy-
rovnání tlaku uvnitř a vně nádoby.

Dojde-li uvnitř nádoby k výbuchu vyvolanému chemickou reakcí poskytne 
pojistitel pojistné plnění za vzniklou škodu také v případě, kdy nedojde  
k roztržení stěny nádoby.

Článek 2
Doplnění k jednotlivým položkám pojištěných předmětů

Pokud pojistník prohlásí, že zohlednil určitý druh věci ve skupině položek, 
do níž dle deklarace nespadají, poskytne pojistitel na žádost pojistníka 
pojistné plnění v rámci položek té skupiny, ve které byla jejich hodnota 
zohledněna.
Pro tyto pojištěné věci je však limitem plnění hodnota sjednaná pro skupi-
nu, do které podle deklarace pojištěných položek patří.
   

Článek 3
Doložka o uznání
 
Pojistitel uznává, že byl při uzavírání pojistné smlouvy informován o všech 
okolnostech, které jsou podstatné pro posouzení rizika, s výjimkou okol-
ností, které byly úmyslně zamlčeny.
Povinnost pojistníka oznámit zvýšení rizika nastalé v době trvání soukro-
mého pojištění podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zůstává 
tímto ujednáním nedotčena.

Článek 4
Zvýšení rizika, oznámení zvýšení rizika
   
a)  Pojistník pověří zaměstnance provádějící dozor průběžným prověřo-

váním rizikových okolností v místě pojištění a uloží jim neprodleně 
oznámit skutečnosti

 zvyšující riziko. Tato povinnost se vztahuje rovněž na případnou změ-
nu provozní činnosti, resp. používání nových provozních postupů. 
Aby bylo možno předejít neohlášení zvýšení rizika v důsledku pře-
hlédnutí, event. nastalé zvýšení dodatečně zjistit,  je pojistník povinen 
stav rizika jedenkrát ročně prověřit.

 V případě, kdy pojistník  disponuje vlastním pojistně-technickým 
oddělením, které nabízí pravidelné ověření skutečností významných 
pro pojistnou smlouvu, je povinen zabezpečit předání potřebného 
hlášení o zvýšení rizika pojistně-technickému oddělení a neprodleně 
dále pojistiteli.

b)  Poruší - li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojist-
ného rizika a nastane - li po této změně pojistná událost, má pojistitel 
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, 
které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvý-
šení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

Článek 5
Přechodné odchýlení od bezpečnostních předpisů

Případné přechodné odchýlení se od ujednání bezpečnostních a pro-
vozních předpisů při realizaci stavby, přestavby a oprav v místě pojištění 
je možné, pokud to vyžadují naléhavé technické důvody. Při realizaci je 
nezbytné zajistit zvýšenou péči ve smyslu naplnění ujednání všeobecných 
pojistných podmínek  pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku – zvlášt-
ní část – UCZ/AR/14/A.   
Za přechodné se nepovažuje odchýlení od těchto ujednání přesa-
hující dobu čtyř měsíců.
Výše uvedené ujednání se nevztahuje na provádění požárních 
prací bez ohledu na skutečnost, zda jsou prováděny vlastními zaměst-
nanci nebo cizími subjekty (firmami), stejně jako na povinnosti pojistníka 
před vznikem pojistné události podle článku 13 odst. 1 Všeobecných po-
jistných podmínek pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku – zvláštní 
část – UCZ/AR/14/A (např. signalizace ohlašující požár, hasicí zařízení  
a zařízení pro vyhlášení poplachu).

Článek 6
Odpovědnost při pracích prováděných cizími subjekty
Porušení bezpečnostních předpisů

a)  Rovněž při provádění prací cizími subjekty je nezbytné zabezpečit 
dodržování bezpečnostních předpisů a zajistit provádění nezbytné 
kontroly spolehlivými pracovníky pojistníka.

 
b)  Při provádění požárních prací je nezbytně nutné za všech okolnos-

tí zajistit dodržování podmínek uvedených ve „Všeobecných bez-
pečnostních předpisech pro průmyslová a podnikatelská zařízení“.  
Za dodržování těchto předpisů nese pojistník plnou odpověd- 
nost.

c)  V případě, že přes výše uvedené skutečnosti budou bezpečnostní 
předpisy ze strany práce provádějících řemeslníků, jejich zaměstnanců 
nebo pracovníků vědomě či z neznalosti porušeny, pojištění se na ně 
nevztahuje.

Článek 7
Soudní znalci

Pojistník nejmenuje znalcem žádnou osobu, která má závazky k některé ze 
smluvních stran jak doma, tak i v zahraničí.

Článek 8
Vyrovnání částek

a)  V případě, že pojistné částky pro jednotlivé položky přesáhnou pří-
slušné pojistné hodnoty, rozdělí se přesahující poměrné částky na ty 
položky, u kterých po rozdělení preventivní částky dochází k podpo-
jištění.

 Pokud jsou pro takové pojištěné položky použity odlišné sazby po-
jistného, přepočítá se přesahující pojistná částka v poměru k pojist-
nému.

b)  Pro rozdělení je rozhodující poměr částek, o které přesahují po-
jistné hodnoty jednotlivých pojištěných položek pojistné částky. 
Nezohledňuje se přitom, která pojištěná položka byla postižena škod-
nou událostí.

c)  U položek, pro které je sjednána doložka o přizpůsobení hodnoty je 
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za pojistnou částku považována výchozí částka včetně přizpůsobení 
hodnoty

d)  Vyrovnání částek není možné u položek :
 - zásob pro pojištění k rozhodnému dni;
  - pojistné částky na „první riziko“.

Článek 9
Účinnost

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2014.
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