
Obsah:

Úvodní ustanovení
Pojištěná nebezpečí a škody - článek 1
Výluky z pojištění - článek 2
Předmět pojištění - článek 3
Pojištěné náklady - článek 4
Zachraňovací náklady - článek 5
Pojistná hodnota, pojistná částka - článek 6
Podpojištění, pojištění na první riziko - článek 7
Místo pojištění - článek 8
Výpočet pojistného - článek 9
Pojistné plnění - článek 10
Znovunalezené věci - článek 11
Limit pojistného plnění, spoluúčast - článek 12
Povinnosti pojistníka a oprávněné osoby - článek 13 
Práva pojistitele - článek 14
Účinnost - článek 15

Úvodní ustanovení

Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek a Souborem 
pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/14 (definice pojmů), které 
spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění 
škodové. 

Článek 1
Pojištěná nebezpečí a škody
                                                 
Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže příčinou škody na 
pojištěné věci byla náhlá, nahodilá, nepředvídatelná a bezprostředně  
z vnějšku působící událost, resp. je pojištěná věc v důsledku takové udá-
losti pohřešována. Nahodilé a nepředvídatelné jsou takové škody, u kte-
rých pojištěný nemohl včas předvídat ani s využitím odborných znalostí 
potřebných pro činnost provozovanou v pojištěném subjektu, zda a kdy 
nastanou. Za neznalost nelze považovat škody způsobené úmyslně nebo 
hrubou nedbalostí pojištěného. 
       
                                                            
Článek 2
Výluky z pojištění

1.  Pokud není ujednáno jinak, pojištění se bez ohledu na spolupů-
sobící příčiny nevztahuje na škody:

a)  vzniklé v důsledku války, invaze, činnosti zahraničního nepřítele, vá-
lečného stavu, válečných resp. vojenských akcí (bez ohledu na to, zda 
byla vyhlášena válka či nikoliv), občanské války, povstání, vzpoury, 
vzbouření, srocení, stávky, výluky, občanských nepokojů, odboje, vo-
jenské či uzurpované moci, stanného práva, výjimečného stavu, spik-
nutí, zabavení pro vojenské účely, zničení nebo poškození z pokynu 
vlády působící de jure nebo de facto anebo jiného veřejného orgánu; 

b)  vzniklé v důsledku trvalého nebo dočasného vyvlastnění vyplývajícího 
z konfiskace, zabavení nebo jiných nároků vznesených ze strany orgá-
nů veřejné správy;    

c)  způsobené teroristickými činy bez ohledu na skutečnost, že na této 
události nebo na jakékoli části takové újmy nebo výdaje mohla mít 
podíl i jiná příčina; pro účely této výluky se terorismem rozumí násilný 
čin nebo čin nebezpečný z hlediska lidského života, hmotného nebo 
nehmotného majetku nebo infrastruktury, s úmyslem nebo účinkem 
ovlivnění vlády nebo vyvolání strachu ve veřejnosti nebo v části veřej-
nosti;

d)  způsobené jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu 
 s výjimkou škody způsobené vlivem radioaktivních izotopů, která je 

pojistnou událostí a vznikla v místě pojištění;

e)  vzniklé v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištěného, jeho 
zástupce, osoby, kterou pověřil péčí o pojištěné věci, nebo ostrahou 
místa pojištění, osoby pojištěnému blízké nebo osoby žijící ve společ-
né domácnosti s pojištěným; v případě, že pojištěným je právnická 
osoba, za zástupce pojištěného jsou považováni členové statutárních 
orgánů, prokuristé a jednatelé;

f)  způsobenou přerušením pojištěné provozní činnosti;

g)  způsobené manipulací s geny, genovou mutací nebo jinými genový-
mi změnami;

h)  způsobené výpadkem počítačových systémů, jakož i výpadkem, 
ztrátou, manipulací nebo změnou uložených dat a informací, včetně 
počítačových virů, bez současného zničení nebo poškození materiálu 
nosičů dat;

ch) bouřlivým příbojem, povodňovou vlnou, tsunami, záplavou mimo 
místo pojištění;

i)  způsobenou povětrnostními vlivy a/nebo pohřešováním movitých 
věcí, které se nacházejí mimo budovu;

j)  na věcech při přepravě nebo ztrátou či odcizením věcí při přepravě;

k)  způsobené schodkem na svěřených hodnotách, podvodem, zprone-
věrou, vydíráním a nevyjasněnými ztrátami;

l)  na stavebním nebo montážním díle, na stavebním nebo montážním 
zařízení, způsobených stavbou nebo montáží;

m) na věcech, které jsou předmětem zpracování, úpravy či výroby a na 
věcech pojištěným převzatých k opravě, zpracování nebo výrobě;

n)  způsobené  přirozenou vadou nebo vadou jakosti, opotřebením, stár-
nutím, užíváním předepsaným způsobem, konstrukční vadou, vadou 
plánu nebo vadou materiálu;  

o)  na strojích a technických zařízeních buď bez působení vnějších vlivů 
nebo jejich obsluhou, údržbou, rekonstrukcí, opravou, jakož i selhá-
ním měřících, řídících, regulačních a bezpečnostních zařízení; totéž 
platí i pro cizí tělesa, která se do předmětu pojištění dostala, ledaže 
by se tak stalo úmyslně nebo sabotáží;

p) způsobené chybou obsluhy, chybou v souvislosti s údržbou, rekon-
strukcí, opravou a zkouškami;

r)  způsobené tím, že pojištěné věci byly vystaveny užitkovému ohni ne-
bo ohni ke zpracování pro jiné účely; to platí také pro věci určené pro 
výrobu nebo vedení užitkového ohně nebo tepla;

2.  Pokud se nejedná o bezprostřední následek pojistné události, 
jsou dále vyloučeny škody způsobené:

a)  korozí (škody způsobené lomem z důvodu koroze na přívodních  
a odváděcích vodovodních potrubích nebo na potrubích topení jsou 
však pojištěny), vlhkem, suchem, plísněmi;

b)  praskáním, sedáním, smršťováním nebo rozpínáním pojištěných 
budov nebo jejich součástí s výjimkou klimatizačních a vytápěcích 
zařízení, jakož i ostatních vodovodních zařízení včetně příslušných 
potrubních systémů; 

c)  výpadkem, resp. nedostatečnou nebo vadnou funkcí chladících, kli-
matizačních a vytápěcích systémů, jakož i vytápěcích zařízení (škody 
způsobené mrazem na vodovodních zařízeních nebo na připojených 
zařízeních jsou však pojištěny);

d)  vniknutím deště, krupobití, sněhu nebo nečistot otvory, které nebyly 
důkladně uzavřeny;

e)  zkažením, rozkladem, hnilobou, ztrátou podstaty, zabarvením, ztrá-
tou hmotnosti, změnou chuti, otrávením, nakažením, kontaminací, 
změnou struktury, změnou vzhledu;

f)  jinak než krádeží vloupáním, např. prostou krádeží, ztrátou, pohřešo-
váním; 
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g)  výpadkem dodávky vody, plynu, elektřiny nebo jiného zásobování 
energiemi či pohonnými hmotami;

h)  nemocnými, nakaženými nebo zraněnými zvířaty, hlodavci, hmyzem 
nebo jinými živočišnými organismy.

3.  Následné škody na pojištěných věcech způsobené událostmi 
vyjmenovanými v článku 2 odst. 1, písm. l) až odst. 2, písm. c) 
jsou pojištěny jen tehdy, pokud lze následné škody samotné 
zařadit mezi pojištěná nebezpečí.

4.  Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na 
škody:  

a)   způsobené ve Velké Británii (Anglie, Skotsko, Wales) a Severním Irsku 
v důsledku vnitřních nepokojů. Pokud není možné předložit 
důkaz o příčině, postačuje převažující pravděpodobnost, že 
příčinou škody byly tyto vnitřní nepokoje;  

b) způsobené v souvislosti se: 
 –  „SASRIA - a NASRIA-Pool“ v Jižní Africe a Namibii, 
 –  dále se pojištění nevztahuje na veškeré věcné škody způso-

bené politicky motivovanými útoky ve smyslu jihoafrické 
definice pojmu   

  „Political Riot“ vzniklé v Nezávislých státech (Homelands),
–  „Catastrophes Naturelles“ ve Francii,
 –  „Calamidad Nacional“ ve Španělsku;

c)  způsobené:
   – v Nizozemí a Belgii v důsledku povodní,
   – v USA a Japonsku v důsledku zemětřesení nebo povodní.

 Platí následující zásada, pokud lokálně funguje pojistný program ga-
rantovaný vládou (v Rakousku „Katastrophen-Hilfe Fond“), poolem, 
zákonným/povinným pojištěním pro vyjmenovaná pojistná nebezpe-
čí/skupiny nebezpečí,  a je možno požadovat odškodnění, poskytne 
pojistitel pojistné plnění ze smlouvy až poté, kdy není možné poskyt-
nutí jakékoliv  nebo jen částečné náhrady ze zmíněného lokálního 
pojistného programu, poolu nebo zákonného/povinného pojištění.              

Článek 3
Předmět pojištění

1.  Předmětem pojištění jsou nemovité a movité věci specifikované v po-
jistné smlouvě dle jednotlivých položek.

2.  Movité věci jsou pojištěny za předpokladu, že jsou ve vlastnictví pojiš-
těného.

3.  Pojištění věcí ve vlastnictví cizích osob je možné pouze za předpo-
kladu, že tyto věci pojištěný oprávněně převzal a je-li tak v pojistné 
smlouvě ujednáno.

4.  Pokud není ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

a)  cennosti včetně jejich sbírek;
    
b)  nosiče dat a záznamů výrobní a provozní dokumentace, včetně dat;

c)  výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na výrobní zařízení 
nepoužitelná pro standardní produkci;

    
d)  motorová vozidla, přívěsy a tažné stroje, kolejová vozidla, vodní  

a letecké dopravní prostředky; 
    
e)  hrací, peněžní a obdobné automaty včetně obsahu; 
    
f)   věci zvláštní hodnoty (za věci zvláštní hodnoty se považují věci histo-

rické, starožitné nebo umělecké hodnoty včetně jejich sbírek);
    
g)   budovy ve stavbě (nově zahajovaná stavba či rekonstrukce podléha-

jící stavebnímu povolení), budovy, které nejsou provozně využívány  
k danému účelu a věci uložené v těchto budovách a podzemní stavby 
se samostatným účelovým určením

    
h)   rostliny a kultury na volném prostranství;   
     
i)   stany a nafukovací haly včetně obsahu.

5.  Pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění rovněž 
na:

     
a)  věci osobní potřeby zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstná-

ní;

b)  věci, které byly zaměstnancem do místa pojištění přineseny v souvis-
losti s výkonem povolání, na žádost nebo se souhlasem zaměstnava-
tele.

 
 Pojištění se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry 

a motorová vozidla zaměstnanců, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak.

                                                 
6.   Pojištění se nevztahuje na:

a)  vodstvo, půdu a pole;    

b)  vrtné věže včetně příslušenství;

c)  zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderné-
ho paliva pro tyto elektrárny včetně příslušenství.

Článek 4
Pojištěné náklady

1.  Pokud je ve smlouvě výslovně ujednáno, uhradí pojistitel nezbytné 
náklady:

a)  na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí, odvoz suti  
a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a za uložení nebo zničení; nehradí 
se náklady na dekontaminaci zeminy a vody;

    
b)  na stavební úpravy a na demontáž nebo opětovnou montáž ostatních 

nepoškozených pojištěných věcí, provedené v souvislosti s novým po-
řízením nebo opravou věcí poškozených nebo zničených při pojistné 
události;

c)  na obnovení výrobní a provozní dokumentace, pokud bude provede-
no do dvou let po pojistné události; jinak pojistitel poskytne plnění 
pouze ve výši odpovídající pořizovací ceně materiálu;

    
d)  vzniklé tím, že za účelem obnovy nebo nového pořízení poškozené 

věci musí být jiné nepoškozené věci přemístěny nebo ochráněny 
(náklady na přemístění a ochranu); náklady na přemístění a ochranu 
jsou zejména výdaj na demontáž nebo opětovnou montáž strojů, za 
proražení, demolici nebo opětovné postavení částí budov nebo na 
zvětšení otvorů.

2. Pojistitel uhradí jen účelně, přiměřeně a hospodárně vynaložené ná-
klady obvyklé v místě vzniku pojistné události.

3. Pojištění nákladů specifikovaných v tomto článku pojistných podmí-
nek se sjednává na jednotlivé položky či v jejich kombinaci, a to vždy 
na první riziko pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

4. Pojistitel nehradí náklady léčení za poškození zdraví vzniklé 
plněním povinností při zachraňovacích pracích.

Článek 5
Zachraňovací náklady

Pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady:

a)  účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 
pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události; 

b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpeč-
nostních při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho 
zbytků.

 Úhrada vynaložených zachraňovacích nákladů podle písmen 
a) a b) tohoto článku se omezuje do výše 5 % ze sjednané po-
jistné částky.

 Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na 
záchranu života a zdraví se omezuje do výše 30% sjednané 
pojistné částky nebo limitu plnění. Zachraňovací náklady, které 
pojistník vynaložil na základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí 
pojistitel bez omezení.

Článek 6
Pojistná hodnota, pojistná částka

1.   Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí plně-
ní pojistitele.

     Pojistná částka se stanoví pro jednotlivé položky věcí movitých a ne-



movitých a vynaložených nákladů. Pojistnou částku stanoví vždy na 
vlastní odpovědnost pojistník.

2.   Pojištění lze sjednat na:

a)   novou cenu, tj. částku, kterou je nutno v místě pojištění vynaložit na 
pořízení nové věci stejného druhu a kvality;

b)   časovou cenu, tj. novou cenu sníženou o částku odpovídající míře 
opotřebení nebo jiného znehodnocení věci;

c)  obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené věci, či věci nepoužitelné 
obecně nebo v provozu pojištěného, pokud není dále uvedeno jinak; 
obecná cena je cena věci nebo budovy nebo použitého materiálu  
v místě obvyklá, za kterou by ji pojištěný prodal.

3.   Pojištění budov, výrobních a provozních zařízení a věcí zaměstnanců 
se sjednává na novou, časovou nebo obecnou cenu.

 
4.   Pojištění zásob, kterými jsou:

a)   zboží, které pojištěný vyrábí, včetně nedokončených výrobků;
    
b)   zboží, se kterým pojištěný obchoduje;
  
c)   suroviny;
    
d)   přírodní produkty, se sjednává  na novou cenu, která je omezena 

dosažitelnou prodejní cenou v okamžiku pojistné události.
     Výši pojistné částky pro položku zásob je možno stanovit pevnou 

částkou nebo podle stavu zásob k rozhodnému dni.

5.  Pojistnou hodnotou cenných papírů přijatých k burzovnímu obchodu 
je jejich poslední kurs uveřejněný v kursovním lístku burzy cenných 
papírů před vznikem pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních 
cenných papírů je jejich tržní hodnota, pojistnou hodnotou disponi-
bilních dokladů (vkladních knížek apod.) je hodnota jejich aktiv.

6.  Pojištění vzorů, modelů, prototypů, exponátů a výrobních zařízení 
nepoužitelných pro standardní produkci lze sjednat na časovou nebo 
obecnou cenu.

7.  Pojistnou hodnotou uměleckých předmětů a starožitností je obecná 
cena, tj. jejich cena obvyklá v místě a čase vzniku pojistné události.

8.  Pojistnou hodnotou silničních, vodních a leteckých dopravních pro-
středků, jejichž provoz podléhá povolovacímu řízení, stejně jako 
ostatních movitých věcí neuvedených v odstavcích 4, 5, 6 a 7 tohoto 
článku je časová hodnota.

Článek 7
Podpojištění, pojištění na první riziko

1.  Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka jednotlivé položky 
nižší než její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnění, které je 
k výši škody ve stejném poměru, jako je pojistná částka k pojistné hodnotě.

2.  Pojištění na první riziko je možné sjednat pro:
–  položky pojištěných nákladů;
–  jiné položky uvedené v pojistné smlouvě.

     Pojistná částka pro jednotlivé položky je horní hranicí plnění 
pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí nastalých  
v průběhu jednoho pojistného období.  

     V pojistné smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o pojištění 
prvního rizika.

     Ustanovení odstavce 1. tohoto článku se v tomto případě nepoužije.
                                               
3.  Došlo-li v průběhu jednoho pojistného období v důsledku pojistné-

ho plnění ke snížení pojistné částky sjednané na první riziko, může 
si pojištěný tuto pojistnou částku do její původní výše opět obnovit 
doplacením pojistného. 

Článek 8
Místo pojištění 

1. Místem pojištění je budova, prostory nebo pozemek uvedený v pojist-
né smlouvě.

2.  Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě více míst pojištění, vztahuje se 
pojištění na všechna tato místa pojištění.

3.  Pojištění se vztahuje též na věci, které byly z důvodu bezprostředně 
hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojiště-
ní.

4.  Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území 
České republiky, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Článek 9
Výpočet pojistného 

1.  Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných částek pro jednotlivé pojiš-
těné položky. Výši sazby pojistného stanoví pojistitel. 

2.  Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy.

Článek 10
Pojistné plnění

1.  Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepředvídaná věcná škoda 
na pojištěné věci, se kterou je podle znění článku 1 těchto pojistných 
podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

                                                    
2.  Byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena, vzniká pojištěnému 

právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvě stanoveno jinak, aby 
mu pojistitel vyplatil: 

    
a)  při pojištění na novou cenu částku za opravu poškozené věci nebo 

částku za pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu  
a účelu v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou  
o cenu využitelných zbytků; 

    
b)  při pojištění na časovou cenu částku za opravu poškozené věci nebo 

částku za pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu 
a účelu, v poměru časové ceny k nové ceně věci, tj. s přihlédnutím 
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení či zhodnocení, ke 
kterému došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem v době 
bezprostředně před pojistnou událostí a sníženou o cenu využitel-
ných zbytků;

    
c)  při pojištění na obecnou cenu částku, za kterou lze stejnou nebo srov-

natelnou věc v daném místě a čase koupit.

3.  Pokud je však věc pojištěna na novou cenu, poskytne pojistitel 
plnění přesahující časovou cenu pouze za předpokladu, že po-
jištěný do tří let od pojistné události provede opravu či nové 
pořízení věci movité stejného druhu a kvality v místě pojištění, 
resp. nové pořízení věci nemovité i na jiném místě v České republice, 
není-li na stávajícím místě proveditelné.

4.  K úhradě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění maxi-
málně do výše:

    
a)  pojistné částky stanovené pro příslušnou položku za každou pojistnou 

událost;
    
b)  limitu pojistného plnění, sjednaného pro konkrétní danou pojištěnou 

položku, přičemž tento limit je maximální hranicí plnění pojistitele  
z jedné a všech pojistných událostí v pojistném období.

5.  V případě, kdy míra opotřebení nebo jiného znehodnocení 
části nebo celku jednotlivé položky předmětu pojištění přesa-
huje v době vzniku pojistné události 70% nové ceny, poskytne 
pojistitel pojistné plnění pouze v časové ceně.    

6.  Zbytky poškozené nebo zničené věci zůstávají ve vlastnictví pojištěné-
ho a jejich hodnota se odečítá od pojistného plnění. 

Článek 11
Znovunalezené věci

1.  Vlastnické právo k nalezenému pojištěnému majetku ztracenému  
v příčinné souvislosti s pojistnou událostí, nepřechází na pojistitele. 
Pojištěný je povinen neprodleně oznámit pojistiteli nález pojištěných 
věcí a dále je povinen tyto věci převzít.

  
2.  Pojištěný je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnění po 

odečtení přiměřených nákladů, které musel vynaložit na opravu závad 
vzniklých v době, kdy byl zbaven možnosti s majetkem nakládat.



3.  Pojištěný je povinen vyčkat s opravou nalezených věcí na pokyn pojis-
titele, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologic-
kých nebo jiných závažných důvodů s opravou nebo s odstraněním 
zbytků začít dříve.   

Článek 12
Limit pojistného plnění, spoluúčast

1.  Pokud je v pojistné smlouvě sjednán maximální limit pojistné-
ho plnění za pojistné období (zpravidla se jedná o maximální 
roční limit pojistného plnění), započítávají se do této částky 
všechna pojistná plnění za pojistné události vzniklé v tomto 
pojistném období pro dané pojistné nebezpečí.

2.  V případě vzniku pojistné události se  pojištěný podílí na pojistném 
plnění z každé pojistné události pevně stanovenou částkou (dále jen 
„spoluúčast“), sjednanou v pojistné smlouvě.

  
3.  Spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě se odečítá od pojist-

ného plnění. Pokud je v pojistné smlouvě sjednán maximální limit 
pojistného plnění je tato částka po odečtení ve smlouvě sjednané 
spoluúčasti maximální hranicí pojistného plnění.

                                              
Článek 13
Povinnosti pojistníka, pojistníka a oprávněné osoby

1.  Článek 7 VPP UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistník je dále povinen: 
    
a)  dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy včetně bezpečnost-

ních předpisů uvedených v doplňkových pojistných podmínkách  
a další povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvě;

    
b)  neprodleně oznámit pojistiteli změnu způsobu nebo druhu podnika-

telské činnosti; 
    
c)  neprodleně oznámit pojistiteli jakékoliv zvýšení pojištěného rizika;
    
d)  vést samostatný seznam pojištěných věcí uvedených v článku 3 odst. 

4 písm. a) a f) pojistných podmínek a tento seznam uložit tak, aby  
v případě pojistné události nemohl být zničen, poškozen nebo ztracen 
společně s jinými věcmi;                                     

    
e)  oznámit pojistiteli, že uzavřel další pojištění stejných položek na stejné 

nebezpečí u jiného pojistitele, a sdělit jeho obchodní název a výši 
pojistné částky;

    
f)  zajistit provádění  průběžné údržby pojištěných věcí, jejich udržování  

v bezvadném technickém stavu a umístění v odpovídajícím prostředí;

g) při opuštění místa pojištění zabezpečit řádné uzamčení a zabezpečení 
v souladu s ustanoveními všeobecných pojistných podmínek a smluv-
ních ujednání, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy;

    
h)  v prostorách budovy, které leží pod úrovní přízemního pod-

laží, zajistit uložení pojištěných věcí minimálně 12 cm nad 
úrovní podzemního podlaží;

i)  nebudou-li pojištěné budovy užívány déle než 72 hodin, musí být po 
tuto dobu uzavřen hlavní uzávěr přívodu vody. Během topné sezóny 
musí být navíc  všechna vodovodní potrubí, rezervoáry, topné systé-
my a obdobná zařízení vypuštěna, pokud nebude topení průběžně  

v provozu. Vypuštění topného systému nemusí být prováděno za 
předpokladu použití nemrznoucích náplní.

2.  Pojistník, popřípadě pojištěný, či ten kdo se považuje za oprávněnou 
osobu je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádět 
přiměřená opatření k jejímu odvrácení nebo ke zmírnění následků 
škody, která již nastala a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny 
pojistitele a řídit se jimi.

 
3.  V případě vzniku pojistné události je pojistník, popřípadě pojištěný, či 

ten kdo se považuje za oprávněnou osobu povinen:

a)  oznámit neprodleně pojistiteli vznik pojistné události; 
    
b)  neprodleně oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za 

okolností nasvědčujících spáchání trestného činu;
    
c)  neměnit bez souhlasu pojistitele stav vzniklý pojistnou událostí, po-

kud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody nebo  
v rozporu s obecným zájmem;

    
d)  umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným, veškerá šetření po-

třebná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit 
k tomu potřebné podklady a informace;

    
e)  předložit pojistiteli do 15 dnů seznam poškozených, zničených 

a ztracených věcí.

4. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátě cenných pa-
pírů, cenných listin nebo jiných disponibilních dokladů, je pojištěný 
povinen neprodleně zahájit jejich umořovací řízení.

Článek 14
Práva pojistitele 

Pojistitel je oprávněn pojistné plnění snížit úměrně závažnosti vědomého 
porušení povinností pojištěného uvedených v článku 13 pojistných podmí-
nek, pokud toto porušení:

a)  mělo  podstatný vliv na vznik nebo zvětšení následků pojistné událos-
ti; 

      
b)  podstatně znemožnilo předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody 

došlo pojistnou událostí ve smyslu pojistných podmínek.

c) Čl. 5, odst. 5.5. VPP UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel je oprávněn 
upravit výši  pojistného v případech:
-  kdy dojde ke změně právních předpisů majících vliv na plnění 

pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vůči státu či jeho 
organizačním složkám  nebo

-  kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných důvodů k ohro-
žení splnitelnosti závazků pojistitele nebo 

-  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 více než 5%.

Článek 15
Účinnost

Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2014.
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