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âlánek 1
Úvodní ustanovení

Soukromé poji‰tûní, které uzavírá UNIQA poji‰Èovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), se fiídí
právním fiádem âeské republiky. Platí pro nû zákon o pojistné smlouvû, zákon o po-
ji‰Èovnictví, pfiíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku, tyto v‰eobecné pojistné pod-
mínky (dále jen „VPP“), zvlá‰tní ãást VPP a doplÀkové pojistné podmínky. Obsahují-li
nûkteré z v˘‰e uveden˘ch podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí
ustanovení uvedená v pojistn˘ch podmínkách nebo pfiímo v pojistné smlouvû.

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

2.1. Na základû uzavfiené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pfiípadû vzni-
ku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnûní a pojistník se
zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tfieba písemné formy. Ve‰keré
zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.

âlánek 3
Vymezení pojmÛ

Pro úãely poji‰tûní  se rozumí
a) nahodilou skuteãností skuteãnost, která je  moÏná a u které není  jisté, zda v dobû

trvání soukromého poji‰tûní vÛbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
b) pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné  smlouvû  ne-

bo  ve  zvlá‰tním  právním pfiedpisu, na kter˘ se pojistná smlouva odvolává,
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnûní,

c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,
d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavfiení pojistné smlouvy s pojistitelem,
e) úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto smluvní stra-

ny a dále poji‰tûn˘ a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukromého poji‰tûní
vzniklo právo nebo povinnost,

f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávnûna provozovat poji‰Èovací
ãinnost podle zvlá‰tního zákona,

g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavfiela pojistnou smlouvu,
h) poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek, odpovûdnost za  ‰kodu

nebo  jiné  hodnoty  pojistného  zájmu  se soukromé  poji‰tûní vztahuje,
i) oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznikne prá-

vo na pojistné plnûní,
j) obmy‰len˘m osoba urãená pojistníkem v pojistné smlouvû, které vznikne

právo na pojistné plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného,
k) skupinov˘m poji‰tûním soukromé poji‰tûní, které se vztahuje na skupinu

poji‰tûn˘ch  blíÏe  vymezen˘ch  v  pojistné  smlouvû, jejichÏ totoÏnost v
dobû uzavfiení této smlouvy není obvykle známa,

l) pojistn˘m nebezpeãím moÏná pfiíãina vzniku pojistné události,
m) pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku pojistné události vyvola-

né pojistn˘m nebezpeãím,
n) pojistn˘m zájmem oprávnûná  potfieba ochrany  pfied  následky nahodilé

skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
o) pojistnou hodnotou  nejvy‰‰í moÏná majetková újma, která mÛÏe v dÛ-

sledku pojistné události nastat,
p) pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,
r) bûÏn˘m pojistn˘m pojistné stanovené za pojistné období,  
s) pojistn˘m obdobím ãasové období dohodnuté v pojistné smlouvû, za kte-

ré se platí pojistné,
t) jednorázov˘m pojistn˘m pojistné  stanovené na  celou dobu, na kterou by-

lo soukromé poji‰tûní sjednáno,
u) ‰kodnou událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda a která by mohla b˘t

dÛvodem vzniku práva na pojistné plnûní,
v) ãasovou cenou cena, kterou mûla vûc bezprostfiednû  pfied pojistnou udá-

lostí; stanoví se z nové ceny vûci, pfiiãemÏ se pfiihlíÏí ke stupni opotfiebení
nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení vûci, k  nûmuÏ do‰lo její
opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem,

w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místû a v daném ãase vûc stej-
nou nebo srovnatelnou znovu pofiídit jako vûc stejnou nebo novou, stej-
ného druhu a úãelu,

x) odkupn˘m ãást nespotfiebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako
technická rezerva vypoãtená pojistnû matematick˘mi metodami k datu zá-
niku soukromého poji‰tûní,

y) ãekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout
pojistné plnûní z událostí, které by jinak byly pojistn˘mi událostmi,

z) poji‰tûním ‰kodov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je náhrada ‰kody
vzniklé v dÛsledku pojistné události,

Ï) poji‰tûním obnosov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je získání obno-
su, tj. dohodnuté finanãní ãástky v dÛsledku pojistné události  ve v˘‰i, kte-
rá je nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody.

âlánek 4
Pojistná smlouva, doba trvání poji‰tûní, pojistné období, pfiedbûÏné poji‰tûní

4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavfiení a zmûnu pojistné smlouvy pfied-

kládá navrhovatel pojistiteli. Souãástí návrhu jsou písemné dotazy pojisti-
tele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, které je navrhovatel povinen prav-
divû a úplnû zodpovûdût.

4.2. Pojistitel na základû návrhu rozhodne do 2 mûsícÛ od jeho pfievzetí o jeho
pfiijetí ãi nepfiijetí. OkamÏikem pfiijetí návrhu je pojistná smlouva uzavfiena.
Jako písemné potvrzení o uzavfiení pojistné smlouvy vydá pojistitel pojist-
níkovi pojistku, v níÏ je den uzavfiení pojistné smlouvy uveden. 

4.3. Obsahuje-li pfiijetí návrhu pojistitelem dodatky, v˘hrady, omezení nebo ji-
né zmûny proti pÛvodnímu návrhu, povaÏuje se takové pfiijetí za nov˘ ná-
vrh. Nevyjádfií-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve lhÛtû 1 mûsíce ode
dne, kdy jí byl doruãen, a neuhradí-li v této lhÛtû pojistné ãi jeho splátku
stanovenou pojistitelem, povaÏuje se návrh za odmítnut˘.

4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji‰tûní. Pokud je pojistná doba
sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodluÏuje se vÏdy auto-
maticky o dal‰í rok, pokud nûkterá ze smluvních stran smlouvu nevypoví
nejménû 6 t˘dnÛ pfied uplynutím pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaãíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako
poãátek poji‰tûní a konãí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec poji‰tû-
ní. Poji‰tûní nelze pfieru‰it, není-li ujednáno jinak.

4.6. Pokud pojistná doba ãiní alespoÀ 1 rok, je pojistn˘m obdobím 12 mûsícÛ.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu jako

poãátek poji‰tûní do okamÏiku rozhodnutí o návrhu pfiedbûÏné poji‰tûní.
Rozsah pfiedbûÏného poji‰tûní urãuje pojistitel.

4.8. PfiedbûÏné poji‰tûní konãí dnem uzavfiení pojistné smlouvy, automatick˘m
uplynutím 2 mûsícÛ od data pfievzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uve-
den˘m v písemném odmítnutí pojistitele navrhovateli. Datum zániku pfied-
bûÏného poji‰tûní v písemném odmítnutí musí b˘t stanoveno pojistitelem
tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynu-
lo alespoÀ 10 dní. 

4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pfiedbûÏného poji‰tûní.
4.10. Dojde-li v dobû pfiedbûÏného poji‰tûní k pojistné události, má pojistitel právo na

pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.
4.11.V pfiípadû, Ïe je návrh pojistitelem pfiijat, poskytuje pojistitel pln˘ rozsah

poji‰tûní od poãátku, kter˘ je uveden v návrhu.

âlánek 5
Pojistné

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e pojistného se urãu-
je na základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé druhy poji‰tû-
ní podle zásad pojistné matematiky. Základna pro v˘poãet pojistného je 
uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvlá‰tní ãásti VPP.

5.2. Pojistné se stanoví buì pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jednorázové
pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). V pojistné smlouvû lze
v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho
splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, úãtuje pojistitel pfiiráÏky od-
povídající pfiíslu‰nému podroãnímu placení.

5.3. Pojistné za první pojistné období ãi jeho splátku nebo jednorázové pojist-
né (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnÛ od data uzavfiení pojistné
smlouvy, není-li ujednáno jinak. TotéÏ platí pro zmûnu pojistné smlouvy.
Pojistné za dal‰í pojistná období je splatné vÏdy k v˘roãnímu dni poãátku
poji‰tûní, není-li ujednáno jinak. 

5.4. Není-li pojistné ãi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má poji-
stitel právo poÏadovat úhradu upomínacích nákladÛ a úroky z prodlení, je-
jichÏ v˘‰i stanoví právní pfiedpis. Za datum úhrady pojistného ãi jeho splát-
ky se pokládá den, kdy jsou pfiipsány na úãet pojistitele nebo jím hoto-
vostnû inkasovány.

5.5. Pojistitel je oprávnûn upravit u ‰kodového poji‰tûní v˘‰i bûÏného pojistné-
ho pro dal‰í pojistné období. Pojistitel sdûlí novû stanovenou v˘‰i pojistné-
ho pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû  2 mûsícÛ pfied splatností  pojistného za
pojistné období,  ve kterém  se má v˘‰e pojistného zmûnit. Pokud pojistník se
zmûnou v˘‰e pojistného nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1 mûsí-
ce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Poji‰tûní
pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

5.6. Mimo pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi rovnûÏ jednorázovû po-
platky (napfi. pojistn˘ poplatek, poplatek za vinkulaci).

5.7. Pojistitel je oprávnûn zapoãíst dluÏné ãástky pojistného a jiné splatné po-
hledávky ze soukrom˘ch poji‰tûní proti pojistnému plnûní nebo pfieplat-
kÛm pojistného z jin˘ch soukrom˘ch poji‰tûní.

âlánek 6
Zánik poji‰tûní 

6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Poji‰tûní zaniká dnem následujícím po marném  uplynutí lhÛty stanove-

né pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného  nebo  jeho  splátky,
doruãené pojistníkovi. LhÛta k zaplacení je 45 kalendáfiních dní, nebylo-
li dohodnuto jinak. Není-li v‰ak uhrazeno v uvedené lhÛtû první pojistné,
poji‰tûní zaniká ke dni jeho poãátku.

6.2. V˘povûdí
6.2.1. Poji‰tûní rovnûÏ zaniká  v˘povûdí  pojistitele nebo pojistníka ke konci po-

jistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena alespoÀ 6 t˘dnÛ pfied 
uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
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6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 2 mûsícÛ ode 
dne uzavfiení pojistné smlouvy. Dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet
osmidenní v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ ode dne
doruãení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruãení v˘povûdi po-
ãíná bûÏet v˘povûdní lhÛta 1 mûsíce, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.

6.2.4. Pojistitel nemÛÏe podle odstavcÛ 6.2.1. a 6.2.3. vypovûdût Ïivotní poji‰tûní.
6.3. Odstoupením
6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání pojistné smlouvy úmy-

slnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné  dotazy  poji-
stitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, má pojistitel právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliÏe pfii pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ
by  pojistnou  smlouvu neuzavfiel. Toto právo mÛÏe pojistitel uplatnit do
2 mûsícÛ ode dne,  kdy takovou skuteãnost zjistil. To platí i v pfiípadû
zmûny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í. Pojistitel
je povinen  bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû  do 30 dnÛ ode
dne odstoupení  od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kte-
rého se odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pfiípadû odstoupení pojistite-
le se od zaplaceného  pojistného odeãítají i náklady spojené se vznikem
a správou poji‰tûní.  Pojistník nebo  poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû po-
jistníkem, popfiípadû obmy‰len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen
pojistiteli vrátit  ãástku vyplaceného pojistného plnûní, která pfiesahuje
v˘‰i zaplaceného pojistného.

6.4. Odmítnutím pojistného plnûní
6.4.1. Pojistitel  plnûní mÛÏe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliÏe
a) pfiíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aÏ po vzni-

ku pojistné události a kterou nemohl zjistit pfii sjednávání poji‰tûní nebo
jeho zmûnû  v dÛsledku úmyslnû nebo z nedbalosti  nepravdivû nebo
neúplnû zodpovûzen˘ch  písemn˘ch dotazÛ, a jestliÏe  by pfii  znalosti té-
to  skuteãnosti v dobû uzavfiení  pojistné smlouvy tuto smlouvu neuza-
vfiel, nebo ji uzavfiel za jin˘ch podmínek, nebo

b) oprávnûná osoba uvede pfii uplatÀování práva na plnûní z poji‰tûní  vû-
domû  nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t˘kající se rozsahu pojist-
né události nebo podstatné údaje t˘kající se této události zamlãí.

6.4.2. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji‰tûní za-
nikne.

6.5. Dal‰í dÛvody zániku
6.5.1. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo poji‰tûná vûc ne-

bo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy do‰lo ke smrti poji‰tûné fy-
zické osoby nebo zániku poji‰tûné právnické osoby bez právního ná-
stupce, není-li dohodnuto jinak. 

6.5.2. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojistitele 
s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

7.1. V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit po-
ji‰tûného s obsahem pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní jeho rizika.

7.2. Právo na pojistné plnûní  mÛÏe pojistník uplatnit  pouze tehdy,  jestliÏe
prokáÏe splnûní této povinnosti a jestliÏe  prokáÏe, Ïe  mu byl  k pfiijetí  po-
jistného plnûní  dán souhlas poji‰tûného, popfiípadû zákonného zástupce
takové osoby, není-li zákonn˘m zástupcem pojistník sám.

7.3. Zemfie-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, kter˘  sjednal po-
ji‰tûní  cizího pojistného rizika, vstupuje poji‰tûn˘ do  soukromého poji‰tû-
ní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník  zemfiel nebo  zanikl bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

7.4. Pojistník  je povinen bez  zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit,  Ïe na-
stala  pojistná událost, podat pravdivé vysvûtlení o vzniku  a  rozsahu  ná-
sledkÛ  této  události, pfiedloÏit  k tomu potfiebné  doklady  a  postupovat
dohodnut˘m zpÛsobem. Není-li pojistník souãasnû  poji‰tûn˘m, má tuto
povinnost poji‰tûn˘;  je-li  pojistnou  událostí  smrt  poji‰tûného, má tuto
povinnost oprávnûná osoba.

7.5. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli  zmûnu ne-
bo  zánik  pojistného rizika.  V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika má
tuto povinnost poji‰tûn˘.

7.6. JestliÏe se  v pojistné  dobû pojistné  riziko podstatnû sníÏí,  je pojistitel  po-
vinen úmûrnû tomuto sníÏení sníÏit pojistné, a to s úãinností ode dne, kdy
se o sníÏení pojistného rizika dozvûdûl.

7.7. JestliÏe  se v dobû trvání  poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak, Ïe po-
kud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné  smlouvy, poji-
stitel by smlouvu uzavfiel za jin˘ch podmínek, vzniká pojistiteli  právo do 
1 mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv˘‰ení  pojistného  rizika, navrhnout
zmûnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zv˘‰ilo. Pojistník je
povinen  se k tomuto návrhu vyjádfiit  do 1 mûsíce ode dne jeho doruãe-
ní, nebylo-li dohodnuto jinak.

7.8. Nesouhlasí-li  pojistník se zmûnou pojistné smlouvy nebo nevyjádfií-li se k té-
to zmûnû ve lhÛtû podle  odstavce 7.7., má pojistitel právo pojistnou  smlou-
vu vypovûdût, a to ve lhÛtû 2 mûsícÛ ode dne, kdy obdrÏel  nesouhlas po-
jistníka se zmûnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhÛta pro
jeho vyjádfiení. V takovém pfiípadû poji‰tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode
dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.

7.9. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak, Ïe
pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné  smlouvy,
pojistitel  by za tûchto podmínek pojistnou  smlouvu neuzavfiel, má prá-
vo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy se

dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika. V  takovém pfiípadû soukromé poji‰-
tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.

7.10.Ustanovení odstavcÛ 7.6. aÏ 7.9. se nepouÏije u poji‰tûní osob v pfiípadech,
kdy se pojistné riziko mûní v prÛbûhu doby trvání soukromého poji‰tûní 
a kdy je  tato zmûna promítnuta ve v˘poãtu pojistného. 

7.11.Pojistník je povinen neprodlenû nahlásit pojistiteli jakoukoli zmûnu v sub-
jektu, kter˘ se uvádí v pojistné smlouvû. Zmûna v subjektu se povaÏuje za
podstatné zv˘‰ení pojistného rizika v souladu s bodem 7.7. tûchto VPP.      

âlánek 8
Následky poru‰ení povinností

8.1. Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání  poji‰tûní, v prÛbûhu po-
ji‰tûní nebo pfii zmûnû pojistné smlouvy nûkterou z povinností uvede-
n˘ch v právních pfiedpisech nebo v pojistné smlouvû a bylo-li v dÛsled-
ku toho stanoveno niÏ‰í pojistné, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní pfiimû-
fienû sníÏit.

8.2. Pokud mûlo poru‰ení povinností uveden˘ch v právních pfiedpisech nebo 
v pojistné smlouvû podstatn˘ vliv na vznik pojistné události, její prÛbûh ne-
bo na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ anebo na zji‰tûní nebo urãení v˘‰e
pojistného plnûní, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘
vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.

8.3. V pfiípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit zv˘‰ení pojistného rizika
a pojistitel na základû svého zji‰tûní pojistnou smlouvu vypovûdûl, náleÏí
mu pojistné aÏ do konce pojistného období, ve kterém do‰lo k zániku 
soukromého poji‰tûní.

âlánek 9
Pojistné plnûní

Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etfiení pojistitelem. Povinnosti a prá-
va pojistitele v souvislosti s ‰etfiením dále upravuje zákon o pojistné smlouvû.

âlánek 10
Postup pfii rozdíln˘ch názorech

10.1. Pfii neshodû o v˘‰i pojistného plnûní stanoveném pojistitelem lze dohod-
nout fiízení znalcÛ.

10.2. KaÏdá smluvní strana urãí vÏdy na vlastní náklady po jednom znalci a písemnû
o nûm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemnû
znalce bûhem 2 t˘dnÛ od okamÏiku, kdy se obû strany dohodnou na zave-
dení fiízení, platí tato skuteãnost jako uznání názoru druhé strany.

10.3. Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti oso-
bû znalce lze vznést pfied zahájením jeho ãinnosti.

10.4. Znaleck˘ posudek zpracovan˘ znalci obou stran bude pfiedán pojistiteli 
i poji‰tûnému.

10.5. Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tfietího znalce jako pfiedsedy,
kter˘ má rozhodující hlas v pfiípadû neshody; ten své rozhodnutí pfiedá 
obûma smluvním stranám.

10.6. Náklady na ãinnost pfiedsedy fiízení hradí obû smluvní strany rovn˘m dílem.

âlánek 11
Doruãování

11.1. Písemnosti doruãuje pojistitel na adresu v âeské republice prostfiednic-
tvím po‰ty jako obyãejné ãi doporuãené zásilky, pfiípadnû jin˘m vhodn˘m
zpÛsobem, není-li dohodnuto jinak.

11.2. Není-li adresát doporuãené zásilky zastiÏen, aãkoliv se v místû doruãení
zdrÏuje, doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v témÏe bytû nebo v témÏe
domû, pÛsobící v témÏe místû podnikání anebo zamûstnané na témÏe
pracovi‰ti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li moÏno ani
takto doruãit, písemnost se uloÏí u po‰ty, jeÏ adresáta vhodn˘m zpÛso-
bem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do
10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za den doruãení,
i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl. Není-li zji‰tûn opak, má se za to,
Ïe se adresát v místû doruãení zdrÏoval. 

11.3. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ o tom informoval poji-
stitele, povaÏuje se tato písemnost za doruãenou dnem, kdy byla zásilka
pojistiteli vrácena  jako nedoruãitelná. 

âlánek 12 
Postoupení pohledávky 

Pojistník/poji‰tûn˘ je oprávnûn postoupit své pohledávky za pojistitelem na tfie-
tí osobu ãi osoby pouze za podmínky, Ïe pojistiteli pfiedem písemnû oznámí zá-
mûr postoupit pohledávku za pojistitelem a souãasnû doloÏí pojistiteli identifi-
kaãní údaje postupníka. 

âlánek 13 
Úãinnost

Tyto VPP nab˘vají úãinnosti 1. 9. 2011. 
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Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobec-
n˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvofií nedílnou
souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí

1. Základní Ïivelní poji‰tûní se sjednává pro pfiípad po‰kození nebo zniãení poji‰-
tûné vûci poÏárem, úderem blesku, v˘buchem nebo nárazem nebo zfiícením 
osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãástí nebo jeho nákladem a dále rá-
zovou vlnou, koufiem a nárazem silniãního vozidla.

2. K základnímu Ïivelnímu poji‰tûní je moÏno sjednat pfiipoji‰tûní ostatních Ïivel-
ních nebezpeãí, a to pro pfiípad po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci :

a) vichfiicí;
b) krupobitím;
c) sesuvem pÛdy, zfiícením skal a zeminy;
d) pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pfiedmûtÛ;
e) lavinou, tíhou snûhu nebo námrazy;
f)  záplavou, povodní, zemûtfiesením a v˘buchem sopky (dále jen katastrofická po-

jistná nebezpeãí).
3. Poji‰tûní je dále moÏno sjednat pro pfiípad po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vû-

ci vodou z vodovodního zafiízení.
4. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pfiípadû, kdy byla poji‰tûná vûc po‰kozena

nebo zniãena v pfiímé souvislosti s pojistnou událostí uvedenou v odst. 1. aÏ 3.
tohoto ãlánku.

5. Poji‰tûní se vztahuje na jednotlivá nebezpeãí popfi. skupiny nebezpeãí, jejichÏ
poji‰tûní je v pojistné smlouvû v˘slovnû sjednáno.

âlánek 2
Základní Ïivelní poji‰tûní

1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda na poji‰tûné vûci
byla zpÛsobena :     

a) –  poÏárem;
–  úderem blesku;
–  v˘buchem;
–  nárazem nebo zfiícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãástí nebo

jeho nákladem.
b) – rázovou vlnou, ‰ífiící se vzduchem, zpÛsobenou letem nadzvukového 

letadla v dÛsledku pfiekonání rychlosti zvuku;
– koufiem, kter˘ náhle unikl v dÛsledku poruchy ze zafiízení, nacházejících se 

v místû poji‰tûní nebo koufiem v dÛsledku poÏáru nebo v˘buchu v sousedních
budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. Vylouãeny jsou ‰ko-
dy vzniklé dlouhodob˘m pÛsobením koufie. Toto poji‰tûní se sjednává s li-
mitem pojistného plnûní ve v˘‰i 50% z pojistné ãástky sjednané pro po‰ko-
zen˘ ãi zniãen˘ pfiedmût poji‰tûní, maximálnû v‰ak 10 mil.Kã, není-li ve
smlouvû ujednáno jinak;

– nárazem silniãního vozidla. Vylouãeny jsou ‰kody zpÛsobené vozidly, které
provozuje poji‰tûn˘, jeho zamûstnanec nebo provozovatel poji‰tûné budovy.
Pokud mÛÏe b˘t náhrada ‰kody poÏadována z jiného poji‰tûní, není pojisti-
tel povinen poskytnout pojistné plnûní. 

2. Poji‰tûní nebezpeãí uveden˘ch v odst. 1. tohoto ãlánku se nevztahuje na ‰kody
zpÛsobené :

a) oÏehnutím, jehoÏ pfiíãinou nebyl  poÏár, v˘buch nebo úder blesku;
b) vystavením uÏitkovému ohni nebo teplu;
c) cílenou explozí pfii trhacích pracích apod.;
d) explozí ve spalovacím prostoru spalovacích motorÛ;
e) tlakem plynÛ ve spínacích ãástech elektrick˘ch spínaãÛ.

âlánek 3
Poji‰tûní pro pfiípad vichfiice

1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda na poji‰tûné vûci
byla zpÛsobena :

a) bezprostfiedním pÛsobením vichfiice na poji‰tûnou vûc;
b) vrÏením pfiedmûtu na poji‰tûnou vûc vichfiicí.
2.  Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu zpÛsobenou :
a) vniknutím atmosférick˘ch sráÏek nebo neãistot do budovy, pokud k nûmu ne-

do‰lo vlivem po‰kození stavebních souãástí následkem vichfiice;
b) na movit˘ch vûcech umístûn˘ch mimo budovu s v j̆imkou vûcí umístûn˘ch na

vnûj‰í stranû poji‰tûné budovy, které jsou pevnû spojeny s vnûj‰ím plá‰tûm budo-
vy (napfi. nápisy, neonové reklamy, mark˘zy, anténní systémy, venkovní vedení 
elektfiiny vãetnû podpÛrn˘ch konstrukcí), není-li ujednáno v pojistné smlouvû jinak.

âlánek 4                                                        
Poji‰tûní pro pfiípad krupobití

1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda byla zpÛsobena pfií-
m˘m pÛsobením krupobití na poji‰tûnou vûc.

2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu zpÛsobenou :
a) vniknutím atmosférick˘ch sráÏek nebo neãistot do budovy, pokud k nûmu ne-

do‰lo vlivem po‰kození stavebních souãástí následkem krupobití;
b) na movit˘ch vûcech umístûn˘ch mimo budovu, s v˘jimkou vûcí umístûn˘ch na

vnûj‰í stranû poji‰tûné budovy, které jsou pevnû spojeny s vnûj‰ím plá‰tûm bu-

dovy (napfi. nápisy, neonové reklamy, mark˘zy, anténní systémy, venkovní ve-
dení elektfiiny vãetnû podpÛrn˘ch konstrukcí), není-li ujednáno v pojistné
smlouvû jinak.

âlánek 5
Poji‰tûní pro pfiípad sesuvu pÛdy, zfiícení skal nebo zeminy    

1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní tehdy, jestliÏe pfiíãinou ‰kody byl
bezprostfiední sesuv pÛdy, zfiícení skal nebo zeminy.

2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené :
- sesouváním pÛdy, zfiícením skal nebo zeminy v dÛsledku lidské ãinnosti, vãet-
nû ‰kod zpÛsoben˘ch prÛmyslovou ãinností; 
-  pfiírodními vlivy, jejichÏ pfiíãinou bylo sesedání pÛdy do zemsk˘ch dutin.

âlánek 6
Poji‰tûní pro pfiípad pádu stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pfiedmûtÛ

1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe dojde k po‰kození nebo
zniãení poji‰tûné vûci pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pfiedmûtÛ na tuto vûc. 

2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené:
–  sesouváním pÛdy, zfiícením skal nebo zeminy 
– vzniklé pádem pfiedmûtu, kter˘ je souãástí téÏe poji‰tûné vûci nebo téhoÏ 

souboru poji‰tûn˘ch vûcí.

âlánek 7
Poji‰tûní pro pfiípad laviny, tíhy snûhu a námrazy

1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ke vzniku ‰kody na poji‰-
tûné vûci dojde pádem snûhové nebo ledové vrstvy z pfiírodních svahÛ nebo
bezprostfiedním pÛsobením tíhy snûhu nebo námrazy (ledové vrstvy). 

2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody:
- na budovách, kde byla pevnost konstrukce pfied pojistnou událostí zeslabena

korozí, erozí, dfievokazn˘m hmyzem, houbou apod,
- zpÛsobené sesouváním pÛdy, zfiícením skal nebo zeminy. 

âlánek 8
Katastrofická pojistná nebezpeãí 

1. Poji‰tûní Ïivelních nebezpeãí uveden˘ch v odst. 2 tohoto ãlánku zaãíná po 
uplynutí 28 kalendáfiních dnÛ (ãekací doba) od sjednaného poãátku poji‰tûní,
není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak. Pfii zmûnû pojistné ãástky v prÛbûhu po-
jistné doby platí pro poji‰tûná nebezpeãí v˘‰e uvedená ãekací doba pouze pro
ãástku, o kterou byla pÛvodní sjednaná ãástka (limit pojistného plnûní) nav˘‰ena.
V pojistné smlouvû sjednaná pojistná ãástka (limit pojistného plnûní) je maximál-
ním plnûním pro jednu a v‰echny pojistné události v jednom kalendáfiním roce. 

2. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní tehdy,  jestliÏe poji‰tûná vûc byla
po‰kozena nebo zniãena pÛsobením :

a) povodnû nebo záplavy;                                                   
b) zemûtfiesení, v˘buch sopky.

Z pojistn˘ch nebezpeãí uveden˘ch v tomto odstavci jsou poji‰tûna pouze ta,
která jsou uvedena v pojistné smlouvû. 

3. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené :
a) povodní nebo záplavou, pokud je tato Ïivelní událost na základû místních po-

mûrÛ v daném místû poji‰tûní pfiedvídatelná; za pfiedvídatelnou Ïivelní událost
se povaÏuje povodeÀ nebo záplava, ke kter˘m statisticky dochází ãastûji neÏ jed-
nou za deset let ;

b) poji‰tûní se dále nevztahuje na ‰kody zpÛsobené zpûtn˘m vystoupnutím vody
z kanalizaãního potrubí, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak;

c) pÛsobením spodní vody.
4. Pojistník je povinen zajistit v místû poji‰tûní provedení níÏe uveden˘ch opatfiení: 
a) zabezpeãit plnou prÛtoãnost (uvolnûní) odvádûcího potrubí kanalizace; 
b) v pfiípadû nebezpeãí povodnû instalovat uzávûry zabraÀující zpûtnému vy-

stoupnutí vody z kanalizace;
c) v prostorách budov, které leÏí pod úrovní pfiízemního podlaÏí, uloÏit poji‰tûné

vûcí minimálnû 12 cm nad úrovní podlahy podzemního podlaÏí.

âlánek 9                         
Poji‰tûní pro pfiípad po‰kození vûci vodou z vodovodního zafiízení

1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe poji‰tûná vûc byla po‰ko-
zena nebo zniãena pÛsobením vody z vodovodního zafiízení v místû poji‰tûní. 

2. Vodou z vodovodních zafiízení se rozumí voda unikající v dÛsledku poruchy z:
a)   pfiívodního a odpadního vodovodního potrubí, vãetnû armatur a sanitárních zafiízení;
b) horkovodního nebo parního topení, klimatizaãního zafiízení, tepeln˘ch  ãerpa-

del nebo solárních systémÛ;
c) sprinklerov˘ch a obdobn˘ch zafiízení. 

Vodní pára je zde postavena na roveÀ vodû. TotéÏ platí pro tekutiny zaji‰Èující
pfienos tepla jako slané roztoky, oleje, chladící prostfiedky pouÏívané v systé-
mech dle písmena b) tohoto odstavce. 

3. Uvnitfi poji‰tûn˘ch nemovitostí se poji‰tûní vztahuje na:
a) ‰kody zpÛsobené prasknutím nebo pÛsobením mrazu 

–  pfiívodního a odpadního vodovodního potrubí;
– horkovodního nebo parního topení, klimatizaãního zafiízení, tepeln˘ch 

ãerpadel nebo solárních systémÛ;
–  sprinklerov˘ch a obdobn˘ch zafiízení;
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b) ‰kody zpÛsobené mrazem na:
–  armaturách (topná tûlesa a kotle, bojlery a jiná srovnatelná zafiízení, klimati-

zaãní a solární zafiízení) a dále na sanitárních zafiízeních;
–  ãástech sprinklerov˘ch a obdobn˘ch zafiízení, která nejsou potrubím 

4. Vnû poji‰tûn˘ch nemovitostí se poji‰tûní vztahuje na ‰kody zpÛsobené prask-
nutím nebo pÛsobením mrazu na poji‰tûném pfiívodním potrubí zásobování
vodou na poji‰tûném horkovodním a parním potrubí pro vytápûní, klimatizaci,
na potrubí tepeln˘ch ãerpadel nebo solárních systémÛ, pokud potrubí slouÏí zá-
sobování poji‰tûn˘ch budov a zafiízení a jsou instalována na pozemku náleÏejí-
címu k místu poji‰tûní a jsou ve vlastnictví poji‰tûného.
Náklady ‰kody se zataÏením ãi v˘mûnou po‰kozeného potrubí jsou v‰ak ome-
zeny nejv˘‰e na 2 m její délky. Je-li nezbytné pfii ‰kodû zatáhnout ãi vymûnit po-
trubí o délce vût‰í neÏ 2 m, pak i ostatní související náklady s odstranûním této
‰kody jsou uhrazeny podílovû v pomûru poji‰tûné délky potrubí k délce skuteã-
né. To platí, není-li ujednáno v pojistné smlouvû jinak.             

5. Poji‰tûní nebezpeãí uvedeného v odst. 1. tohoto ãlánku se nevztahuje na ‰kody
zpÛsobené :

a) zpûtn˘m vystoupnutím odpadní vody z vefiejného kanalizaãního potrubí; 
b) pronikáním spodní vody, pÛsobením vlhkosti a plísní, atmosférick˘mi sráÏkami;
c) vodou ze sprinklerov˘ch a postfiikov˘ch hasicích zafiízení pfii jejich funkãní aktivaci;   
d) sesuvem pÛdy kromû pfiípadu, kdy byl tento sesuv zpÛsoben pojistnou událos-

tí ve smyslu odst 1. tohoto ãlánku.
6. Poji‰tûn˘ je povinen :
a) udrÏovat vodovodní zafiízení v bezvadném stavu;
b) v prostorách budovy, které leÏí pod úrovní pfiízemního podlaÏí, zajistit uloÏení

poji‰tûn˘ch vûcí minimálnû 12 cm nad úrovní podzemního podlaÏí;
c) kontrolovat stav vodovodního zafiízení, v chladném období zabezpeãit dosta-

teãné vytápûní budovy, pfiípadnû provést jiná opatfiení k zamezení ‰kody (uza-
vfiít pfiívod vody, vypustit topn˘ systém apod.).  

âlánek 10
Pfiedmût poji‰tûní

1. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou nemovité a movité vûci. Poji‰tûní mÛÏe b˘t sjednáno
pro jednotlivé ve smlouvû vyjmenované vûci nebo jako poji‰tûní souboru vûcí.
Soubor vûcí je tvofien vûcmi stejné/obdobné povahy/charakteru ãi úãelu. Není-li
uvedeno jinak, patfií do souboru v‰echny vûci dané povahy/charakteru ãi úãelu. 
V dobû pojistné události. Je-li sjednáno poji‰tûní souboru, vztahuje se poji‰tûní i na
vûci, které se staly souãástí poji‰tûného souboru po uzavfiení pojistné smlouvy, 
aniÏ tím je v‰ak jakkoli dotãena oznamovací ãi jiná povinnost pojistníka/poji‰tûné-
ho vypl˘vající z platn˘ch právních pfiedpisÛ, pojistné smlouvy ãi pojistn˘ch pod-
mínek. Vûci, které pfiestaly b˘t souãástí poji‰tûného souboru, poji‰tûny nejsou.

2. Nemovité a movité vûci jsou poji‰tûny za pfiedpokladu, Ïe jsou ve vlastnictví po-
jistníka/poji‰tûného.

3. Poji‰tûní vûcí ve vlastnictví cizích osob je moÏné pouze za pfiedpokladu, Ïe tyto vû-
ci pojistník/poji‰tûn˘ oprávnûnû pfievzal na základû písemné smlouvy a je-li tak 
v pojistné smlouvû ujednáno. V pfiípadû tûchto vûcí se pak bude jednat o poji‰tûní
cizího pojistného rizika s tím, Ïe vlastník vûcí bude povaÏován za poji‰tûného, byÈ
by takto nebyl v˘slovnû uveden v pojistné smlouvû. ZároveÀ se ujednává, Ïe v pfií-
padû, kdy vlastník vûci ze závaÏn˘ch dÛvodÛ neposkytne souhlas s tím, aby pojist-
né plnûní pfiijal pojistník, mÛÏe právo na pojistné plnûní vÛãi pojistiteli uplatnit sám.

4. Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na :
a) cennosti vãetnû jejich sbírek;
b) nosiãe dat a záznamÛ v˘robní a provozní dokumentace; 
c) v˘stavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na v˘robní zafiízení nepouÏitel-

ná pro standardní produkci;
d) motorová vozidla, pfiívûsy, návûsy a taÏné stroje, kter˘m jsou pfiidûlovány SPZ,

s v˘jimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;
e) hrací, penûÏní a obdobné automaty vãetnû jejich obsahu;
f)  vûci zvlá‰tní hodnoty (za vûci zvlá‰tní hodnoty se povaÏují vûci historické, sta-

roÏitné nebo umûlecké hodnoty, vãetnû jejich sbírek);
g) budovy ve stavbû (novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce podléhající staveb-

nímu povolení), budovy, které nejsou provoznû vyuÏívány k danému úãelu a vû-
ci uloÏené v tûchto budovách.

5. Pokud je tak v pojistné smlouvû ujednáno, vztahuje se poji‰tûní rovnûÏ na :
a) vûci osobní potfieby zamûstnancÛ, které se obvykle nosí do zamûstnání;
b) vûci, které byly zamûstnancem do místa poji‰tûní pfiineseny v souvislosti s v˘-

konem povolání, na Ïádost nebo se souhlasem zamûstnavatele. 
Poji‰tûní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozidla
zamûstnancÛ, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.

6. Poji‰tûní se nevztahuje na : 
a) vodstvo, pÛdu a pole;
b) vrtné vûÏe vãetnû pfiíslu‰enství;
c) zafiízení atomov˘ch elektráren a zafiízení na pfiípravu jaderného paliva pro tyto

elektrárny, vãetnû pfiíslu‰enství.

âlánek 11
Poji‰tûné náklady   

1.  Pokud je ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, uhradí pojistitel nezbytné náklady :
a) na vyklizení místa poji‰tûní, vãetnû strÏení stojících ãástí, odvoz suti a jin˘ch

zbytkÛ k nejbliÏ‰ímu sloÏi‰ti a za jejich uloÏení nebo zniãení; nehradí se náklady
na dekontaminaci zeminy a vody; v pfiípadû vzniku Ïivelní pojistné události ve
smyslu ãlánkÛ 3 aÏ 8 tûchto pojistn˘ch podmínek uhradí pojistitel náklady na
vyklizení místa rovnûÏ mimo sjednané místo poji‰tûní jen v pfiípadû, Ïe se jedná
o vûci zahrnuté v pojistné smlouvû;

b) na stavební úpravy a na demontáÏ nebo opûtovnou montáÏ ostatních nepo-
‰kozen˘ch poji‰tûn˘ch vûcí, provedené v souvislosti s nov˘m pofiízením nebo
opravou vûcí po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch pfii pojistné události;   

c) na obnovení v˘robní a provozní dokumentace, pokud bude provedeno do
dvou let po pojistné události; jinak pojistitel poskytne plnûní pouze ve v˘‰i od-
povídající pofiizovací cenû materiálu; 

d) vzniklé tím, Ïe za úãelem obnovy nebo nového pofiízení po‰kozené vûci musí
b˘t jiné nepo‰kozené vûci pfiemístûny nebo ochránûny (náklady na pfiemístûní
a ochranu); náklady na pfiemístûní a ochranu jsou zejména v˘daj na demontáÏ

nebo opûtovnou montáÏ strojÛ, za proraÏení, demolici nebo opûtovné posta-
vení ãástí budov nebo na zvût‰ení otvorÛ.

2. Pojistitel uhradí jen úãelné, pfiimûfiené a hospodárnû vynaloÏené náklady obvy-
klé v místû vzniku pojistné události.

3. Poji‰tûní nákladÛ specifikovan˘ch v tomto ãlánku pojistn˘ch podmínek se sjed-
nává na jednotlivé poloÏky ãi jejich kombinaci, a to vÏdy na první riziko pro po-
jistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 12                                  
ZachraÀovací náklady

V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel uhra-
dí tyto zachraÀovací náklady : 
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné

události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii

odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ.
Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto
ãlánku se omezuje do v˘‰e 5 % ze sjednané pojistné ãástky. 
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota 
a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu plnû-
ní. ZachraÀovací náklady, které oprávnûná osoba vynaloÏila na základû píse-
mného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

âlánek 13                                              
V˘luky z poji‰tûní 

Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pfiíãiny nevzta-
huje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepfiítele, váleãné-

ho stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda byla vyhlá‰e-
na válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzboufiení, srocení, stáv-
ky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované moci, stan-
ného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob se zl˘m úmyslem, ãinu li-
dí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí,  zabavení
pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády  pÛsobící de jure ne-
bo de facto anebo jiného vefiejného orgánu;

b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího 
z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ vefiej-
né správy;   

c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;                         
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho zá-

stupce, osoby kterou poji‰tûn˘ povûfiil péãí o poji‰tûné vûci, nebo ostrahou mís-
ta poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné domácnos-
ti s poji‰tûn˘m; v pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰-
tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;       

e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pfiímo nebo nepfiímo zpÛso-
bené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem, bez 
ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové újmy, ‰ko-
dy nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pfiíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem
rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného ne-
bo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úãinkem ovlivnûní
vlády nebo vyvolání strachu ve vefiejnosti nebo v její ãásti. 

âlánek 14                                                                  
Pojistná hodnota, pojistná ãástka

1. Pojistná ãástka vyjadfiuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojistite-
le. Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky vûcí movit˘ch a nemovit˘ch
a poji‰tûn˘ch nákladÛ. Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na vlastní odpovûdnost po-
jistník.

2. Poji‰tûní lze sjednat na :
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na pofiízení

nové vûci stejného druhu a kvality;
b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající mífie opotfiebení

nebo jiného znehodnocení vûci;                                                      
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené vûci ãi vûci nepouÏitelné obecnû

nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak; obecná cena je ce-
na vûci nebo budovy nebo pouÏitého materiálu v místû obvyklá, za kterou by
je pojistník/poji‰tûn˘ prodal.

3. Poji‰tûní budov, v˘robních a provozních zafiízení a vûcí zamûstnancÛ se sjedná-
vá na novou, ãasovou nebo obecnou cenu. 

4. Poji‰tûní zásob, kter˘mi jsou:
a) zboÏí, které poji‰tûn˘ vyrábí, vãetnû nedokonãen˘ch v˘robkÛ;
b) zboÏí, se kter˘m poji‰tûn˘ obchoduje;
c) suroviny;
d) pfiírodní produkty

se sjednává na novou cenu, která je omezena dosaÏitelnou prodejní cenou v o-
kamÏiku pojistné události.
V˘‰i pojistné ãástky pro poloÏku zásob je moÏno stanovit pevnou ãástkou nebo
podle stavu zásob k rozhodnému dni.

5. Pojistnou hodnotou cenn˘ch papírÛ pfiijat˘ch k burzovnímu obchodu je jejich
kurs uvefiejnûn˘ v kursovním lístku burzy cenn˘ch papírÛ v den vzniku pojistné
události. Pojistnou hodnotou ostatních cenn˘ch papírÛ je jejich trÏní hodnota,
pojistnou hodnotou disponibilních dokladÛ (vkladních kníÏek apod.) je hodno-
ta jejich aktiv.

6. Poji‰tûní vzorÛ, modelÛ, prototypÛ, exponátÛ a v˘robních zafiízení nepouÏitel-
n˘ch pro standardní produkci lze sjednat na ãasovou nebo obecnou cenu.

7. Pojistnou hodnotou umûleck˘ch pfiedmûtÛ a staroÏitností je obecná cena, tj. je-
jich cena obvyklá v místû a ãase vzniku pojistné události.

âlánek 15
Podpoji‰tûní, poji‰tûní na první riziko   

1. Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í neÏ
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její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i ‰kody ve
stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.

2. Poji‰tûní na první riziko je moÏné sjednat pro :
–  poloÏky poji‰tûn˘ch nákladÛ;
–  jiné poloÏky uvedené v pojistné smlouvû.
Pojistná ãástka pro  jednotlivé poloÏky je horní hranicí plnûní pojistitele pro pl-
nûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného období. V po-
jistné smlouvû musí b˘t v˘slovnû uvedeno, Ïe se jedná o poji‰tûní prvního rizika.
Ustanovení odst. 1. tohoto ãlánku se v tomto pfiípadû nepouÏije.

3. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období v dÛsledku pojistného plnûní ke
sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si pojistník tuto pojistnou
ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.                      

âlánek 16    
Místo poji‰tûní

1. Místem poji‰tûní je místo uvedené v pojistné smlouvû. 
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní

na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostfiednû hrozící ne-

bo jiÏ nastalé pojistné události pfiemístûny z místa poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území âeské re-

publiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.                                         

âlánek 17       
V˘poãet pojistného

1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné poloÏ-
ky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.

2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.

âlánek 18
Pojistné plnûní 

1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepfiedvídaná vûcná ‰koda na poji‰tû-
né vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost poji-
stitele poskytnout pojistné plnûní. 

2. Byla-li poji‰tûná vûc po‰kozena nebo zniãena, vzniká oprávnûné osobû právo, po-
kud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby jí pojistitel vyplatil :

a) pfii poji‰tûní na novou cenu  ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za
pofiízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu v dobû bez-
prostfiednû pfied pojistnou událostí, sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;

b) pfii poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za
pofiízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu, v pomûru
ãasové ceny k nové cenû vûci, tj. s pfiihlédnutím ke stupni opotfiebení nebo ji-
ného znehodnocení ãi zhodnocení, ke kterému do‰lo opravou, modernizací ne-
bo jin˘m zpÛsobem v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí a sníÏenou
o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;

c) pfii poji‰tûní na obecnou cenu ãástku, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou
vûc v daném místû a v daném ãase koupit.

3. Pokud je v‰ak vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pfiesahu-
jící ãasovou cenu pouze za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tfií let od pojistné 
události provede opravu ãi nové pofiízení vûci movité stejného druhu a kvality 
v místû poji‰tûní, resp. nové pofiízení vûci nemovité i na jiném místû v âeské re-
publice, není-li na stávajícím místû proveditelné.

4. K úhradû pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e: 
a) pojistné ãástky stanovené pro pfiíslu‰nou poloÏku za kaÏdou pojistnou událost;
b) limitu pojistného plnûní, sjednaného pro konkrétní danou poji‰tûnou poloÏku,

pfiiãemÏ tento limit je maximální hranicí plnûní pojistitele z jedné a v‰ech po-
jistn˘ch událostí v pojistném období.      

5. V pfiípadû, kdy míra opotfiebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo celku jed-
notlivé poloÏky pfiedmûtu poji‰tûní pfiesahuje v dobû vzniku pojistné události 70
% nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.

6. Zbytky po‰kozené nebo zniãené vûci zÛstávají ve vlastnictví pojistníka/poji‰tû-
ného a jejich hodnota se odeãítá od pojistného plnûní.

âlánek 19
Znovunalezené vûci 

1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pfiíãinné
souvislosti s pojistnou událostí nepfiechází na pojistitele. 

2. Pojistník/poji‰tûn˘/oprávnûná osoba je povinna neprodlenû oznámit pojistiteli
nález poji‰tûn˘ch vûcí  a dále tyto vûci 

a) pfievzít,
b)  vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pfiimûfien˘ch nákladÛ,

které musela vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byla zbavena
moÏnosti s majetkem nakládat,                                    

c)  vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele, pokud není potfieba 
z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ 
s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dfiíve.

âlánek 20
Spoluúãast

1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe oprávnûná osoba se podílí na pojistném
plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).

2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3.  V pojistné smlouvû lze sjednat  jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné po-

loÏky.  

âlánek 21  
Povinnosti pojistníka/poji‰tûného/oprávnûné osoby

1.  Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek jsou povinni :
a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pfiedpisy vãetnû bezpeãnostních pfiedpi-

sÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti, které
byly stanoveny v pojistné smlouvû;

b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské ãinnosti;   
c) vést samostatn˘ seznam poji‰tûn˘ch vûcí uveden˘ch v ãlánku 10 odst. 4. písm. a)

a f) tûchto pojistn˘ch podmínek a tento seznam uloÏit tak, aby v pfiípadû pojistné
události nemohl b˘t zniãen, po‰kozen nebo ztracen spoleãnû s jin˘mi vûcmi;   

d)  oznámit pojistiteli, Ïe uzavfieli dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné                  
nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky. 

2.  Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pfiimûfiená 
opatfiení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která jiÏ nastala,
a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a fiídit se jimi.

3. V pfiípadû vzniku pojistné události jsou povinni  :
a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tfií dnÛ, u ‰kod pfiesahujících urãitou

ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, jsou povinni uãinit oznámení ihned;
b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností na-

svûdãujících spáchání trestného ãinu;
c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud

to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu 
s obecn˘m zájmem;    

d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûfien˘m ve‰kerá ‰etfiení potfiebná pro
posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pfiedloÏit k tomu potfiebné
podklady a informace;

e) pfiedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch, zniãen˘ch a ztracen˘ch vûcí;
f)  na poÏádání pojistitele pfiedloÏit zejména úãetnictví úãetní jednotky a kopie da-

Àov˘ch tvrzení k jednotliv˘m druhÛm daní dle právních pfiedpisÛ âeské repub-
liky pfiípadnû cizího státu; v rámci ‰etfiení pojistitele jsou povinni rovnûÏ strpût
pfiípadné ovûfiování  pravdivosti a úplnosti sdûlen˘ch údajÛ, pfiedloÏen˘ch do-
kladÛ a vûcí provádûn˘ch u tfietích osob;                                                      

4. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátû cenn˘ch papírÛ, cenn˘ch
listin nebo jin˘ch disponibilních dokladÛ, je poji‰tûn˘ povinen neprodlenû za-
hájit jejich umofiovací fiízení.

âlánek 22
Práva pojistitele 

1. Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰e-
ní povinností uveden˘ch v tûchto pojistn˘ch podmínkách, pokud toto poru‰ení :   

a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události; 
b) znemoÏnilo pfiedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou udá-

lostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.
2. Pokud dojde k zániku pojistného rizika, poji‰tûné vûci ãi jiné majetkové hodno-

ty nebo ke smrti poji‰tûné fyzické osoby ãi zániku poji‰tûné právnické osoby bez
právního nástupce, jakoÏ i ke zmûnû vlastníka vûci ãi souboru vûcí, je pojistitel
odchylnû od VPP UCZ/05 oprávnûn ukonãit poji‰tûní k nejbliÏ‰ímu v˘roãí po-
ãátku poji‰tûní, a to po písemném oznámení a prokázání této skuteãnosti.

âlánek 23   
V˘klad pojmÛ

1. Za cennosti se  povaÏují tuzemské a zahraniãní bankovky a mince, drahé kovy, dra-
hokamy, perly a pfiedmûty z nich vyrobené, vkladní a ‰ekové kníÏky, platební kar-
ty, cenné papíry a ceniny, za které jsou povaÏovány i prostfiedky jeÏ mají hodnotu,
ze které bude moci b˘t po vydání do uÏívání ãerpáno, jako jsou napfiíklad poukáz-
ky nahrazující peníze, po‰tovní známky, dálniãní nálepky, kolky, telefonní kupony,
stravenky do provozoven vefiejného stravování, jízdenky a obdobné prostfiedky.    

2. Za povodeÀ  se povaÏuje zaplavení pozemku v místû poji‰tûní a jeho bezprostfied-
ním okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bfiehÛ.

3. Za poÏár se povaÏuje oheÀ, kter˘ vznikl nebo se vlastní silou roz‰ífiil mimo ur-
ãené ohni‰tû. Za ‰kodu zpÛsobenou poÏárem se nepovaÏuje zkrat elektrického
vedení, i kdyÏ je provázen svûteln˘m projevem a pÛsobením tepla, pokud se
plamen vznikl˘ zkratem dále neroz‰ífiil. 

4. Za úder blesku se povaÏuje bezprostfiední pfiechod blesku s destrukãními 
úãinky na poji‰tûnou vûc. Za ‰kodu zpÛsobenou bezprostfiednû úderem blesku
se nepovaÏuje ‰koda vzniklá  v prÛbûhu boufie na elektrick˘ch nebo elektronic-
k˘ch zafiízeních pfiepûtím.

5. Za sesuv pÛdy, zfiícení skal a zeminy se rozumí pohyb hornin z vy‰‰ích úrovní
svahu do niÏ‰ích, ke kter˘m dojde v dÛsledku ztráty stability svahu pÛsobením
pfiírodních sil nebo lidské ãinnosti. Sesuvem pÛdy není klesání zemského povr-
chu do stfiedu Zemû, aÈ jiÏ v dÛsledku pfiírodních sil ãi lidské ãinnosti, které je
povaÏováno za pokles pÛdy. 

6. Za vichfiici se povaÏuje proudûní vzduchu dosahující v místû poji‰tûní rychlosti
minimálnû 75 km za hodinu. NemÛÏe-li b˘t rychlost proudûní vzduchu zji‰tû-
na, poskytne pojistitel pojistné plnûní za ‰kodu zpÛsobenou vichfiicí, pokud po-
ji‰tûn˘ prokáÏe, Ïe pohyb vzduchu v okolí místa poji‰tûní zpÛsobil ‰kody na bu-
dovách nebo na vûcech stejnû odoln˘ch v bezvadném stavu.

7. Za v˘buch se povaÏuje náhl̆  projev roztaÏnosti plynÛ nebo par navenek. V˘buchem
tlakové nádoby trvale naplnûné stlaãenou párou nebo plynem se rozumí naru‰ení
její stûny v takovém rozsahu, Ïe dojde k náhlému vyrovnání tlaku uvnitfi a vnû ná-
doby. Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na ‰kody zpÛsobené podtlakem.

8. Za v˘buch sopky se povaÏuje náhlé uvolnûní tlaku zpÛsoben  ̆poru‰ením zemské
vrstvy spojené s vyléváním lávy, uvolÀováním popela nebo jin˘ch materiálÛ a plynÛ.

9. Záplavou se rozumí doãasné vytvofiení vodní hladiny na pozemku v místû po-
ji‰tûní a jeho bezprostfiedním okolí vlivem atmosférick˘ch sráÏek.

10. Za zemûtfiesení jsou povaÏovány pfiírodními vlivy zpÛsobené otfiesy zemského
povrchu, vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru o síle minimálnû 6.
stupnû mezinárodní stupnice. ·koda zpÛsobená zemûtfiesením je dále povaÏo-
vána za prokázanou, pokud pojistník pfiedloÏí dÛkaz o tom, Ïe :                        
– otfiesy pÛdy zpÛsobily po‰kození okolních budov v bezvadném stavu; 
– ‰koda zpÛsobená na poji‰tûné vûci mohla b˘t zpÛsobena pouze 

zemûtfiesením, a to s ohledem na její pfiedchozí bezvadn˘ stav.                      

âlánek 24
Úãinnost

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2010.
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V‰eobecné pojistné podmínky
poji‰tûní majetku pro pfiípad odcizení

- zvlá‰tní ãást -

UCZ/Odc/10

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojist-
n˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvofií nedílnou souãást.
Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípady, kdy na poji‰tûné vûci do‰lo ke ‰kodû:
a) krádeÏí vloupáním;
b) loupeÏn˘m pfiepadením;
c) loupeÏn˘m pfiepadením pfii pfiepravû poji‰tûn˘ch vûcí (kromû zásob a zboÏí)

poji‰tûn˘m nebo jeho zamûstnancem (dále jen posel);
d) vandalismem.

Poji‰tûní vandalismu, uvedeného pod písm. d) tohoto odstavce je vázáno na
sjednání poji‰tûní dle písm. a) tohoto odstavce.

2. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pfiípadû, kdy byla poji‰tûná vûc po‰kozena,
zniãena nebo odcizena v pfiímé souvislosti s pojistnou událostí uvedenou 
v odst. 1. písm. a) aÏ c) tohoto ãlánku. 

3. Poji‰tûní jednotliv˘ch nebezpeãí musí b˘t  ve smlouvû v˘slovnû ujednáno.  
4. Právo na pojistné plnûní dle odst.1., písm. a) tohoto ãlánku vzniká pouze teh-

dy, pokud byly poji‰tûné vûci uloÏeny v uzamãeném prostoru budovy v místû
poji‰tûní. Pro vûci, které pro svou rozmûrnost ãi hmotnost nemohly b˘t uloÏe-
ny v uzamãeném prostoru budovy, vzniká právo na plnûní i tehdy, pokud do-
‰lo ke krádeÏi vloupáním na oploceném prostranství v místû poji‰tûní. Pro cen-
nosti vzniká právo na plnûní, pokud byly umístûny v uzamãeném prostoru  
v místû poji‰tûní a dále uzamãeny v pevn˘ch schránkách nebo trezorech.  
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno poji‰tûní stavebních souãástí, jsou poji‰tû-
ny i ‰kody na vnûj‰ích stavebních souãástech a pfiíslu‰enství poji‰tûn˘ch budov
a staveb, zpÛsobené jejich krádeÏí, po‰kozením ãi zniãením pfii pokusu o jejich
odcizení. Pfii jejich odcizení musí pachatel násilím pfiekonat jejich pevné ukot-
vení (pfiipevnûní ). Poji‰tûní se vztahuje i na prostfiedky slouÏící k zabezpeãení
poÏární ochrany poji‰tûn˘ch staveb (napfi. hasící pfiístroje, hadice, proudnice).
Podmínkou plnûní pojistitele je ‰etfiení ‰kody Policií âR. 

5. Právo na pojistné plnûní dle odst. 1., písm. b) tohoto ãlánku vzniká pouze teh-
dy, pokud byla loupeÏ spáchána v místû poji‰tûní.

6. Právo na pojistné plnûní dle odst. 1., písm. c) tohoto ãlánku vzniká pouze teh-
dy, pokud byl posel bûhem pfiepravy o poji‰tûné vûci oloupen. Poãátek pfie-
pravy je okamÏik pfievzetí poji‰tûné vûci k bezprostfiednû  navazující pfiepravû,
která musí b˘t provádûna nejkrat‰í bezpeãnou trasou a konãí pfiedáním pfie-
pravované vûci v místû urãení. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pfiípadû, po-
kud k odcizení ãi ztrátû do‰lo pfii dopravní nebo jiné nehodû, pfii níÏ byl posel
zbaven moÏnosti pfiepravované vûci opatrovat (nikoliv v pfiíãinné souvislosti 
s poÏitím alkoholu, drogy ãi zneuÏití lékÛ). Poji‰tûní se vztahuje i na pfiípady,
kdy bylo bezprostfiednû pfied nebo po pfiepravû zásilky proti poslu pouÏito ná-
silí nebo hrozba bezprostfiedního násilí. Právo na pojistné plnûní nevzniká, po-
kud byla pfieprava provádûna na základû pfiepravních smluv.

7. Právo na plnûní dle odst. 1., písm. d) tohoto  ãlánku vzniká, pokud do‰lo k úmysl-
nému po‰kození nebo zniãení pfiedmûtu poji‰tûní v místû poji‰tûní. Podmínkou pl-
nûní pojistitele je ‰etfiení ‰kody Policií âR. Poji‰tûní se sjednává na první riziko. ·kody
zpÛsobené nástfiikem nebo nánosem barev ãi chemikálií jsou vÏdy omezeny limi-
tem sjednan˘m v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Pfiedmût poji‰tûní  

1. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou nemovité a movité vûci. Poji‰tûní mÛÏe b˘t sjedná-
no pro jednotlivé ve smlouvû vyjmenované vûci nebo jako poji‰tûní souboru
vûcí.  Soubor vûcí je tvofien vûcmi stejné/obdobné povahy/charakteru ãi úãe-
lu. Není-li uvedeno jinak, patfií do souboru v‰echny vûci dané povahy/charak-
teru ãi úãelu. V dobû pojistné události. Je-li sjednáno poji‰tûní souboru, vzta-
huje se poji‰tûní i na vûci, které se staly souãástí poji‰tûného souboru po uza-
vfiení pojistné smlouvy, aniÏ tím je v‰ak jakkoli dotãena oznamovací ãi jiná po-
vinnost pojistníka/poji‰tûného vypl˘vající z platn˘ch právních pfiedpisÛ, pojist-
né smlouvy ãi pojistn˘ch podmínek. Vûci, které pfiestaly b˘t souãástí poji‰tû-
ného souboru, poji‰tûny nejsou.

2. Nemovité a movité vûci jsou poji‰tûny za pfiedpokladu, Ïe jsou ve vlastnictví
poji‰tûného. 

3. Poji‰tûní vûcí ve vlastnictví cizích osob je moÏné pouze za pfiedpokladu, Ïe tyto vû-
ci pojistník/poji‰tûn˘ oprávnûnû pfievzal na základû písemné smlouvy a je-li tak v
pojistné smlouvû ujednáno. V pfiípadû tûchto vûcí se pak bude jednat o poji‰tûní ci-
zího pojistného rizika s tím, Ïe vlastník vûcí bude povaÏován za  poji‰tûného, byÈ by
takto nebyl v˘slovnû uveden v pojistné smlouvû. ZároveÀ se ujednává, Ïe v pfiípa-
dû, kdy vlastník vûci ze závaÏn˘ch dÛvodÛ neposkytne souhlas s tím, aby pojistné
plnûní pfiijal pojistník, mÛÏe právo na pojistné plnûní vÛãi pojistiteli uplatnit sám.

4. Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na :
a) cennosti, vãetnû jejich sbírek;
b) nosiãe dat a záznamÛ v˘robní a provozní dokumentace; 
c) v˘stavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na v˘robní zafiízení nepouÏitel-

ná pro standardní produkci;
d) motorová vozidla, pfiívûsy, návûsy a taÏné stroje vã.souãástí a pfiíslu‰enství, kte-

r˘m jsou pfiidûlovány SPZ resp. RZ, s v˘jimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;
e) hrací, penûÏní a obdobné automaty vãetnû jejich obsahu;
f)  vûci zvlá‰tní hodnoty (za vûci zvlá‰tní hodnoty se povaÏují vûci historické, sta-

roÏitné nebo umûlecké hodnoty, vãetnû jejich sbírek);
g) stavební souãásti a pfiíslu‰enství budov;

h) po‰kození nebo zniãení uzamãen˘ch kontrolních a registraãních pokladen 
v dÛsledku krádeÏe vloupáním. 

5. Pokud je tak v pojistné smlouvû ujednáno, vztahuje se poji‰tûní rovnûÏ na :
a) vûci osobní potfieby zamûstnancÛ, které se obvykle nosí do zamûstnání;
b) vûci, které byly zamûstnancem do místa poji‰tûní pfiineseny v souvislosti s v˘-

konem povolání, na Ïádost nebo se souhlasem zamûstnavatele. 
Poji‰tûní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozid-
la zamûstnancÛ, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.

6. Poji‰tûní se nevztahuje na : 
a) na vûci uloÏené v budovû ve stavbû (novû zahajovaná stavba ãi rekonstruk-

ce podléhající stavebnímu povolení), v budovû, která není provoznû vyuÏí-
vána k danému úãelu a na stavební souãásti tûchto budov.

b) vodstvo, pÛdu a pole;
c) vrtné vûÏe vãetnû pfiíslu‰enství;
d) zafiízení atomov˘ch elektráren a zafiízení na pfiípravu jaderného paliva pro tyto

elektrárny, vãetnû pfiíslu‰enství, 
e) sklenûné v˘plnû a plasty, jeÏ nahrazují sklo, vãetnû na nich nalepen˘ch sníma-

ãÛ zabezpeãovacích zafiízení, nalepen˘ch fólií, nápisÛ, maleb a jiné v˘zdoby,
f) historické nebo památkovû chránûné objekty. 

âlánek 3
Poji‰tûné náklady

1. Pokud je v pojistné smlouvû ujednáno poji‰tûní dle ãlánku 1, odst.1, písm. a), b),
d) tûchto pojistn˘ch podmínek je moÏno dále sjednat poji‰tûní :

a) nákladÛ na v˘mûnu zámkÛ vnûj‰ích dvefií budovy v místû poji‰tûní, pokud do‰lo ke
ztrátû klíãe v dÛsledku pojistné události, nebo ãinu mimo místo poji‰tûní podle
ãlánku 1, odst. 1., písm. a) aÏ c) tûchto pojistn˘ch podmínek; toto ujednání se ne-
vztahuje na dvefie od trezorov˘ch místností;

b) poji‰tûní nákladÛ vznikl˘ch ztrátou klíãÛ od trezorov˘ch místností, vícestûnn˘ch 
ocelov˘ch skfiíní s minimální hmotností 300 kg, nebo zazdûn˘ch ocelov˘ch skfiíní
s vísestûnn˘mi dvefimi v místû poji‰tûní; jedná se o náklady na v˘mûnu zámkÛ, po-
fiízení nov˘ch klíãÛ, stejnû jako o nezbytné násilné otevfiení, a na pofiízení nov˘ch
schránek nebo uzavfiení tûchto pfiístupÛ.

2. Pojistitel uhradí jen úãelné, pfiimûfiené a hospodárnû vynaloÏené náklady ob-
vyklé v místû vzniku pojistné události. 

3. Poji‰tûní nákladÛ specifikovan˘ch v tomto ãlánku se sjednává na jednotlivé po-
loÏky ãi jejich kombinaci, a to vÏdy na první riziko  pro pojistná nebezpeãí 
uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 4
ZachraÀovací náklady

V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel 
uhradí tyto zachraÀovací náklady : 
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné

události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii

odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ.
Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto
ãlánku se omezuje do v˘‰e 5 % ze sjednané pojistné ãástky. 
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota 
a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu po-
jistného plnûní. ZachraÀovací náklady, které oprávnûná osoba vynaloÏila na zá-
kladû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

âlánek 5                                              
V˘luky z poji‰tûní 

Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pfiíãiny ne-
vztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepfiítele, váleã-

ného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda byla vy-
hlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzboufiení, sroce-
ní, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované mo-
ci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob se zl˘m úmyslem,
ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, za-
bavení pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de
jure nebo de facto anebo jiného vefiejného orgánu;

b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl̆ vajícího z kon-
fiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ vefiejné správy;   

c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;                         
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho zá-

stupce, jeho zamûstnance, osoby, kterou poji‰tûn˘ povûfiil péãí o poji‰tûné vû-
ci nebo ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve
spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m;  
v pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou po-
vaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;         

e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pfiímo nebo nepfiímo zpÛ-
sobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem,
bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové 
újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pfiíãina; pro úãely této v˘luky
se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivo-
ta, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo
úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu ve vefiejnosti nebo v její ãásti. 
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âlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná ãástka

1.  Pojistná ãástka vyjadfiuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojisti-
tele. Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky vûcí movit˘ch a nemovi-
t˘ch (pokud jde o poji‰tûné náklady). Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na vlastní
odpovûdnost pojistník.                                                                  

2. Poji‰tûní lze sjednat na :
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na pofiízení

nové vûci stejného druhu a kvality;
b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající mífie opotfiebení

nebo jiného znehodnocení vûci;                                                      
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené vûci ãi vûci nepouÏitelné obecnû

nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena vûci v místû obvyklá, za kterou by je pojistník/poji‰tûn˘
prodal.

3. Poji‰tûní v˘robních a provozních zafiízení a vûcí zamûstnancÛ se sjednává na
novou, ãasovou nebo obecnou cenu. 

4. Poji‰tûní zásob, kter˘mi jsou:
a) zboÏí, které poji‰tûn˘ vyrábí, vãetnû nedokonãen˘ch v˘robkÛ;
b) zboÏí, se kter˘m poji‰tûn˘ obchoduje;
c) suroviny;
d) pfiírodní produkty

se sjednává na novou cenu, která je omezena dosaÏitelnou prodejní cenou 
v okamÏiku pojistné události.  
V˘‰i pojistné ãástky pro poloÏku zásob je moÏno stanovit pevnou ãástkou ne-
bo podle stavu zásob k rozhodnému dni.

5. Pojistnou hodnotou cenn˘ch papírÛ pfiijat˘ch k burzovnímu obchodu je jejich
kurs uvefiejnûn˘ v kursovním lístku burzy cenn˘ch papírÛ v den vzniku pojist-
né události. Pojistnou hodnotou ostatních cenn˘ch papírÛ je jejich trÏní hod-
nota, pojistnou hodnotou disponibilních dokladÛ (vkladních kníÏek apod.) je
hodnota jejich aktiv.

6. Poji‰tûní vzorÛ, modelÛ, prototypÛ, exponátÛ a v˘robních zafiízení nepouÏitel-
n˘ch pro standardní produkci lze sjednat na ãasovou nebo obecnou cenu.

7. Pojistnou hodnotou umûleck˘ch pfiedmûtÛ a staroÏitností je obecná cena, tj.
jejich cena obvyklá v místû a ãase vzniku pojistné události.

âlánek  7
Podpoji‰tûní, poji‰tûní na první riziko

1. Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í neÏ je-
jí pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i ‰kody ve stej-
ném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.

2. Poji‰tûní na první riziko je moÏné sjednat pro jednotlivé poloÏky uvedené v pojist-
né smlouvû. Pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky je horní hranicí plnûní pojistitele
pro plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného období. V po-
jistné smlouvû musí b t̆ v˘slovnû uvedeno, Ïe se jedná o poji‰tûní prvního rizika.
Ustanovení odstavce 1. tohoto ãlánku se v tomto pfiípadû nepouÏije.

3. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období v dÛsledku pojistného plnûní ke
sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si pojistník tuto pojistnou
ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.                     

âlánek 8
Místo poji‰tûní

1. Místem poji‰tûní je místo uvedené v pojistné smlouvû.                                    
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní

na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostfiednû hrozící ne-

bo jiÏ nastalé pojistné události pfiemístûny z místa poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území âeské re-

publky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak. 

âlánek 9
V˘poãet pojistného

1.  Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné po-
loÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.

2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.

âlánek 10
Pojistné plnûní

1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepfiedvídaná vûcná ‰koda na poji‰-
tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnûní. 

2. Byla-li poji‰tûná vûc odcizena, po‰kozena nebo zniãena, vzniká oprávnûné 
osobû právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby jí
pojistitel vyplatil :

a) pfii poji‰tûní na novou cenu  ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za
pofiízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu v dobû bez-
prostfiednû pfied pojistnou událostí, sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;

b) pfii poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za
pofiízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu, v pomûru
ãasové ceny k nové cenû vûci, tj. s pfiihlédnutím ke stupni opotfiebení nebo ji-
ného znehodnocení ãi zhodnocení, ke kterému do‰lo opravou, modernizací
nebo jin˘m zpÛsobem v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí a sníÏe-
nou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;

c) pfii poji‰tûní na obecnou cenu ãástku, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou
vûc v daném místû a v daném ãase koupit.

3. Poji‰tûná vûc musí b˘t zabezpeãena zpÛsobem uveden˘m v DoplÀko-v˘ch po-
jistn˘ch podmínkách pro toto poji‰tûní. Není-li tomu tak, plní pojistitel pouze
do v˘‰e limitÛ odpovídajích zpÛsobu zabezpeãení v dobû pojistné události, po-
kud tak DopÀkové pojistné podmínky pro toto poji‰tûní stanoví.

4. Pokud je v‰ak vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pfiesa-
hující ãasovou cenu pouze za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tfií let od pojistné
události provede opravu ãi nové pofiízení vûci movité stejného druhu a kvality
v místû poji‰tûní, resp. nové pofiízení vûci nemovité i na jiném místû v âeské
republice, není-li na stávajícím místû proveditelné.

5. K úhradû pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e : 
a) pojistné ãástky stanovené pro pfiíslu‰nou poloÏku za kaÏdou pojistnou událost;
b) limitu pojistného plnûní, sjednaného pro konkrétní danou poji‰tûnou poloÏku,

pfiiãemÏ tento limit je maximální hranicí plnûní pojistitele z jedné a v‰ech po-
jistn˘ch událostí v pojistném období.

6. V pfiípadû, kdy míra opotfiebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo celku
jednotlivé poloÏky pfiedmûtu poji‰tûní pfiesahuje v dobû vzniku pojistné udá-
losti 70 % nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.

7. Zbytky po‰kozené nebo zniãené vûci zÛstávají ve vlastnictví pojistníka/poji‰tû-
ného a jejich hodnota se odeãítá od pojistného plnûní.

âlánek 11
Znovunalezené vûci

1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pfiíãinné
souvislosti s pojistnou událostí nepfiechází na pojistitele. 

2. Pojistník/poji‰tûn˘/oprávnûná osoba je povinna neprodlenû oznámit pojistiteli
nález poji‰tûn˘ch vûcí a dále tyto vûci 

a) pfievzít,
b)  vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pfiimûfien˘ch nákladÛ,

které musela vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byla zbavena
moÏnosti s majetkem nakládat,                                    

c)  vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele, pokud není potfieba z
bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s
opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dfiíve.

âlánek 12
Spoluúãast

1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe oprávnûná osoba se podílí na po-
jistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen
spoluúãast).

2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3.  V pojistné smlouvû lze sjednat  jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné

poloÏky.    

âlánek 13
Povinnosti pojistníka/poji‰tûného/oprávnûné osoby

1. Jsou povinni zabezpeãit poji‰tûné vûci podle jejich charakteru a hodnoty tak,
aby jejich zpÛsob zabezpeãení odpovídal pfiedepsanému zpÛsobu uvedenému
v DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pro toto poji‰tûní.

2.  Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek jsou povin-
ni :

a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pfiedpisy vãetnû bezpeãnostních pfied-
pisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti, kte-
ré byly stanoveny v pojistné smlouvû;

b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské ãin-
nosti;                                                                                                          

c) vést samostatn˘ seznam poji‰tûn˘ch vûcí uveden˘ch v ãlánku 10 odst. 4. písm.
a) a f) tûchto pojistn˘ch podmínek a tento seznam uloÏit tak, aby v pfiípadû
pojistné události nemohl b˘t zniãen, po‰kozen nebo ztracen spoleãnû s jin˘mi
vûcmi;                   

d)  oznámit pojistiteli, Ïe uzavfieli dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné
nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky. 

3. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pfiimûfiená
opatfiení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která jiÏ nasta-
la, a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a fiídit se jimi.

4. V pfiípadû vzniku pojistné události jsou povinni:
a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tfií dnÛ, u ‰kod pfiesahujících urãi-

tou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit oznámení
ihned;

b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností
nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;

c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud
to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu 
s obecn˘m zájmem;    

d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûfien˘m ve‰kerá ‰etfiení potfiebná pro
posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pfiedloÏit k tomu potfiebné
podklady a informace;

e) pfiedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch, zniãen˘ch a ztracen˘ch
vûcí;

f)  na poÏádání pojistitele pfiedloÏit zejména úãetnictví úãetní jednotky a kopie
daÀov˘ch tvrzení k jednotliv˘m druhÛm daní dle právních pfiedpisÛ âeské re-
publiky pfiípadnû cizího státu; v rámci ‰etfiení pojistitele jsou povinni rovnûÏ str-
pût pfiípadné ovûfiování  pravdivosti a úplnosti sdûlen˘ch údajÛ, pfiedloÏen˘ch
dokladÛ a vûcí provádûn˘ch u tfietích osob;                                                   

5. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátû cenn˘ch papírÛ, 
cenn˘ch listin nebo jin˘ch disponibilních dokladÛ, je poji‰tûn˘ povinen nepro-
dlenû zahájit jejich umofiovací fiízení.

âlánek 14
Práva pojistitele

1. Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰ení
povinností uveden˘ch v tûchto pojistn˘ch podmínkách, pokud toto poru‰ení : 

a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události; 
b) znemoÏnilo pfiedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou 

událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.
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DoplÀkové pojistné podmínky
k poji‰tûní majetku pro pfiípad odcizení

LIM/10

Poji‰tûní podle V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãást – UCZ/Odc/10
je dále upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami. Poji‰tûné vûci
musí b˘t v dobû pojistné události zabezpeãeny ãi uloÏeny zpÛsobem uveden˘m
níÏe. Na tento zpÛsob se váÏou limity pojistného plnûní (rovnûÏ níÏe), které jsou
maximální hranicí plnûní pojistitele.

âlánek 1
KrádeÏ vloupáním z uzamãeného prostoru

Kapitola I.
Poji‰tûné vûci s vylouãením cenností

Pro pfiedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení “A - G” uzamãeného prostoru v bûÏném pro-
vedení (napfi. zdivo, lit˘ beton) platí limity pojistného plnûní I.
Pro uzamãen˘ prostor v jiném provedení (napfi. lehké stavby, stánky, kiosky)
platí limity pojistného plnûní II.
Pfiedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:

A I – do 50.000,- Kã II – do 30.000,- Kã
dvefie
– v‰echny vchodové dvefie musí b˘t fiádnû uzamãeny minimálnû jedním zapu‰-

tûn˘m zámkem s cylindrickou vloÏkou nebo zapu‰tûn˘m dozick˘m zámkem
– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ
– dvoukfiídlé dvefie musí b˘t uzavfieny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování
okna a ostatní vstupy
– v‰echna okna (vãetnû stfie‰ních, vik˘fiov˘ch apod.) musí b˘t fiádnû uzavfiena 

z vnitfiního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímÏ nelze manipulovat 
z venkovní strany

– ostatní vstupy a technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2 musí b˘t fiádnû 
uzavfieny z vnitfiního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímÏ nelze manipulo-
vat z venkovní strany, nebo zneprÛchodnûny ochrannou mfiíÏí

B I – do 200.000,- Kã II – do 50.000,- Kã
dvefie
– v‰echny vchodové dvefie musí b˘t fiádnû uzamãeny jedním bezpeãnostním 

uzamykacím systémem nebo uzamãeny dvûma samostatn˘mi zapu‰tûn˘mi
zámky s cylindrickou vloÏkou nebo jedním zámkem s cylindrickou vloÏkou 
a jedním dozick˘m zámkem nebo uzamãeny jin˘m obdobn˘m uzamykacím
zafiízením

– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ
– dvoukfiídlé dvefie musí b˘t uzavfieny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování
okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem A)

C I – do 500.000,- Kã II – do 100.000,- Kã
dvefie
– v‰echny vchodové dvefie musí b˘t fiádnû uzamãeny bezpeãnostním uzamyka-

cím systémem a druh˘m samostatn˘m zapu‰tûn˘m zámkem s cylindrickou
vloÏkou nebo dozick˘m zámkem nebo uzamãeny jin˘m uzamykacím zafiíze-
ním minimálnû ve dvou bodech

– v‰echny vchodové dvefie musí b˘t s osvûdãením podle âSN ENV 1627 mini-
málnû 2. bezpeãnostní tfiídy nebo z plného masivu tlou‰Èky min. 40 mm

– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ
– dvoukfiídlé dvefie musí b˘t uzavfieny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování

okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem A) a dále
– v‰echna okna, prosklené dvefie, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300

cm2 nebo ostatní technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, které jsou svou
spodní hranou do v˘‰e 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno pfiístup-
nou pfiiléhající konstrukcí, musí b˘t opatfieny ochrannou mfiíÏí nebo uzamãe-
n˘m kfiídlov˘m ãi roletov˘m uzávûrem nebo fólií ãi sklem odoln˘m proti pro-
raÏení nebo chránûny EZS definovanou ve zpÛsobu zabezpeãení D.

D I – do 2.000.000,- Kã II – do 300.000,- Kã 
dvefie
– v‰echny vchodové dvefie musí b˘t fiádnû uzamãeny bezpeãnostním uzamy-

kacím systémem a druh˘m samostatn˘m zapu‰tûn˘m zámkem s cylindric-
kou vloÏkou nebo uzamãeny jin˘m uzamykacím zafiízením minimálnû ve
dvou bodech

– v‰echny vchodové dvefie musí b˘t s osvûdãením podle âSN ENV 1627 mini-
málnû 3. bezpeãnostní tfiídy nebo celoplo‰nû vyztuÏené plechem min. tlou‰Èky
0,7 mm proti proraÏení nebo vyztuÏeny mfiíÏí zhotovenou z ocelov˘ch prutÛ mi-
nimálního prÛmûru 6 mm s oky max. 12x20 cm

– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ
– dvoukfiídlé dvefie musí b˘t uzavfieny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování
– zárubnû vchodov˘ch dvefií musí b˘t kovové a odbornû zabezpeãeny proti roz-

taÏení
okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem A) a dále
– v‰echna okna, prosklené dvefie, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm2

nebo ostatní technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, které jsou svou spod-
ní hranou do v˘‰e 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno pfiístupnou pfii-
léhající konstrukcí, musí b˘t opatfieny ochrannou mfiíÏí nebo uzamãen˘m kfiídlo-
v˘m ãi roletov˘m uzávûrem nebo fólií ãi sklem odoln˘m proti proraÏení

EZS 
– uzamãen˘ prostor musí b˘t dále chránûn fiádnû instalovanou EZS uvedenou

v dobû pojistné události do stavu stfieÏení s napojením na zvukové a svûtel-
né signalizaãní zafiízení umístûné vnû uzamãeného prostoru

– EZS musí splÀovat kritéria minimálnû 2. stupnû zabezpeãení podle âSN EN 50 131-1

E I – do 4.000.000,- Kã II – do 500.000,- Kã
dvefie
– v‰echny vchodové dvefie musí splÀovat podmínky definované ve zpÛsobu za-

bezpeãení D s tím, Ïe musí b˘t navíc uzamykatelné minimálnû ve tfiech bodech.
okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem A) a dále
– v‰echna okna, prosklené dvefie, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 

300 cm2 nebo ostatní technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, které jsou
svou spodní hranou do v˘‰e 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno pfií-
stupnou pfiiléhající konstrukcí, musí b˘t opatfieny ochrannou mfiíÏí nebo 
uzamãen˘m kfiídlov˘m ãi roletov˘m uzávûrem nebo fólií ãi sklem odoln˘m
proti proraÏení 

EZS 
– uzamãen˘ prostor musí b˘t dále chránûn fiádnû instalovanou EZS uvedenou 

v dobû pojistné události do stavu stfieÏení s napojením na PCO  nebo do mís-
ta fyzické ostrahy tvofiené alespoÀ jednou osobou se stanovi‰tûm v místû po-
ji‰tûní a vybavenou telefonem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀujícím pfiivo-
lání pomoci

2. Pokud dojde k zániku pojistného rizika, poji‰tûné vûci ãi jiné majetkové hod-
noty nebo ke smrti poji‰tûné fyzické osoby ãi zániku poji‰tûné právnické oso-
by bez právního nástupce, jakoÏ i ke zmûnû vlastníka vûci ãi souboru vûcí, je
pojistitel odchylnû od VPP UCZ/05 oprávnûn ukonãit poji‰tûní k nejbliÏ‰ímu
v˘roãí poãátku poji‰tûní, a to po písemném oznámení a prokázání této sku-
teãnosti.

âlánek 15
V˘klad pojmÛ

1. Cennostmi se rozumí tuzemské a zahraniãní bankovky a  mince, drahé kovy,
drahokamy a perly a pfiedmûty z nich vyrobené, vkladní a ‰ekové kníÏky, pla-
tební karty, cenné papíry a ceniny, za které jsou povaÏovány i prostfiedky, jeÏ
mají hodnotu, ze které bude moci b˘t po vydání do uÏívání ãerpáno, jako jsou
napfiíklad poukázky nahrazující peníze, po‰tovní známky, dálniãní nálepky, kol-
ky, telefonní a ostatní karty, telefonní kupony, stravenky do provozoven vefiej-
ného stravování, jízdenky a obdobné prostfiedky 

2. KrádeÏí  vloupáním se rozumí proniknutí pachatele do uzamãeného prostoru
v místû poji‰tûní tak, Ïe s pouÏitím síly  prokazatelnû pfiekonal jistící pfiekáÏky,
chránící vûc pfied odcizením a zmocnil se  poji‰tûné vûci nûkter˘m dále uve-
den˘m zpÛsobem:

a) vtlaãením nebo vylomením dvefií, oken nebo jin˘ch ãástí budovy;
b) místo poji‰tûní otevfiel klíãem, kter˘ prokazatelnû nabyl vloupáním do jin˘ch

míst, neÏ je místo poji‰tûní nebo loupeÏí;
c) do pevné schránky, jejíÏ obsah je poji‰tûn, se dostal nebo ji prokazatelnû otevfiel

s pouÏitím jiného technického prostfiedku neÏ klíãe nebo prokazatelnû pfiekonal
pfiekáÏku vytvofienou specifick˘mi vlastnostmi schránky a jejíÏ zdolání vyÏadova-
lo mimofiádnou fyzickou nebo technickou zdatnost.

3. LoupeÏn˘m pfiepadením se rozumí:
a) pfiivlastnûní si poji‰tûné vûci tak, Ïe pachatel pouÏil proti poji‰tûnému, jeho zá-

stupci, jeho zamûstnanci nebo jiné osobû povûfiené poji‰tûn˘m prokázané ná-
silí pfiedcházející zmocnûní se poji‰tûné vûci;

b) vyuÏití náhlé fyzické nebo psychické tísnû poji‰tûného, jeho zástupce nebo za-
mûstnance, ke které do‰lo úrazem (nikoliv v pfiíãinné souvislosti s poÏitím al-
koholu, drogy ãi zneuÏití lékÛ).

4. Pevnou schránkou se rozumí ocelová schránka uzamãená zámkem s cylindric-
kou vloÏkou nebo dozick˘m zámkem, která je uloÏena a uzamãena v tûÏkém
kusu nábytku, jakoÏ i kontrolní a registraãní pokladny. Podmínka uloÏení v tûÏ-
kém kusu nábytku pro kontrolní a registraãní pokladny neplatí. 

5. Po‰kozením vûci se rozumí takov˘ rozsah sníÏení funkãnosti nebo estetického
dojmu, kdy náklad na uvedení do pÛvodního stavu nepfiesahuje ãasovou hod-
notu vûci v dobû tûsnû pfied pojistnou událostí.

6. Prokazatelnû - musí b˘t jednoznaãnû, na základû zji‰tûn˘ch stop prokázána
ãinnost pachatele.

7. Sbírkou se rozumí soubor jednoho druhu vûcí chronologicky  nebo tématicky
fiazen˘. Sbírka musí mít odbornû odpovídající zpÛsob uloÏení, popisy a admi-
nistrativní evidenci.

8. Uzamãen˘m prostorem se rozumí stavba, budova nebo  místnost v místû po-
ji‰tûní, jejíÏ ve‰keré vstupy a technické otvory jsou fiádnû uzavfieny a uzamãe-
ny zpÛsobem uveden˘m v DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pro toto po-
ji‰tûní.

9. Vandalismem se rozumí úmyslné po‰kození nebo zniãení poji‰tûného pfied-
mûtu v místû poji‰tûní.

10. Zniãením vûci se rozumí takov˘ rozsah po‰kození, kdy uvedení do pÛvodního sta-
vu by jiÏ pfiev˘‰ilo ãasovou hodnotu vûci v dobû tûsnû pfied pojistnou událostí.

âlánek 16
Úãinnost 

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.7.2010.
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– EZS musí splÀovat kritéria minimálnû 2. stupnû zabezpeãení podle âSN EN
50 131-1

TísÀov˘ hlásiã
Místo poji‰tûní musí b˘t vybaveno v dobû pojistné události funkãním tísÀov˘m
hlásiãem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobû, kte-
rá v pfiípadû poplachu urychlenû pfiivolá pomoc. TísÀov˘ hlásiã musí b˘t funkã-
ní i pfii vypnuté EZS.

F I – do 8.000.000,- Kã II – do 1.000.000,- Kã
dvefie, okna a ostatní vstupy
– mechanicky zabezpeãeny zpÛsobem E)
EZS
– uzamãen˘ prostor musí b˘t dále chránûn fiádnû instalovanou EZS uvedenou 

v dobû pojistné události do stavu stfieÏení s napojením na PCO  nebo do mís-
ta fyzické ostrahy tvofiené alespoÀ dvûma osobami se stanovi‰tûm v místû po-
ji‰tûní a vybavené telefonem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀujícím pfiivolá-
ní pomoci. Fyzická ostraha musí b˘t ozbrojena stfielnou zbraní nebo doprová-
zena sluÏebním psem.

– EZS musí splÀovat kritéria minimálnû 3. stupnû zabezpeãení podle âSN EN
50 131-1

tísÀov˘ hlásiã
– jako ve zpÛsobu zabezpeãení E)

G I – nad 8.000.000,- Kã II – nad 1.000.000,- Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele 

Kapitola II.
Cennosti

Pro cennosti uloÏené v uzamãeném trezoru nebo pevné schránce umístûné 
v uzamãeném prostoru bûÏného provedení platí limity pojistného plnûní uve-
dené v následující tabulce. Pro uzamãen˘ prostor v jiném provedení nelze po-
ji‰tûní cenností sjednat.

Tabulka limitÛ pojistného plnûní (v tis. Kã)

UloÏení cenností Zabezpeãení místa poji‰tûní zpÛsobem dle kapitoly I.

A B C D E F

pevná schránka 5 8 10 15 15 15

trezor BT 0 nebo 
nezji‰tûné konstrukce

20 30 50 80 200 500

trezor BT I – velmi lehk˘ 30 80 150 300 450 900

trezor BT II – lehk˘ 50 100 200 400 800 2000

trezor BT III – stfiední 100 300 500 800 2000 5000

trezor BT IV – tûÏk˘ 200 500 900 1500 5000 10000

– bezpeãnostní tfiída (BT) trezoru stanovená podle âSN EN 1143-1, resp. âSN
EN 1143-1+A1

– v‰echny trezory o niÏ‰í hmotnosti neÏ 500 kg musí b˘t pfiipevnûny ke stûnû ne-
bo podlaze zpÛsobem znemoÏÀujícím jejich odnesení bez otevfiení trezoru

– klíãe od trezoru nesmí b˘t v mimopracovní dobû uloÏeny v místû poji‰tûní 
a nesmí k nim mít pfiístup fyzická ostraha

– schránky hracích a obdobn˘ch automatÛ nejsou povaÏovány za pevné schránky;
za pojistnou událost na penûÏní hotovosti v tûchto automatech poskytne pojistitel
plnûní do v˘‰e maximálnû 3.000,- Kã pro jeden automat

– odchyln˘ zpÛsob zabezpeãení a vy‰‰í pojistné ãástky sjednává centrála pojistitele

Kapitola III.
Vûci zvlá‰tní hodnoty

Pro vûci zvlá‰tní hodnoty uloÏené v uzamãeném prostoru bûÏného provedení
platí níÏe uvedené limity pojistného plnûní.

Limity pojistného plnûní pfii zabezpeãení místa poji‰tûní zpÛsobem dle kapitoly I.
C - do 50.000,- Kã
D - do 300.000,- Kã
E - do 1.000.000,- Kã
F - do 4.000.000,- Kã
Podmínky poji‰tûní v uzamãeném prostoru jiného provedení nebo vy‰‰í pojistné
ãástky sjednává centrála pojistitele.

âlánek 2
KrádeÏ vloupáním z uzamãeného oploceného prostranství

Poji‰tûné vûci s vylouãením cenností a vûcí zvlá‰tní hodnoty
Pro pfiedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení “H – M” oploceného prostranství platí 
uvedené limity pojistného plnûní.
Pouze vûci, jeÏ pro svou rozmûrnost nelze ukládat do uzamãeného prostoru – na-
pfi. stavební materiály (viz VPP).

Pfiedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
H – do 50.000,- Kã
– pfiedmût poji‰tûní musí b˘t uloÏen na místû poji‰tûní ohraniãeném funkãním

pevnû ukotven˘m oplocením s minimální v˘‰kou 180 cm. Vrata uzamãena do-
zick˘m zámkem nebo dvûma visacími zámky s tlou‰Èkou tfimenu min. prÛmû-
ru 8 mm. Prvky, jeÏ oko zámku spojuje a uzamyká k sobû, musí mít minimál-
nû stejn˘ prÛfiez, jako oko zámku. Vrata minimálnû stejnû vysoká jako oploce-
ní musí b˘t zaji‰tûna proti vysazení z pantÛ.

I – do 300.000,- Kã
– pfiedmût poji‰tûní musí b˘t uloÏen na místû poji‰tûní ohraniãeném funkãním

pevnû ukotven˘m oplocením s minimální v˘‰kou 180 cm a v horní ãásti opat-
fien˘m nadstavbou z ostnatého drátu o v˘‰ce min. 40 cm. Vzdálenost mezi jed-

notliv˘mi ostnat˘mi dráty nesmí b˘t vût‰í neÏ 10 cm. Vrata uzamãena dozic-
k˘m zámkem nebo dvûma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vloÏkou
a tlou‰Èkou tfimenu min. prÛmûru 8 mm. Prvky, jeÏ oko zámku spojuje a uza-
myká k sobû, musí mít minimálnû stejn˘ prÛfiez, jako oko zámku. Vrata o stej-
né v˘‰ce jako oplocení musí b˘t zaji‰tûna proti vysazení z pantÛ.

J – do 1.000.000,- Kã
– zaji‰tûno zpÛsobem I)
– místo poji‰tûní musí b˘t v mimoprovozní dobû stfieÏeno minimálnû jedno-

ãlennou fyzickou ostrahou vybavenou telefonem nebo obdobn˘m spojením 
umoÏÀujícím pfiivolání pomoci. 

K – do 2.000.000,- Kã
– zaji‰tûno zpÛsobem I)
– místo poji‰tûní musí b˘t v mimoprovozní dobû stfieÏeno minimálnû jedno-

ãlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou stfielnou zbraní nebo doprovázenou slu-
Ïebním psem nebo dvouãlennou ostrahou. Ostraha musí b˘t vybavena telefo-
nem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀujícím pfiivolání pomoci. 

L – do 3.000.000,- Kã
– zaji‰tûno zpÛsobem I)
– místo poji‰tûní musí b˘t v mimoprovozní dobû stfieÏeno dvouãlennou fyzickou

ostrahou ozbrojenou stfielnou zbraní nebo doprovázenou sluÏebním psem 
a dále vybavenou telefonem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀujícím pfiivolá-
ní pomoci

– cel˘ oplocen˘ prostor musí b˘t dále chránûn fiádnû instalovanou EZS 
uvedenou v dobû pojistné události do stavu stfieÏení s napojením do místa fy-
zické ostrahy

M – nad 3.000.000,- Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele 

âlánek 3
LoupeÏné pfiepadení

Kapitola I.
LoupeÏné pfiepadení pfii pfiepravû cenností

Pro loupeÏné pfiepadení pfii pfiepravû cenností platí limity pojistného plnûní
podle zpÛsobu zabezpeãení “N – T”

Pfiedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
N – do 50.000,- Kã
– pfieprava jednou povûfienou osobou
– cennosti uloÏeny v pevné, fiádnû uzavfiené kabele nebo kuffiíku
O – do 200.000,- Kã
– pfieprava jednou povûfienou osobou vybavenou obrann˘m prostfiedkem (el.

paralyzérem, sprejem apod.)
– cennosti uloÏeny v pevné, fiádnû uzavfiené kabele nebo kuffiíku
P – do 500.000,- Kã
– pfieprava dvûma povûfien˘mi osobami vybaven˘mi obrann˘m prostfiedkem

(el. paralyzérem, sprejem apod.)
– cennosti uloÏeny v pevné, fiádnû uzavfiené kabele nebo kuffiíku
R – do 1.000.000,- Kã
– pfieprava dvûma povûfien˘mi osobami vybaven˘mi obrann˘m prostfiedkem

(el. paralyzérem, sprejem apod.)
– cennosti uloÏeny v uzamãeném bezpeãnostním kuffiíku
S – do 2.000.000,- Kã
– pfieprava v osobním automobilu dvûma povûfien˘mi osobami (mimo fiidiãe), 

z nichÏ alespoÀ jedna musí b˘t ozbrojena stfielnou zbraní
– cennosti uloÏeny v uzamãeném bezpeãnostním kuffiíku
T – nad 2.000.000,- Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele

Kapitola II.
LoupeÏné pfiepadení pfii pfiepravû movit˘ch vûcí s vylouãením zásob, zboÏí 
a cenností

Pro loupeÏné pfiepadení pfii pfiepravû movit˘ch vûcí platí limity pojistného pl-
nûní podle zpÛsobu zabezpeãení “U – V”

Pfiedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:

U – do 200.000,- Kã
– pfieprava jednou povûfienou osobou
– vozidlo nesmí b˘t po dobu pfiepravy bez dozoru
V – nad 200.000,- Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele

Kapitola III.
LoupeÏné pfiepadení v místû poji‰tûní

Pro poji‰tûné vûci (vã. vûcí zvlá‰tní hodnoty) s vylouãením cenností není sta-
noven zvlá‰tní limit pojistného plnûní.
Pro cennosti uloÏené v uzamãen˘ch trezorech nebo pevn˘ch schránkách (po-
pfiípadû ve schránkách hracích a obdobn˘ch automatÛ) platí stejné limity pl-
nûní jako pro krádeÏ vloupáním. Limity jsou uvedeny v âlánku 1, kapitole II
tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
Pro cennosti uloÏené mimo uvedené uzamãené trezory a pevné schránky pla-
tí limity pojistného plnûní podle zpÛsobu zabezpeãení “X – Y”.
Pfiedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
X – do 50.000,- Kã
– cennosti uloÏené v uzamãené kontrolní ãi registraãní pokladnû
Y – do 20.000,- Kã
– cennosti uloÏené jinak.

V˘klad pojmÛ:
Bezpeãnostní kuffiík – speciálnû urãen˘ pro pfiepravu penûz a cenností, vybaven˘
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zvukov˘m, koufiov˘m, paralyzujícím nebo obdobn˘m zafiízením, které se uvede 
v ãinnost pfii násilné manipulaci.
Bezpeãnostní uzamykací systém – sestava, která se skládá z jednoho zámku s cy-
lindrickou vloÏkou a kování (bezpeãnostního ‰títu), s pfiíslu‰n˘m  osvûdãením pod-
le âSN ENV 1627 minimálnû 3. bezpeãnostní tfiídy.
Cylindrická vloÏka – mechanismus, kter˘ je oddûliteln˘ od pfiíslu‰ného zámku a je
ovládán klíãem.  Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí mít,
poãínaje zpÛsobem zabezpeãení B, osvûdãení podle âSN ENV 1303 minimálnû 4.
bezpeãnostní tfiídy.
EZS – elektronická zabezpeãovací signalizace instalovaná odbornou firmou garantují-
cí pravidelnou údrÏbu a revize. EZS musí splÀovat kritéria poÏadovaného stupnû za-
bezpeãení podle âSN EN 50131-1. Rozmístûní a kombinace ãidel musí b˘t provede-
ny tak, aby spolehlivû registrovaly osobu, která jak˘mkoliv zpÛsobem vnikla do za-
bezpeãeného prostoru nebo jej naru‰ila. V pfiípadû napadení zabezpeãeného prosto-
ru nebo samotné EZS musí b˘t prokazateln˘m zpÛsobem vyvolán poplach.
Fólie – zabraÀující proraÏení skla, sklo s nalepenou fólií podle normy âSN EN 356
odpovídá minimálnû tfiídû odolnosti P2A.
Fyzická ostraha – provádí pravidelné pochÛzky a vede jejich ãasov˘ záznam.
âlenové ostrahy musí b˘t star‰í 18 let a mlad‰í 60 let, tûlesnû i du‰evnû k této prá-
ci zpÛsobilí, mající osvûdãení k této ãinnosti.
Jiné uzamykací zafiízení – mající osvûdãení podle âSN ENV 1627 minimálnû 3.
bezpeãnostní tfiídy.
Kfiídlov˘ uzávûr – skládá se z jedné nebo více lamel, které se mohou natáãet nebo
skládat nebo posouvat pfii otevfiení a zavfiení. Uzávûr musí mít osvûdãení podle âSN
ENV 1627 minimálnû 2. bezpeãnostní tfiídy.
Roletov˘ uzávûr – skládá se z pohybliv˘ch, vzájemnû propojen˘ch lamel navíje-
n˘ch na válec. Uzávûr musí mít osvûdãení podle âSN ENV 1627 minimálnû 2. bez-
peãnostní tfiídy.

Ochranná mfiíÏ – je zhotovena z ocelov˘ch profilÛ o prÛfiezu min. 2 cm2 a vzdálenosti
jednotliv˘ch profilÛ ne vût‰í neÏ 12 cm. KaÏd˘ paprsek mfiíÏe musí b˘t pevnû ukotven
s podkladem a okolními prvky zpÛsobem zabraÀujícím jejich vyhnutí.
PCO – trvale obsluhované vzdálené stfiedisko, do kterého se pfiedávají informace t˘-
kající se jednoho nebo více systémÛ EZS a jehoÏ souãástí je zásahová skupina s do-
jezdem nejdéle do 15 minut, pokud v pojistné smlouvû není ujednáno jinak.
Sklo odolné proti proraÏení – podle normy âSN EN 356 odpovídá minimální tfií-
dû odolnosti P2A.
TísÀov˘ hlásiã – spínaã (funkãnû nezávisl˘ na aktivaci EZS), kter˘m lze v pfiípadû
ohroÏení pfiivolat pomoc.

Seznam citovan˘ch norem:
âSN EN 1143-1+A1 Bezpeãnostní úschovné objekty – PoÏadavky, klasifikace 

a metody zkou‰ení odolnosti proti vloupání – âást 1: SkfiíÀové
trezory, ATM trezory, trezorové dvefie a komorové trezory

âSN ENV 1627 Okna, dvefie, uzávûry – Odolnost proti násilnému vniknutí –
PoÏadavky a klasifikace

âSN ENV 1303 Stavební kování – Cylindrické vloÏky pro zámky – PoÏadavky 
a zkou‰ení

âSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Zkou‰ení a klasifikace odolnosti proti ruã-
nû vedenému útoku

âSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpeãovací systémy – âást
1: V‰eobecné poÏadavky

Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.7.2010.

V‰eobecné pojistné podmínky
poji‰tûní pro pfiípad po‰kození nebo zniãení 

elektronick˘ch zafiízení - zvlá‰tní ãást -

UCZ/Ele/10

Úvodní ustanovení   

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek a V‰eobecn˘mi po-
jistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvofií nedíln˘ celek (dá-
le i „pojistné podmínky“). Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí  

1. Poji‰tûní pro pfiípad po‰kození nebo zniãení elektronick˘ch zafiízení (dále i „po-
ji‰tûní elektroniky“) se vztahuje na náhlé a nepfiedvídané po‰kození nebo zniãe-
ní poji‰tûného elektronického zafiízení (dále i „zafiízení“) jakoukoli nahodilou 
událostí, která není v  pojistn˘ch podmínkách nebo pojistné smlouvû vylouãena.

2. Poji‰tûní se vztahuje pouze na pfiípad takového po‰kození poji‰tûného zafiíze-
ní, které omezuje nebo vyluãuje jeho funkãnost.

âlánek 2 
Pfiedmût poji‰tûní

1. Poji‰tûní se sjednává pro jednotlivá ve smlouvû uvedená elektronická zafiízení
nebo  soubor tûchto vûcí/zafiízení, která byla v dobû sjednání poji‰tûní v fiád-
ném provozuschopném stavu a byla  odbornû instalována / uvedena do pro-
vozu v souladu s pfiedpisy v˘robce, pfiípadnû platn˘mi právními pfiedpisy.
Není-li ujednáno jinak, pfiedmûtem poji‰tûní nejsou zafiízení pevnû instalovaná
ve vozidle.
Na pfiíslu‰enství a v˘bavu zafiízení se poji‰tûní vztahuje jen, pokud je tak v po-
jistné smlouvû (napfi. v rámci identifikace poji‰tûné poloÏky) uvedeno a pojist-
ná hodnota pfiíslu‰enství/v˘bavy byla zahrnuta do pojistné ãástky zafiízení.

2. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou zafiízení vlastnûná ãi spoluvlastnûná pojistníkem ãi
poji‰tûn˘m (elektronická zafiízení vlastní). 

3. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûní se vztahuje na zafiízení  ve
vlastnictví jin˘ch osob, neÏ je pojistník ãi poji‰tûn˘; to v‰ak platí pouze za pfied-
pokladu, Ïe tyto vûci pojistník/poji‰tûn˘ oprávnûnû pfievzal na základû písemné
smlouvy. V pfiípadû tûchto vûcí se pak bude jednat o poji‰tûní cizího pojistného
rizika s tím, Ïe vlastník vûcí bude povaÏován za  poji‰tûného, byÈ by takto nebyl
v˘slovnû uveden v pojistné smlouvû. ZároveÀ se ujednává, Ïe v pfiípadû, kdy
vlastník vûci ze závaÏn˘ch dÛvodÛ neposkytne souhlas s tím, aby pojistné plnû-
ní pfiijal pojistník, mÛÏe právo na pojistné plnûní vÛãi pojistiteli uplatnit sám.

4. Pro pfiípad poji‰tûní souboru vûcí se ujednává, Ïe jsou poji‰tûna zafiízení, jejichÏ
stáfií nepfiesáhlo v okamÏiku vzniku pojistné události 6 let. Stáfií jednotlivé vûci
je dáno datem jejího prvního uvedení do provozu; nelze-li je doloÏit, pak da-
tem/rokem v˘roby.

5. Poji‰tûní se nevztahuje na po‰kození nebo zniãení :
a) souãástí a dílÛ, jeÏ se pravidelnû vymûÀují pro opotfiebení nebo spotfiebování, na-

pfi. pásky a papír do tiskárny, Ïárovky, pojistky, tiskací hlavy apod.; 
b) ãinn˘ch médií, chladicích ãi jin˘ch pomocn˘ch látek;
c) akumulátorov˘ch baterií, elektrochemick˘ch ãlánkÛ, fotoãlánkÛ apod.;
d) sklenûn˘ch dílÛ a ãástí, náfiadí a nástrojÛ v‰eho druhu;
e) externích nosiãÛ dat, pokud k jejich po‰kození nedo‰lo v pfiímé souvislosti s jinou

‰kodou na poji‰tûném zafiízení, za niÏ je pojistitel povinen plnit.
6. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na :
a) základy a podstavce zafiízení;      
b)  programové vybavení;
c) obrazové, zvukové a datové záznamy.

âlánek 3    
V˘luky z poji‰tûní

1.  Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pfiíãiny
nevztahuje na :                            

a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepfiítele, váleã-
ného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda
byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzboufiení,
srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované
moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob se zl˘m 
úmyslem, ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní,
spiknutí, zabavení pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády
pÛsobící de jure nebo de facto anebo jiného vefiejného orgánu;

b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího 
z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ vefiej-
né správy;

c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo vûdomé nedbalosti poji‰tûného, jeho

zástupce, osoby, kterou poji‰tûn˘ povûfiil péãí o poji‰tûné vûci, nebo ostrahou
místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné do-
mácnosti s poji‰tûn˘m; v pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zá-
stupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé 
a jednatelé;

e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pfiímo nebo nepfiímo zpÛ-
sobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem,
bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové 
újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pfiíãina; pro úãely této v˘luky se
terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota,
hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo 
úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu ve vefiejnosti nebo v její ãásti; 

f) ‰kody vzniklé v dÛsledku po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci poÏárem, ãi jeho
prÛvodními jevy (pÛsobení tepla, zplodin a pouÏit˘ch hasebních látek), úderem
blesku, v˘buchem, nárazem nebo zfiícením osádkou obsazeného letícího tûlesa,
jeho  ãástí nebo nákladem,  dále rázovou vlnou zpÛsobenou letem nadzvukové-
ho  letadla v dÛsledku pfiekonání rychlosti zvuku, koufiem, nárazem silniãního vo-
zidla, dále vichfiicí, krupobitím ãi jin˘mi povûtrnostními vlivy, zfiícením budov, se-
suvem ãi poklesem pÛdy, zfiícením skal a zeminy, pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch
pfiedmûtÛ, lavinou, tíhou snûhu nebo námrazy, záplavou, povodní,  zemûtfiese-
ním, v˘buchem sopky, vodou z vodovodního zafiízení (pro v˘klad tûchto z poji‰-
tûní vylouãen˘ch nebezpeãí budou pfiimûfienû pouÏita relevantní ustanovení
V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek  UCZ/Îiv/10), jakoÏ i krádeÏí vloupáním, lou-
peÏn˘m pfiepadením ãi prostou krádeÏí, pohfie‰ováním, ztrátou, zpronevûrou,
podvodem, zatajením ãi neoprávnûn˘m uÏíváním; 

g)  náklady na odstranûní primárních vnitfinû (tj. bez vnûj‰ích vlivÛ) vznikl̆ ch poruch,
aÈ jiÏ tyto mûly za následek omezení funkãnosti nebo úplnou nefunkãnost poji‰tû-
ného zafiízení; na následné vûcné ‰kody na zafiízení vypl̆ vající z tûchto primárních
vnitfiních poruch se v‰ak toto poji‰tûní vztahuje.

2. Z poji‰tûní nevzniká právo na plnûní za jakékoliv ‰kody ãi zvût‰ení rozsahu ‰ko-
dy pfiímo nebo nepfiímo vzniklé následkem :

a) vady, kterou mûlo zafiízení v dobû uzavfiení poji‰tûní a která byla nebo mohla
b˘t  známa pojistníkovi ãi poji‰tûnému, jeho zmocnûncÛm ãi zástupcÛm bez
ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;                    

b) zastavení nebo pfieru‰ení provozu zafiízení a z toho vznikl˘ch ztrát v‰eho dru-
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hu (napfi. penále, u‰l˘ zisk, pokuty, manka, zv˘‰ené náklady na v˘robu, ztráty
vzniklé z prodlení, ztráta kontraktu apod.).

3. Z poji‰tûní dále nevzniká právo na plnûní za ‰kody zpÛsobené :
a) trval˘m pÛsobením chemick˘ch, biologick˘ch, teplotních, mechanick˘ch a elek-

trick˘ch vlivÛ, zneãi‰tûním, postupn˘m stárnutím, provozem nebo pfiirozen˘m
opotfiebením, korozí, erozí;

b) dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, kter˘ je podle zákona ne-
bo smlouvy za ‰kody odpovûdn˘;

c) na zafiízení bûhem skladování, transportu, instalace, opravy ãi údrÏby;
d) poãítaãov˘m virem ãi podobnû ‰kodliv˘m programem;
e) elektronick˘m pfienosem ãi zpracováním dat / informací.

âlánek 4
ZachraÀovací náklady

V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel 
uhradí tyto zachraÀovací náklady :
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné

události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních

pfii odklizení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo zbytkÛ.
Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto
ãlánku se omezuje do v˘‰e 5 % ze sjednané pojistné ãástky.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota 
a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu po-
jistného plnûní. 
ZachraÀovací náklady, které oprávnûná osoba vynaloÏila na základû písemné-
ho souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.                                      

âlánek 5
Místo poji‰tûní

1. Místem poji‰tûní je místo uvedené v pojistné smlouvû.
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní

na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostfiednû hrozící ne-

bo jiÏ nastalé pojistné události pfiemístûny z místa poji‰tûní; 
za pfiedpokladu, Ïe o této skuteãnosti byl pojistitel informován bez zbyteãné-
ho odkladu. 

4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v místû poji‰tûní na 
území âeské republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.

âlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná ãástka

1. Pojistná ãástka vyjadfiuje pojistnou hodnotu poji‰tûné vûci a je horní hranicí po-
jistného plnûní pojistitele za jednu a v‰echny pojistné události nastalé v pojist-
né dobû.
Není–li ujednáno jinak, stanoví se pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky poji‰-
tûn˘ch zafiízení. Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na vlastní odpovûdnost pojistník.   

2. Poji‰tûní lze sjednat na :   
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na pofiízení

nového zafiízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a v˘konu, vãetnû
dopravného, poplatkÛ, cla, montáÏních nákladÛ aj.;

b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající mífie opotfiebení
nebo jiného znehodnocení zafiízení. 

âlánek 7
Podpoji‰tûní 

Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í neÏ její
pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i ‰kody ve stej-
ném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû. 

âlánek 8   
V˘poãet pojistného 

1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné po-
loÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.

2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.

âlánek 9
Pojistné plnûní 

1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepfiedvídaná vûcná ‰koda na poji‰-
tûné vûci, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnû-
ní.

2. Bylo-li poji‰tûné zafiízení po‰kozeno resp. zniãeno, vzniká oprávnûné osobû
právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby jí pojis-
titel vyplatil:

a) pfii poji‰tûní na novou cenu ãástku za opravu po‰kozeného zafiízení resp.ãást-
ku za pofiízení nového zafiízení stejného  nebo srovnatelného druhu, kvality 
a v˘konu v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí, sníÏenou o cenu vyu-
Ïiteln˘ch zbytkÛ; plnûní v pfiípadû po‰kození odstraÀovaného opravou pfiitom
nesmí pfiev˘‰it plnûní, které by bylo poskytnuto v pfiípadû zniãení vûci.

b) pfii poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku za opravu po‰kozeného zafiízení resp.
ãástku za pofiízení nového zafiízení stejného  nebo srovnatelného druhu, kvali-
ty a v˘konu v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí, ov‰em s odeãtením
ãástky odpovídající mífie opotfiebení ãi znehodnocení zafiízení v dobû bezpro-
stfiednû pfied pojistnou událostí a ceny vyuÏiteln˘ch zbytkÛ; ve v˘poãtu pojist-
ného plnûní bude zohlednûno i pfiípadné zhodnocení zafiízení, ke kterému do-
‰lo opravou. Plnûní v pfiípadû po‰kození odstraÀovaného opravou pfiitom ne-
smí pfiev˘‰it plnûní, které by bylo poskytnuto v pfiípadû zniãení vûci.

3. Pojistitel poskytne pojistné plnûní v mûnû âeské republiky, pokud nerozhodne

o tom,  Ïe poskytne naturální plnûní (opravou nebo v˘mûnou po‰kozené vû-
ci).

4.  Pokud opravu po‰kozeného zafiízení provádí sám poji‰tûn˘, uhradí pojistitel ce-
nu materiálu a náhradních dílÛ, hodnotu práce, která byla pfiímo vynaloÏena
za úãelem jeho opravy vãetnû pfiíslu‰ného procenta reÏijních nákladÛ, maxi-
málnû v‰ak cenu opravy provádûné specializovanou opravnou.

5. V pfiípadû po‰kození zafiízení jsou náklady na demontáÏ a montáÏ, náklady na
dopravu do opravny a zpût, vã. celních poplatkÛ souãástí poskytovaného po-
jistného plnûní pouze za pfiedpokladu, Ïe tyto náklady byly zahrnuty do po-
jistné ãástky.

6. Náklady na provizorní opravu uhradí pojistitel pouze v pfiípadû, Ïe tyto nároky
jsou souãástí celkov˘ch nákladÛ na opravu a nezvy‰ují celkové pojistné plnûní
pojistitele.

7. Jakékoliv zvlá‰tní v˘daje, tj. v˘daje za pfiesãasovou práci, práci v noci, ve dnech pra-
covního volna a klidu, expresní pfiíplatky, letecké dodávky náhradních dílÛ ãi ce-
stovní náklady technikÛ a expertÛ ze zahraniãí budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li
to ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, nebo pokud po jejich vynaloÏení do‰lo ke sníÏe-
ní celkov˘ch nákladÛ na opravu zafiízení.

8. Tímto poji‰tûním elektroniky nejsou kryty náklady na jakékoliv zmûny zafiízení,
doplnûní, popfi. vylep‰ení zafiízení, náklady na údrÏbu, pfiedepsané opravy 
a kontroly.

9. Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po dokonãení opravy po‰kozeného zafií-
zení nebo v˘mûnû zniãeného zafiízení a po pfiedloÏení v‰ech k tomu úãelu ne-
zbytn˘ch dokladÛ, potvrzujících v˘‰i ‰kody.   

10. V pfiípadû, kdy míra opotfiebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo celku
jednotlivé poloÏky pfiedmûtu poji‰tûní (jednotlivého zafiízení) pfiesahuje v dobû
vzniku pojistné události 70 % , poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãa-
sové cenû.

11. Pokud je vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pfiesahující ãa-
sovou cenu pouze za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do 12 mûsícÛ od pojistné 
události provede opravu ãi nové pofiízení vûci stejného druhu a kvality.

âlánek 10
Spoluúãast

1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe oprávnûná osoba se podílí na po-
jistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen
spoluúãast).

2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné

poloÏky.                                            

âlánek 11
Povinnosti pojistníka /poji‰tûného/oprávnûné osoby

1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek (UCZ/05)
jsou povinni:

a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pfiedpisy vãetnû bezpeãnostních 
pfiedpisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnos-
ti, které byly stanoveny v pojistné smlouvû;

b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské ãin-
nosti;

c) oznámit pojistiteli, Ïe uzavfieli dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné nebez-
peãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky. 

2. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pfiimûfiená
opatfiení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která jiÏ nastala
a podle moÏností si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a fiídit se jimi.

3. V rámci pfiedcházejících ustanovení tohoto ãlánku jsou mj. povinni:
a) pouÏívat poji‰tûné zafiízení pouze k ãinnostem, pro nûÏ je toto urãeno ve smys-

lu dokumentace poskytované v˘robcem ãi distributorem (návod k obsluze,
technické podmínky pro provoz zafiízení aj.);

b) dodrÏovat technické a dal‰í normy a pfiedpisy t˘kající se provozu a údrÏby po-
ji‰tûného zafiízení;

c) zajistit obsluhu, fiízení nebo ovládání poji‰tûného zafiízení osobou, která má 
k této ãinnosti patfiiãnou kvalifikaci ãi oprávnûní; pokud nejsou kvalifikace ãi 
oprávnûní v˘slovnû poÏadovány, pak osobou, která byla prokazatelnû pro obs-
luhu, fiízení nebo ovládání daného zafiízení za‰kolena.

4. V pfiípadû vzniku pojistné události jsou povinni:
a) oznámit vznik pojistné události do tfií dnÛ, u ‰kod pfiesahujících urãitou ãástku

a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit oznámení ihned; 
b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností

nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud to není

nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu s obecn˘m
zájmem;

d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûfien˘m, ve‰kerá ‰etfiení potfiebná pro
posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pfiedloÏit k tomu potfiebné
podklady a informace;

e) pfiedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch a zniãen˘ch vûcí;
f)  na poÏádání pojistitele pfiedloÏit zejména úãetnictví úãetní jednotky a kopie

daÀov˘ch tvrzení k jednotliv˘m druhÛm daní dle právních pfiedpisÛ âeské re-
publiky, pfiípadnû cizího státu; v rámci ‰etfiení pojistitele jsou povinni rovnûÏ
strpût pfiípadné ovûfiování  pravdivosti a úplnosti sdûlen˘ch údajÛ, pfiedloÏe-
n˘ch dokladÛ a vûcí provádûn˘ch u tfietích osob.                                            

âlánek 12
Práva pojistitele

1. Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého po-
ru‰ení povinností uveden˘ch v  tûchto pojistn˘ch podmínkách, pokud toto po-
ru‰ení :

a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události;
b) znemoÏnilo pfiedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou 

událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.
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2. Pokud dojde k zániku pojistného rizika, poji‰tûné vûci ãi jiné majetkové hod-
noty nebo ke smrti poji‰tûné fyzické osoby ãi zániku poji‰tûné právnické oso-
by bez právního nástupce, jakoÏ i ke zmûnû vlastníka vûci ãi souboru vûcí, je
pojistitel odchylnû od VPP UCZ/05 oprávnûn ukonãit poji‰tûní k nejbliÏ‰ímu
v˘roãí poãátku poji‰tûní, a to po písemném oznámení a prokázání této sku-
teãnosti.

âlánek 13
V˘klad pojmÛ

Pro úãely poji‰tûní elektroniky platí následující v˘kladová ustanovení:
1. Externími nosiãi dat se rozumí pamûÈová média na elektronicky zpracovávané

informace, která nejsou integrální souãástí poji‰tûného zafiízení.
2. Po‰kozením zafiízení se rozumí zmûna stavu zafiízení, kterou lze objektivnû od-

stranit opravou,  pfiiãemÏ náklady na tuto opravu nepfiev˘‰í ãástku odpovídají-
cí ãasové cenû zafiízení v dobû bezprostfiednû pfied vznikem pojistné události.  

3. Provozuschopn˘ stav je takov˘ stav zafiízení, ve kterém je toto po úspû‰nû do-
konãeném  pfiejímacím testu a zku‰ebním provozu schopno plnit urãené funkce
a dodrÏovat hodnoty parametrÛ v mezích stanoven˘ch technickou dokumentací.

4. Pfiíslu‰enstvím zafiízení jsou pomocná zafiízení, pomocné pfiístroje a prostfiedky,
které jsou po technické stránce nezbytné pro ãinnost zafiízení podle jeho úãe-
lu. Za pfiíslu‰enství se nepovaÏují data a programové vybavení.  

5. Soubor vûcí/zafiízení je tvofien vûcmi stejné/obdobné povahy/charakteru ãi úãe-
lu; povaha/charakter ãi úãel vûcí do souboru náleÏejících musí b˘t specifikovány

v pojistné smlovû . Není-li uvedeno jinak, patfií do souboru v‰echny vûci dané po-
vahy/charakteru ãi úãelu. Je-li sjednáno poji‰tûní souboru, vztahuje se poji‰tûní 
i na vûci, které se staly souãástí poji‰tûného souboru po uzavfiení pojistné smlou-
vy. Vûci, které pfiestaly b˘t souãástí poji‰tûného souboru, poji‰tûny nejsou.

6. ÚdrÏbou zafiízení se rozumí souhrn ãinností smûfiujících k zaji‰tûní technické
zpÛsobilosti, provozuschopnosti, hospodárnosti a bezpeãnosti provozu zafiíze-
ní. Tyto ãinnosti spoãívají zejména v pravideln˘ch prohlídkách v termínech do-
poruãen˘ch v˘robcem zafiízení, dále v o‰etfiování, sefiizování,  vãasné v˘mûnû
opotfieben˘ch dílÛ, a to v souladu s platn˘mi právními a technick˘mi pfiedpi-
sy, ustanoveními nebo pokyny dan˘mi v˘robcem.

7. V˘bavou se rozumí základní v˘bava dodávaná  k danému typu zafiízení v˘rob-
cem, jakoÏ i v˘bava pfiedepsaná právní normou. Za v˘bavu zafiízení se podobnû
jako v pfiípadû pfiíslu‰enství zafiízení nepovaÏují data a programové vybavení.

8. Zniãením zafiízení se rozumí zmûna stavu zafiízení, kterou nelze objektivnû od-
stranit opravou, a zafiízení se proto nemÛÏe pouÏívat k pÛvodnímu úãelu. Za
zniãení zafiízení se  rovnûÏ povaÏuje takové po‰kození, které sice lze  odstranit
opravou, ale náklady na takovou opravu by pfiesáhly ãasovou cenu zafiízení 
v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí.

âlánek 14
Úãinnost 

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2010.
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