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UNIQA 
POJISTNÁ SMLOUVA č. 2033600398 

Pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 

____ .. _ _______ -· _. _ . .  --· -----_-- ·--;-.,. 

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a. s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 

o pl':irni111 ilh1•m1 ,.;i.,hy111111J1111111 l�tn listin.: bylo 

r,11h11d111111111:1 ./J. .. 1.;1��d,i11i .... B.J.'f. ... m�stn 

a 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., 
č: ú.: 1071001005/5500, konst. s. 3558. 
IC: 49240480 -� �J.�v.r��t :?-\
zap_sán v o�chodním rejstříku, vedeném Městským soudem v ��zf��'pjj , f}
odd1I B, vlozka 2012 BÓ. ����- /f;,! 

� Poo y-\Q7 -....:::: _ _;.,---

Pojistník: Město Bystřice pod Hostýnem 
-·_ ... 

Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 002 87 113 

uzavírají prostřednictvím pojišťovacího makléře SATUM CZECH s.r.o. tuto smlouvu o pojištění 
předmětů umělecké a sběratelské hodnoty ve prospěch pojištěného / oprávněné osoby:
Vlastníci předmětů pojištění 

Článek I 
Předmět pojištění 

1 Předmětem tohoto pojištění jsou díla umělecké a sběratelské hodnoty dle Přílohy č. 1 
k pojistné smlouvě v pojistné hodnotě 2.450.000,- Kč. 

2 Pojištění se sjednává za účelem pojištění exponátů na výstavu konanou v 1. patře 
východního křídla zámku na adrese Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem ve dnech 
od 2.11.2015 do 2.11.2016 

3 Předměty pojištění budou zapůjčeny na základě Smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi 
pojištěným a pojistníkem. 

Článek li 
Rozsah pojištění 

1 Pojištění předmětů se sjednává v souladu s pojistnými podmínkami:
• Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen „UCZ/14")
• Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění předmětů umělecké a/nebo sběratelské 

hodnoty - zvláštní část (dále jen „UCZ/Um/14")
• Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení - zvláštní část

(dále jen „UCZ/Odc/14") - výklad pojmů 
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UNIQA 
• Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14
• Požadavky na způsob zabezpečení

2 Pro předměty pojištění v pojistné hodnotě 2.450.000,- Kč se dle této pojistné smlouvy 
sjednává pojistná ochrana pro pojištění v místě výstavy (ve výstavních prostorách, případně 
uskladnění v depozitáři). Pojištění zahrnuje případ vzniku škody na předmětech pojištění 

· vzniklou jakoukoli nahodilou škodnou událostí nastalou v době výstavy, včetně instalace,
deinstalace a úkonů bezprostředně s tím souvisejících, příp. uskladnění v depozitáři, která
není dále v příslušných pojistných podmínkách z pojištění vyloučena.

3 Podmínky pojistitele pro převzetí pojistné ochrany pro případ odcizení předmětů pojištění 
v době pobytu v místě výstavy (výstavní prostory, depozitář) jsou uvedeny v Příloze č. 3 této 
pojistné smlouvy. 

4 Díla jsou při přebírání a při předávání zpět podrobena fyzické kontrole a jejich stav je 
zaznamenán do protokolu o stavu díla. 

Článek Ill 
Pojistná hodnota, pojistná částka, spoluúčast, pojistné 

1 Pojistná hodnota / Pojistná částka 
Pojištění se sjednává na pojistnou hodnotu předmětu pojištění v souladu s Přílohou č.1. 
Určená pojistná hodnota je horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu doby trvání pojištění. 
Celková pojistná hodnota / pojistná částka předmětů pojištění činí 2.450.000,- Kč. Určená 
pojistná hodnota je horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí 
nastalých v průběhu doby trvání pojištění za všechny předměty pojištění celkem. 

2 Spoluúčast: 
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 

3 Pojistné 
Pojistné za dobu pojištění činí celkem 25.482,- Kč a je splatné k 4.12.2015 na účet pojistitele: 
č. ú.: 1071001005/5500, VS 2033600398. 
Takto stanovené pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu pojištěných věcí po dobu 
trvání pojištění. 

4 Pojistník v pojistné smlouvě prohlašuje, že mu k počátku pojištění nejsou známy škody na 
předmětech pojištění, které by byly kryty sjednaným pojištěním. 

Článek IV 
Doba trvání pojištění 

Počátek pojištění: 
Konec pojištění: 

Článek V 
Makléřská doložka 

2.11.2015 (00:00 hod) 
3.11.2016 (00:00 hod) bez automatického prodlužování 

Pojistník pověřuje na základě udělené plné moci pojišťovacího makléře SATUM CZECH s.r.o., 
Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČ: 253 73 951 vedením a zpracováním jeho pojistného 
zájmu. Vztah makléře a pojistitele je upraven jejich vzájemnou smlouvou. 
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Článek VI 
Ujednání pro případ vzniku škodné události 

1 Pojištěný, případně zplnomocněný zástupce, telefonicky nahlásí na Cali centrum UNIQA 
pojišťovny a.s. (tel.č.: 488 125 125) vznik škodné události, kde bude tato událost registrována a 
sděleno registrační číslo události). Případně tak lze učinit písemně emailem: 
hlaseni. PU@uniqa.cz 

2 Příslušnému pracovníkovi zelené linky je třeba sdělit následující: 
../ jméno, adresu, číslo pojistné smlouvy, kontaktní spojení vč. emailové adresy, stručně jak a 

kdy k PU došlo, 
../ pravděpodobnou výši škody, 
../ adresu, místo, kde se poškozené předměty pojištění nacházejí, kontaktní osobu pro zajištění 

prohlídky a posouzení rozsahu takto vzniklé škody (nutné k přizvání technika, případně 
soudního znalce). 

Článek VII 
Závěrečná ustanovení a ujednání 

1 Tato pojistná smlouva obsahuje 4 strany textu a 3 přílohy a je vystavena ve dvou vyhotoveních, 
z nichž vždy po jednom obdrží pojistník a pojistitel. 

2 Přílohy pojistné smlouvy: 

Příloha č. 1 - Seznam pojištěných exponátů 

Příloha č. 2 - Pojistné podmínky 
./ Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (,,UCZ/14")
../ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění předmětů umělecké a/nebo

sběratelské hodnoty (,, UCZ/Um/14") 
./ Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení - zvláštní

část (dále jen „UCZ/Odc/14")
./ Doplňkové poji"stné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14

Příloha č. 3 - Požadavky na způsob zabezpečení 

Zpracovala:  

Za UNIQA pojišťovnu, a.s. 

V Praze, dne 5.11.2015 
.1\.1� 

UNIQA 

UNIQA pojišťovna, a.s . 
Odbor zajištěni, speciálních rizik 

a mezinárodního obchodu 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 

® 

······· · 
odbor zajištění, speciálních rizik ředitelka odboru zajiště í, speciálních rizik 

a mezinárodního obchodu a mezinárod 1ho obchodu 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecným pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistn ·1 smlouvy: 
UCZ/14 UCZ/Um/14 UCZ/Odc/14 LIM/14 Požadavky na způsob zabezpečení 
,,Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, 
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem 
byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. 
Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájrT1u, mým pojistným 
potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému 
zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 
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Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 
101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s 
pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z 
tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním 
subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona 
souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat 
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik 
pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše 
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta 
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně 
kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti 
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu." 

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se 
kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro 
účely§ 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. 

Pojistník prohlašuje, že jeho pojistný zájem na pojištění majetku pojištěného/oprávněné osoby je dán 
uzavřenou Smlouvou o výpůjčce mezi pojistníkem a pojištěným/oprávněnou osobou. 

Za pojistníka 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

Soupis vypůjčených sbírkových předmětů: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 

poř. č. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Celková pojistná cena: 2 450 000 Kč 
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Evropská 136, 160 12 Praha 6 
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Tel.: +420 800 120 020 

Všeobecné pojistné podmínky 
- obecná část - UCZ/ 14

Obsah 

1. Úvodní ustanovení
2. Všeobecná ustanovení
3. Vymezení pojmů 
4. Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, 

předběžné pojištění 
5. Pojistné 
6. Zánik pojištění
7. Povinnosti pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby
8. Následky porušení povinností 
9. Pojistné plnění 

10. Postup při rozdílných názorech 
11. Doručování 
12. Postoupení pohledávky 
13. Informační povinnost 
14. 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 sou
kromého 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 smlou
vu, 

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, 

I) 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) pojistným úplata za soukromé pojištění, 

r) běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,

s) pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlou
vě, za které se platí pojistné, 

t) jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na
kterou bylo soukromé pojištění sjednáno, 

u) škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by 
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, 

v) časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojist
nou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stup
ni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení 
věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem, 

w) 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,

x) odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojis
titelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými 
metodami k datu zániku soukromého pojištění, 

y) čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost 
poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými 
událostmi, 

z) pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je
náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události, 

ž) 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, 

aa) nabídkou jakýkoli návrh na uzavření pojistné smlouvy, obsahuje
li podstatné náležitosti smlouvy, 

ab) měsicem období 30ti kalendářních dní, 

ac) sazebnikem 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, pi'ed
běžné 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 niž 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 ta
kové jednání za nový návrh. Nevyjádří-li druhá strana s novým návr
hem 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. Pojištěni 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 mivrhu pň:dběžné pojištěni. Rozsah předběžného po
jištěni určuje pojistitel. 

4.8. Pi'edběžné pojištěni končí dnem uzavřeni pojistné smlouvy, 
automatickým uplynutím 2 měsíc:ů od data převzetí návrhu 
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí 
pojistitele navrhovateli. Datum zániku př'edběžného pojištěni 
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem 
tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data 
zániku uplynulo alespoň 10 dni. 

4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného po
jištěni. 

4.10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události, 
má pojistitel právo na pojistné za c:elé 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. 

Článek 5
Pojistné 

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se 
určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé 
druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky. 

5.2. 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 čí 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 pojistn� 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 jedno
rázově 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. Výpovědí 

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. 

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, je
jímž 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 uzav
i'ena formou obchodu na dálku Je pojistník oprávněn 
od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne 
Jejího uzavření. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví 
žlvotnlch pojištění činí tato lhůta 30 dni. 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. 



6.3.3.0dstoupením 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 
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. 

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. Odmítnutím pojistného plnění 

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 pojistnéhq plnění pojištění 
zanikne. 

6.5. 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 prokázáni této skutečnosti 
pojistiteli. 

6.5.2. Pojištění zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvá
ní 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 pojisti
tele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění 
sjednáno. 

Článek 7 
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištěného II 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 zbyteč
ného 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, včet
ně 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, před
ložených dokladů a věd. 

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. 

7.8. 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. 

7.9. 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 osmi
denní 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 po
kládá za oprávněnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v článku 
7 odstavci 7.5. 

Článek 9 
Pojistné plnění 

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. 

9.2. Pojistné plnění se poskytuje v penězích. 

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. 

10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany 
rovným dílem. 

Článek 11 
Doručování 

11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice pro
střednictvím 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. Není-li 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 pohle
dávky 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, 11S 03 Praha 1 (dále Jen „ČNB"). 

13.2. Případné stížnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné 
osoby lze zasilat útvaru stížností pojistitele na adrese 
uvedené v záhlaví těchto VPP nebo také ČNB. 

13.3. Pro případné soudní řešení sporů s pojistitelem je příslušný 
Obvodní soud pro Prahu 6, ul. 28. Pluku 1533/296, 100 83 
Praha 10. 

Článek 14 
10.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předse- Účinnost 

dy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí 
předá oběma smluvním stranám. Tyto VPP nabývají účinnosti 1.1.2014. 
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Článek 1 
Úvodní ustanoveni 

Pojištění je upraveno touto zvláštní částí Všeobecných pojistných podmí
nek pro pojištění předmětů umělecké a/nebo sběratelské hodnoty (dále 
jen "UCZ/Um/14"), Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část 
(dále jen "UCZ/14") a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří nedílnou 
souc'.ást. Pokud je sjedn<'lna pteprava předmětů pojištěni, je pojištěni 
upraveno i Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění přepravy 
zásilek - zvláštní část (dále jen "UCZ/T/14"). Toto pojištění se sjednává 
jako pojištění škodové. 

Článek 2 
Rozsah pojištěni 

Ze sjednaného pojištění dle UCZ/Um/14 má oprávněná osoba právo, 
aby jí pojistitel poskytl pojistné plnění, nastane-li nahodilá skutečnost, 
s níž je dle těchto pojistných podmínek spojen vznik práva na plnění 
z pojištění (viz článek 11 těchto pojistných podmínek). 

Článek 3 
Předmět pojištěni, pojištěné náklady 

3.J Předmět pojištění 

d) na znovuzískání pohřešovaných nebo získání srovnatelných umě
leckých předmětů (např. cestovní náklady, přepravné, náklady na
advokáta, veřejné poplatky, bezpečnostní služby apod.) do S% 

z pojistné částky, maximálně však Kč 125.000,- na pojist
nou událost (reprodukčni/znovupořizovací náklady); 

e) na restaurování nebo nové pořízení poškozeného rámu a ochran
ného zasklení (doplnění rámu), podstavce a vitríny, avšak bez sní
žení hodnoty předmětů viz článek 11 těchto pojistných podmínek; 

f) na znalce, pověřené zjištěním rozsahu vzniklé škody, po odsou
hlasení s pojistitelem. 

3.3 Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jsou náklady 
uvedené v tomto článku hrazeny maximálně do 10% cel
kové pojistné částky, stanovené pojistnou smlouvou, ma
ximálně však Kč 500.000,- za sjednanou pojistnou dobu. 

Článek 4 
Zachraňovací náklady 

Pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady: 
a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně 

hrozící pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé po
jistné události; 

b) vynaložené náklady z důvodu hygienických, ekologických či bez
pečnostních při odklízení poškozených pojištěných věcí nebo je
jich zbytků. 

Úhrada vynaložených zachraňovacích nákladů, které byly vyna
lo!eny na záchranu !lvota a zdravf, se omezuje do výfe 30% ze 
sjednané pojistné částky. 
Uhrada ostatnfch vynaložených zachraňovacích nákladů podle 
písmen a), b) tohoto článku se omezuje do výše 5% ze sjednané 
pojistné částky. 
Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na základě písem
ného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezeni. 

Článek S 
Věcný a územní rozsah pojistné ochrany 

5 J Pojistná ochrana v místě pojištění 
Předměty pojištění jsou v místech pojištění, označených ve 
smlouvě, pojištěny proti poškození, zničení i ztrátě jako důsled
ku všech nebezpečí, kterým jsou pojištěné předměty vystaveny, 
a to za současné platnosti výluk z pojištění, uvedených v článku 6 
těchto pojistných podmínek. 

Předmětem pojištění jsou dle těchto pojistných podmínek staro- _,.5,...2�__,_P,e.o�jis,.,t'-'n"'-á-"o""chc.ercea"'n""a...!.m,.,_i"'m"'o"-'-'-m"'ís,.,t,,.o4'p"'o�jj...,št.,.ě,.,_,_ní 
žitnosti, umělecké a sběratelské předměty uvedené v seznamu Je-li v pojistné smlouvě sjednáno rozšíření pojistné ochrany 
pojištěných věd, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy, i mimo místo pojištění, platí tato pojistná ochrana maximálně po 
a rovněž k nim patřící rámy, pasparty, ochranné zasklení včetně dobu 60 dnu ode dne stanoveného v pojistné smlouvě i na jiných 
závěsného zařízení, podstavce a vitríny. místech za předpokladu, že u těchto míst jde o uznávané umě

3.2 pojištěné náklady 
Předmětem pojištění jsou rovněž následujfd náklady, které bylo 
v případě vzniku pojistné události nezbytně nutné vynaložit: 

a) na vyklizení i odklizení pojištěných předmětu, odklizení a odvoz 

lecké galerie, aukční domy, restaurátory, dílny zhotovující rámy, 
sklady přepravců uměleckých děl a bezcelní sklady. V případě 
sjednání této pojistné ochrany poskytne pojistitel pojistné plnění 
do výše limitu plnění a v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě. 

zbytků pojištěných předmětů (náklady na vyklizení); kromě toho „5.,__.3..____.P-'-'ře..,p..,.r.,.av....,a._..12""0j
.,.jš..._tě .... n...,ý..,c""'h....,v..,.ě.,.,cí 

vyprošťovací náklady maximálně do ceny využitelných zbytku do- Pro přepravu předmětů pojištění platí Všeobecné pojistné pod-
tyčných předmětů; mínky pro pojištění přepravy zásilek - zvláštní část (dále jen 

b) na přemístění a ochranu v případech, kdy k opětovnému zhoto- ,,UCZ/T/14") a Ustanovení k přepravě pojištěných věcí dle článku 
vení nebo pořízení pojištěných předmětů musí být jiné předměty 16 těchto pojistných podmínek. 
přemístěny, změněny nebo chráněny; 

c) na dopravu a na uskladnění pojištěných předmětu, pokud je -5�.4�-B=a�le�n�í�v.,.y=b=a�lo�y=á-ní�in_s=ta-la-c�e�a-d_ei�n=st=a=la�c-e 
místo pojištění nepoužitelné anebo skladování v použitelné části Škody vzniklé při balení a vybalování uměleckých předmětu 
místa pojištění není pro pojistníka či pojištěného ze závažných a sběratelských předmětů, stejně jako během instalace a dein-
duvodu akceptovatelné, nejdéle však na jeden rok (náklady na stalace výstavy, jsou do pojištění zahrnuty, pokud tyto činnosti 
dopravu a skladování); provádějí osoby, které mají odpovídající způsobilost a kvalifikaci. 



Článek6 
Výluky z pojištění 

6.1 Pojistná ochrana nezahrnuje, a to bez ohledu na jiné spo
lupůsobící příčiny, : 

a) škody způsobené úmyslným Jednáním pojistníka, pojiště
ného, osoby oprávněné či jiné osoby jednající z podnětu 
některého z nich; 

b) škody vzniklé pozvolným působením mrazu, horka, výky
vů teploty a tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu, kouře, sazí, 
prachu, světla a paprsků, plísní; 

c) škody vzniklé přímým, dlouhodobým vlivem biologických, 
chemických a tepelných procesů včetně znečištění, odpa
ření, zakalení, kvašení, vlivu smogu, změny barvy a vůně, 
hmotnosti, konzistence; 

d) škody vzniklé neodbornou klimatizací v místě pojištění; 
e) škody vzniklé přirozenou povahou předmětů pojištění 

anebo jejich špatnou kvalitou, opotřebením a poškozením 
v důsledku přiměřeného užívání pojištěného předmětu, 
postupným stárnutím, únavou materiálu; 

f) škody na nábytku a předmětech obdobného charakteru 
vzniklé tlakem, poškrábáním, poškozením politury, od
loupnutím dýhy a klihu, pokud k těmto poškozením dojde 
bez vnějšiho působení; 

g) škody vzniklé škůdci a hmyzem všeho druhu; 
h) škody vzniklé zpracováním, čištěním, jejich opravou a re

staurováním; 
I) škody vzniklé zvětšením starých škod, např. u Již existují

cích drobných trhlin na předmětech ze skla a porcelánu; 
j) škody vzniklé zpronevěrou, podvodem nebo vydíráním; 
k) škody vzniklé nesprávným zabalením s ohledem na zvole

ný dopravní prostředek, cestu, povahu a velikost předmě
tů (viz článek 16 těchto VPP); 

I) škody vzniklé chybnou konstrukcí, sestavením nebo mon
táží, dále nedostatečným nebo nevhodným upevněním 
předmětů čl konstrukcí v místě pojištění; 

m) škody vzniklé v důsledku války, invaze, činnosti zahranič
ního nepřítele, válečného stavu, válečných resp. vojen
ských akcí (bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka čl
nikoliv), občanské války, povstání, vzpoury, vzbouření, 
srocení, stávky, výluky, občanských nepokojů, odboje, vo
jenské čl uzurpované moci, stanného práva, výjimečného 
stavu, jednání skupiny osob se zlým úmyslem, činu lidí 
jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní,
spiknutí, zabavení pro vojenské účely, zničení nebo poško
zení z pokynu vlády působící de Jure nebo de facto anebo 
jiného veřejného orgánu; 

n) dále škody vzniklé všemi vojenskými či úředními opatření
mi v souvislosti s událostmi uvedenými v bodě m); 

o) škody vzniklé zestátněním, zabavením nebo jinými zásahy 
státní moci, soudním opatřením nebo jeho výkonem; 

p) odpovědnost, újmu, škodu ani na jakékoliv výdaje přímo 
nebo nepřímo způsobené, vyplývající nebo vzniklé v sou
vislosti s jakýmkoli teroristickým aktem nebo protiterori
stickými opatřeními bez ohledu na skutečnost, že na této 
události nebo na jakékoli části takové újmy, škody nebo
výdaje mohla mít podíl i jiná příčina; pro účely této výlu
ky se teroristickým aktem rozumí jednání jakékoliv osoby 
čl skupln(y) osob s použitím síly nebo násilí a/nebo s po
hrůžkou Jejich použití (ať Již tyto osoby/skupiny osob ko
nají samostatně nebo ve spojení s jakoukoli organizací či 
vládou), které sleduje politické, Ideologické, náboženské 
čl etnické cíle nebo pohnutky včetně záměru ovlivnit ja
koukoliv vládu nebo uvést veřejnost čl kteroukoliv její část 
do stavu obav;

q) škody nebo újmy způsobené Jadernou energií nebo radio
aktivitou Jakéhokoliv druhu, radioaktivními Izotopy nebo 
ionizujícím zářením; 

r) škody vzniklé užitím chemických, biologických, bioche
mických látek nebo elektromagnetických vln jako zbraní. 

6.2 Seznam výluk uvedený v odstavci 6.1 není úplný a dalši vý
luky čl omezení pojistného plnění se vyskytují i na jiných 
místech v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě. 

6.3 V případě jakékoliv žaloby, soudního řízení nebo jiného postupu, 
kde pojistitel namítá, že na základě ustanovení výluky uvedené 
v tomto článku není vzniklá škoda nebo újma tímto pojištěním 
kryta, je důkazní břemeno o opaku na pojištěném. 

Článek 7 
Doba trvání pojištění, pojistné 

7.1 Počátek a konec pojistné doby je stanoven v pojistné smlouvě. 

7.2 Jakákoliv změna pojistné doby podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu pojistitele. 

7.3 Pojistné, jeho platbu a následky nezaplacení pojistného ve stano
vené lhůtě upravují Všeobecné pojistné podmínky - obecná část 
- UCZ/14, článek 5 a 6 a dále pojistná smlouva. 

Článek S 
Pojistná částka a pojistná hodnota pojištěné věci 

8.1 Nebylo-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak, je horní hranicí po
jistného plnění pojistná částka, stanovená pojistníkem. Pojistná 
částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby 
odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření po
jistné smlouvy. Pojistitel je oprávněn nechat pojistné hodnoty pra
videlně po dvou letech přezkoumat. 

8.2 Pokud se prokáže, že předmět pojištění je falzifikát, pak platí zpět
ně od počátku pojištění nebo, trvá-li pojištění déle než 1 rok, od 
počátku aktuálního pojistného období skutečná hodnota pojiš
těné věci jako pojistná hodnota určující pojistnou částku. Rozdíl 
mezi původně stanoveným pojistným a pojistným na základě sku
tečné hodnoty věci bude pojistníkovi vrácen. 

Článek9 
Spoluúčast 

9.1 V pojistné smlouvě může být ujednáno, že se oprávněná osoba 
podílí na pojistném plnění z každé pojistné události pevně stano
venou částkou (dále jen spoluúčast). 

9.2 Spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě se odečítá od pojistného 
plnění. 

9.3 V pojistné smlouvě lze sjednat jiné formy spoluúčasti pro jednotli
vé pojištěné položky. 

Článek 10 
Pojištění pro případ navýšení pojistné hodnoty 

10.1 Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěných věcí zvýšením 
jejich hodnoty při posledním ocenění, je pojistník povinen toto 
pojistiteli nahlásit nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto oce
nění. 

10.2 Pojistitel na základě přezkoumání rizika stanoví dodatečné pojist
né za navýšení pojistné částky případně může rozhodnout, že tyto 
předměty vyloučí z pojistného krytí od okamžiku oznámení pojis
titele pojistníkovi. 

Článek 11 
Pojistná událost, pojistné plnění 

11.1 Pojistnou událostí je věcná škoda na předmětu pojištění, se kte
rou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, 
v důsledku pojištěných nebezpečí, která nejsou v pojistných pod
mínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena. Příčinou škody na 
pojištěném předmětu musí být náhlá, nahodilá, nepředvídatelná 
a bezprostředně z vnějšku působící událost. 

)) 2 Pojistná událost na jednotlivém předmětu pojištěn( 
V případě pojistné události na jednotlivém předmětu pojištění 
poskytne pojistitel následující pojistné plnění: 

a) při zničení nebo ztrátě pojištěného předmětu poskytne pojistitel 
pojistné plnění z pojistné hodnoty podle čl. 8 těchto pojistných 
podmínek; 

b) při poškození pojištěného předmětu stanoví pojistitel pojistné 
plnění podle své volby s přiměřeným přihlédnutím k zájmům 
oprávněné osoby: 



ba) 

bb) 

11.3 

a) 

b) 

ba) 

za snížení hodnoty pojištěného předmětu 
nebo 

náklady na restaurování (včetně nákladů na přepravu, dokumen
taci a krátkodobé pojištění), a to maximálně za všechny tyto ná
klady včetně případné úhrady za snížení hodnoty předmětu do 
výše pojistné částky, stanovené v pojistné smlouvě. 

Pojistná událost na vícedílných souyjsejjdch předmětech. skupin 
děl souběhY sérií apod. 
V případě vícedílných souvisejících předmětů, skupin děl, párů, 
souběhů sérií apod. poskytne pojistitel následující pojistné plně
ní: 

při zničení nebo ztrátě celého souboru, všech částí série, apod., 
poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši pojistné hodnoty, sta
novené pojistnou částkou v pojistné smlouvě dle článku 8 těchto 
pojistných podmínek; 

v případě zničení, ztráty nebo poškozeni jednotlivých dílů po
skytne pojistitel pojistné plnění podle své volby viz níže body ba) 
resp. bb), vždy však s ohledem na zájmy oprávněné osoby: 

při znjčení nebo ztrátě jednotliyÝch částí 
- pojistné plnění za zničené nebo ztracené části včetně případ

ného sníženi hodnoty celku věcí
anebo
náklady na nové pořízení srovnatelného předmětu, který
nahradí zničenou nebo ztracenou část i podle kunsthistorické
ho oceněni;

bb) při poškození jednotljyÝch částí 
náklady na restaurování (včetně nákladů na přepravu, doku
mentací a krátkodobé pojištění) včetně úhrady případného 
snížení hodnoty restaurované části nebo celku anebo 

- pojistné plněni za poškozenou část včetně případného sníženi
hodnoty celku předmětů proti převzetí poškozeného dílu,
anebo
náklady na nové pořízení srovnatelného předmětu, který na
hradí zničenou nebo ztracenou část i podle kunsthistorického
oceněni, proti převzetí poškozeného dílu.

11 .4 Poškození zničení pojištěných předmětů vč. jejich poškození sou
visející s odcizením či pokusem o jejich odcizení 
Pokud je pojistník, pojištěný, oprávněná osoba či jimi zmocně
ný zástupce povinen oznámit vznik škodné události příslušné 
policejní složce podle článku 13, odst. 13.1.i) těchto pojistných 
podmínek, bude poskytnuto pojistné plnění jen za pojištěné 
předměty, které byly příslušnému orgánu činnému ve správním 
či trestním řízení nahlášeny. 

11.5 Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojistitel pojist
né plněni v měně České republiky, pokud nerozhodne o tom, že po
skytne naturální plněni (opravou nebo výměnou poškozené věci). 

Článek 12 
Povinnosti pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby 

12.1 Kromě povinností uvedených v článku 7 Všeobecných pojistných 
podmínek - obecná část - UCZ/14, jsou pojistník, pojištěný, 
oprávněná osoba rovněž povinni: 

a) poskytnout pojistiteli vyžádané pravdivé informace týkající se po
jištění nebo škodné události;

b) vynakládat veškeré úsilí a využívat všech prostředků a možností
k tomu, aby škodná událost nenastala. Dále je povinen neprodle
ně odstranit každou závadu či nebezpečí, které by mohly mít vliv
na vznik škodné události;

c) být pojistiteli v každém ohledu nápomocen při jeho pravidelné kon
trole pojistných hodnot dle článku 8 těchto pojistných podmínek; 

d) respektovat všechny zákonné, úřední či zvlášť sjednané bezpeč
nostní předpisy a ustanovení;

e) udržovat stále ve zcela použitelném stavu bezpečnostní zařízení
existující v době návrhu na uzavření pojistné smlouvy a obslu
hovat je dle příslušných předpisů výrobce; poruchy, nedostatky
nebo škody na těchto zařízeních je tfeba neprodleně nechat od
stranit renomovanou firmou, tj. uvést je dle jejich účelu v nejkrat
ším možném terminu do plně provozuschopného stavu; během
trvání přerušeni funkčnosti zajistit místo pojištění proti vloupáni
jiným, adekvátním a dostatečně spolehlivým způsobem;

f) nechat prohlédnout zařízeni chránící předměty pojištění proti od-

g) 

h) 

i) 

j) 

12.2 

12.2.1 
a) 

b) 

cizení pravidelně, minimálně jednou ročně firmou, která je opráv
něna provádět instalaci a kontrolu tohoto zařízení; 
před opuštěním prostor (místností), v nichž jsou pojištěné před
měty umístěny a v nichž není nikdo přítomen, zajistit všechny 
dveře, okna a všechny jiné otvory pojištěných prostor uzavřením, 
uzamčením, a dalším přídavným bezpečnostním opatřením, kte
ré je zde instalováno, a uvést do činnosti bezpečnostní opatření 
proti vloupání; 
ihned nahlásit pojistiteli, je-li zřejmé, že jinak stále obydlené po
jištěné prostory budou na více než 30 dní po sobě jdoucích, ne
obydlené (cesta, nemoc); 
pojištěné místo v chladném ročním období buď dostatečně vytá
pět nebo uzavřít všechna zařízení přivádějící vodu, vyprázdnit je 
a udržovat je v tomto stavu; 
při převozu pojištěných předmětů dodržovat příslušné pojistné 
podmínky UCZ/T/14 a Ustanovení k přepravě pojištěných věcí 
(článek 16 těchto pojistných podmínek). 

Pojistník případně pojištěný nesmí po uzavřeni smlouvy bez svo
lení pojistitele způsobit zvýšení rizika ani to umožnit třetím oso
bám. 

Za zvýšení rizika se přitom považuje zejména : 
odstraněni nebo zmenšení zabezpečeni, existujícího při podáni 
návrhu na uzavřeni pojistné smlouvy nebo dohodnutého doda
tečně; 
zřízení lešení, lanových nebo jiných výtahů, započetí stavebních 
prací na pojištěném místě nebo v jejich sousedství. 

12.2.2 Dojde-li ke zvýšení rizika nezávisle na vůli pojistníka, pojištěného 
či oprávněné osoby, musí to tito pojistiteli ihned nahlásit. To platí 
především: 

a) bude-li některé z bezpečnostních opatření a zařízení částečně či
zcela nefunkční, případně bude-li jeho funkce rušena;

b) pokud bylo z podnětu třetí osoby, která nepodléhá pokynům po
jistníka, na pojištěném místě nebo v bezprostředním sousedství
započato se stavebními pracemi nebo s výstavbou lešení.

12.3 Porušení povinností uvedených v tomto článku se pova
žuje za poruiení pojistné smlouvy podstatným způsobem, 
které opravňuje pojistitele k odstoupení od smlouvy nebo 
ke sníženi výše pojistného plněni podle toho, jaký vliv 
mělo toto porušení na rozsah povinnosti pojistitele plnit. 

Článek 13 
Povinnosti pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby v případě 
vzniku pojistné události 

13.1 Kromě povinností uvedených v článku 7 Všeobecných pojistných 
podmínek - obecná část - UCZ/14, jsou pojistník, pojištěný, 
oprávněná osoba v případě vzniku pojistné události povinni: 

a) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistite
le, dokud škoda nebyla prohlédnuta a zdokumentována přísluš
ným oprávněným orgánem (policie, hasičský záchranný sbor),
případně zástupcem pojistitele, pokud to není nutné k odvrácení
nebo zmírnění následků škody nebo v rozporu s obecným zá
jmem;

b) učinit opatření, aby škoda nebo újma vzniklá škodnou událostí byla 
co nejmenší; vyčkat s opravou popř. restaurováním věci poškozené 
škodnou události nebo s odstraňováním zbytků takto zničené nebo
poškozené věci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do doby 
15 dnů od nahlášení škodné události, pokud z bezpečnostních, 
hygienických nebo jiných vážných důvodů není nutno s opravou 
nebo odstraňováním zbytků začít neprodleně; 

c) se při bezprostředně hrozící nebo vzniklé škodě postarat dle mož
ností o zachováni, záchranu a znovuzískání pojištěné věci. Zvláš
tě musí pojistník případně pojištěný uplatnit nároky vůči třetím
osobám (např. železnici, poště, přepravci, letecké společnosti)
správnou formou a ve stanovené lhůtě anebo je zajistit jiným
způsobem. Pokud se pojištěný předmět v době vzniku pojistné
události nachází pod dozorem přepravní společnosti, musí být 
škoda ihned nahlášena. Pojistník, případně pojištěný, musí hlá
šeni doložit potvrzením přepravce. Při vnějších nepoznatelných
škodách je třeba přepravce ihned po odhalení škody vyzvat, aby
si škodu v reklamační lhůtě prohlédl a potvrdil ji;

d) umožnit pojistiteli, aby provedl prostřednictvím pověřených nebo
zmocněných osob potřebná šetřeni o příčinách vzniklé škody,



o okolnostech rozhodných pro posouzení nároků na pojistné pl
nění, jeho rozsahu a výši, včetně ohledání pojištěné věci, obhlídky 
místa škodní události, pořízení zvukové a obrazové dokumentace 
z místa škodní události, odebrání potřebných vzorků, poškozené 
nebo zničené zásilky pro účely znaleckého zkoumání a předložit 
pojistiteli potřebné doklady (včetně účetních písemnosti), které 

je třeba namalovanou vrchní plochu chránit barevně neutrálním 
hedvábným papírem, neobsahujícím kyselinu; celý předmět se 
musí zabalit do fólie se vzduchovými polštářky nebo do stabilní
ho lepenkového obalu; pokud je obraz a/nebo rám zvláště citlivý, 
musí se použít rám určený k přepravě nebo stabilní lepenkový 
obal; 

si vyžádá, a dále předložit dokumentaci k původnímu stavu po- c) kresby, tištěná grafika nebo jiné práce na papíře se musí zásad
ně vysadit z rámu, pokud je to možné bez nebezpečí pro nosiče 
obrazů, a zabalit je do neutrálního hedvábného papíru neobsa
hujícího kyselinu; předmět se položí mezi kartony, zabraňující 
přehnutí; lepící pásky se nesmějí používat; pokud není možné 
vysazení z rámu, musí být sklo zajištěno, jak je uvedeno v odstavci 
16.1.2 tohoto článku; nadto se musí chránit rohy a hrany před po
škozením chrániči rohů nebo polstrováním; 

e) 

škozených předmětů (např. znalecké posudky, protokoly o stavu 
děl apod.); 
učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na 
náhradu škody, která podle příslušných právních předpisů pře
chází na pojistitele; 
plnit další specifické povinnosti vyplývající z jednotlivých druhů 
pojištění, které byly smluvně ujednány v pojistné smlouvě; 

f) 

g) 

h) 

i) 

postupovat za všech okolností, které nejsou mimo jeho kontrolu, d) předměty z materiálu náchylného ke zlomení se musí k přepra
vě zabalit do obalů ze dřeva nebo těžké lepenky, odolných proti 
tlaku a nárazu; prázdná místa v přepravních schránkách se musí 
vyplnit vhodným materiálem, nikoliv kousky tvrdé pěny nebo pa
pírem zmačkaným do koule; 

s náležitou pečlivostí a bez prodlení; 
vyžádat si pokyny pojistitele, pokud toto okolnosti dovolují, a řídit 
se jimi; 
u škod vzniklých požárem, explozí, vloupáním, krádeží, 
vandalismem a loupeží škodu bezodkladně oznámit věc- e) sochy musí být pokud možno rozloženy a jednotlivé části zabale

ny zvlášť; ně a místně příslušné pollceJní složce; při požáru též ha-
sičskému záchrannému sboru a bezodkladně, nejpozději f) předměty s vysoce citlivým povrchem, popř. patinou (zvláště ak

ryl, leštěný bronz apod.) musí být pečlivě chráněny proti odření, 
šrámům a škrábancům, konzervátorsky přiměřeným speciálním 
zabalením, respektujícím citlivost předmětů. 

do 48 hodin, doložit seznam pohřešovaných, poškozených 
a zničených předmětů. Kopli seznamu je třeba dát pojistiteli 
k dispozici. 

13.2 Nedodržení povinností uvedených v tomto článku upravu
je čl. 8 Všeobecných pojistných podmínek UCZ/14. 

Článek 14 
Znovu získané umělecké předměty 

14.1 Pokud se pojistník, pojištěný či oprávněná osoba dozví, kde se na
cházejí ztracené pojištěné předměty, je povinen pojistitele ihned 
o tomto písemně informovat a využít všech opatření k jejich iden
tifikaci a znovuzískání. Pokud se o ztracených pojištěných před
mětech dozví pojistitel, informuje o tomto neprodleně pojistníka. 

14.2 Je-li ztracená věc znovu získána, je pojistník, pojištěný případně 
oprávněná osoba povinen tuto věc převzít. Oprávněná osoba je 
poté povinna vrátit pojistiteli plné či částečně vyplacené pojistné 
plnění, a to ve lhůtě 3 měsíců od doby, kdy se o nalezení předmě
tu či předmětů dozvěděla. Je-li vrácená věc poškozená, je pojis
titel povinen poskytnout pojistné plnění podle článku 11 těchto 
pojistných podmínek, a to i v případě, kdy byla oprávněná osoba 
v souladu s ustanovením tohoto odstavce povinna vrátit pojistné 
plnění, které jí bylo vyplaceno v souvislosti s pohřešováním věci. 

Článek 15 
Expertní řízení 

V návaznosti na článek 10 Všeobecných pojistných podmínek UCZ/14 
musí znalecký posudek v řízení o výši škody obsahovat : 
a) soupis zničených, poškozených nebo pohřešovaných předmětů, 

jejich pojistnou hodnotu v době vzniku pojistné události; 
b) částky k určení výše škody na základě zvoleného druhu pojistného 

plnění, uvedeného v čl. 11 těchto pojistných podmínek; 
c) ostatní nutné spolupojištěné náklady. 

Řízením soudních znalců nejsou dotčeny povinnosti pojistníka, pojištěné
ho a oprávněné osoby dle čl. 12 a 13 těchto pojistných podmínek. 

Článek 16 
Ustanovení k přepravě pojištěných věcí 

16.1 Balení a zajištění pojištěných předmětů během přepravy 

16.1.1 Pojištěné předměty musí být při každé přepravě přiměřeně zaba
lené s ohledem na jejich povahu a konzervaci. Toto je splněno pře
devším, pokud jsou splněny následující bezpečnostní požadavky: 

a) obrazy či jiné předměty natřené čerstvě fermeží nebo čerstvě na
malované se smí převážet teprve po dostatečném zaschnutí nátěru; 

b) u všech předmětů zarámovaných pod sklem musí být skleněné 
tabulky vertikálně i horizontálně oblepeny speciálními foliemi 
nebo jinými vhodnými lepícími nálepkami; u všech jiných maleb 

16.1.2 Zabalené předměty je třeba v dopravním prostředku dostatečně 
zajistit proti pohybu (posunutí, sklouznutí, kutálení) záchrannými 
pásy a/nebo polstrováním, polštářky. Malby, a to i pod ochran
ným sklem, se musí převážet vertikálně. Malby s odlupující se na
malovanou vrstvou, pastely, kresby křídou nebo uhlem se musí 
převážet výlučně horizontálně povrchem nahoru. 

16.1.3 Všechny schránky, použité na přepravu, se musí zřetelně 
označit následujícími údaji a označením: 

a) obsah, ale vždy bez udání hodnoty zásilky (s výjimkou letecké 
přepravy); 

b) označení stran zásilky (přední, zadní, vrchní, spodní); 
c) chránit před vlhkem; 
d) údaj o těžišti u předmětů ohrožených překlopením; 
e) ,,Fragile" /

,,
Křehké"- ,,Handle with care" /"Křehké" či „Neklopit"; 

f) údaj o váze u předmětů, je-li větší než 100 kg. 

16.1.4 U předmětů citlivých na teplotu a tlak (např. malby) musí být 
v nákladním listu a na obalu výslovně poukázáno na jejich náchyl
nost k poškození. 

16.1.S Pokud nelze dodriet pojistitelem předepsané balenf, musí 
být použité balení před začátkem přepravy odsouhlaseno 
s pojistitelem. 

16.2 Způsob přeprayy a použité dopravní prostředky 

16.2.1 Způsob přepravy, použité dopravní prostředky a dopravce 
musí být s pojistitelem dojednány před zahájením přepravy. 

16.2.2 Pro jednotlivé druhy přepravy platí následující ustanovení a pod
mínky: 

a) železniční přei;1rava 

b) 

c) 

Přeprava musí být prováděna pouze v uzamčených vagónech. Po
jištěné předměty musí být zasílány jako expresní zásilka a nesmí 
být označeny „k vyzvednutí v železničním skladu". Pojištěné před
měty musí být přesně specifikovány v přepravních dokumentech 
a nesmí být označeny pouze obecným označením „předměty 
umělecké povahy". 

silniční přeprava 
U přepravy, prováděné pojistníkem či jím pověřenou osobou smě
jí být předměty přepravovány jen v uzavřených osobních autech 
nebo dodávkách, ne však v přívěsech nebo nákladních autech 
s plachtou. Pojištěné předměty musí být během přepravy a bě
hem parkování vozidla trvale pod dohledem. 

letecká přeprava 
U letecké přepravy musí být zásilky určené k přepravě doprová
zeny deklarací jejich hodnoty a deklarovaná hodnota musí být 
odsouhlasena pojistitelem před započetím přepravy. Pojištěné 



předměty je třeba přepravovat jako kabinové zavazadlo pojistníka 
nebo osoby jím pověřené. 

16.2.3 Pokud je přeprava prováděna speditéry nebo přepravci, musí se 
jednat o průkazné speditéry/přepravce uměleckých předmětů, 
kteří mají nutnou odbornou průpravu pro nakládání s předměty 
určenými k přepravě a skladování. Pověří-li pojistník výjimečně ji
nou osobu k této přepravě, musí se jednat o opatrnou a pečlivou 
osobu, která splňuje požadavky uvedené v tomto odstavci. 

16.3 Požadavky na doprovod při silniční a letecké přepravě 

16.3.1 Pojištěný předmět musí být v průběhu přepravy stále pod do
hledem. Pokud pojistná hodnota předmětů určených k přepravě 
překročí Kč 20.000.000,-, musí přepravu doprovázet další osoba. 

16.3.2 Osoby pověřené provedením přepravy a doprovodem musí být 
duševně i tělesně způsobilé. 

16.3.3 Přepravy předmětů s pojistnou hodnotou nad Kč 40.000.000,- je 
třeba odsouhlasit s pojistitelem a dojednat požadavky na dopro
vod. 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. 




