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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
K PRODUKTU MAXBYZNYS ON ‑LINE

1.	 Smluvní	ujednání	platná	pro	všechny	druhy	pojištění

1.1	 Ujednává	 se,	 že	 ustanovení	 v	 pojistné	 smlouvě	 nebo	 níže	
uvedená	 smluvní	 ujednání	mají	 přednost	 před	ustanoveními	
příslušných	všeobecných	pojistných	podmínek	(VPP).

1.2	 Pojistník	 sjednává	 tuto	 pojistnou	 smlouvu	 ve	 svůj	 prospěch,	
tzn.	je	zároveň	pojištěným.

1.3	 Pojistné	 částky	 a	 limity	 pojistného	 plnění	 byly	 stanoveny	
pojistníkem.

1.4	 Pojištění	se	sjednává	jako	škodové.

1.5	 Pojistné	 plnění	 lze	 poskytnout	 pouze	 formou	 peněžité	
náhrady,	nikoliv	 jako	naturální	plnění,	pokud	se	obě	smluvní	
strany	nedohodnou	jinak.

1.6 Doplňkové	výluky	z	pojištění

	 Nad	 rámec	 výluk	 uvedených	 ve	 všeobecných	 pojistných	
podmínkách	se	pro	toto	pojištění	ujednává,	že	jsou	vyloučeny	
jakékoliv	škody	nebo	újmy:
-	 způsobené	v	souvislosti	s	terorismem,	válečnými	událostmi,	

invazí,	 akcí	 zahraničního	 nepřítele,	 nepřátelskou	 akcí	
nebo	válečnou	operací	 (bez	ohledu	na	 to,	 zda	byla	 válka	
vyhlášena	či	nikoliv),	vojenskými	akcemi,	občanskou	válkou	
a	občanskými	nepokoji,	vzpourou,	povstáním,	vzbouřením	
revolucí,	 zásahy	 státních	orgánů	a	bezpečnostních	 složek	
státu	a	to	včetně	nákladů	souvisejících	s	prevencí,	kontrolou	
a	potlačením	těchto	událostí;

-	 způsobené	 jadernou	 energií,	 působením	
elektromagnetických	 polí,	 zářením	 a	 zamořením	 nebo	
znečištěním	všeho	druhu	(vč.	radioaktivního);

-	 způsobené	 erozí,	 poddolováním,	 vibracemi,	 pozvolným	
vnikáním	 vlhka,	 kontaminací	 vody,	 hornin,	 půdy,	 ovzduší,	
flóry	 a	 fauny	 a	 na	 životním	 prostředí,	 jakož	 i	 škody	
a	 jiné	 újmy	 vyplývající	 z	 poškození	 životního	 prostředí	
a	ekologickou	újmou;

-	 vyplývající	z	nedodržení	lhůt,	termínů	a	rozpočtů;
-	 vyplývajících	 z	 úmyslného	 odchýlení	 se	 od	 právních	

předpisů	 nebo	 úředních	 nařízení,	 od	 příkazů	 nebo	
podmínek	 objednatele,	 zadavatele,	 příkazce	 apod.,	 či	
vyplývajících	z	jiných	úmyslných	porušení	povinností;

-	 způsobené	azbestem	nebo	materiály	a	látkami	obsahujícími	
azbest,	 formaldehydem,	olovnatými	nátěrovými	hmotami	
a	 jinými	 karcinogenními	 (rakovinotvornými)	 látkami,	
plísněmi,	houbami	a	sporami.

1.7	 V	případě	uzavření	pojistné	smlouvy	on	-line	na	internetových	
stránkách	 pojistitele,	 sjednávají	 smluvní	 strany	 na	 rozdíl	 od	
VPP	 možnost	 doručování	 dokumentů	 týkajících	 se	 pojištění	
i	 prostřednictvím	 emailových	 adres	 uvedených	 v	 pojistné	
smlouvě	 nebo	 v	 pozdějším	 oznámení	 o	 změně	 emailové	
adresy.	 Dokument	 zaslaný	 prostřednictvím	 emailové	 adresy	
se	považuje	doručený	v	den	následující	po	odeslání.	V	případě	
pochybností	 ohledně	 identifikace	 odesílatele	 má	 adresát	
právo	 požadovat	 doplnění	 sdělení,	 žádosti	 či	 jiného	 jednání	
písemnou	formou,	a	to	do	sedmi	(7)	dnů	od	doručení	tohoto	
požadavku	 jeho	 odesílateli;	 marným	 uplynutím	 této	 lhůty	
ztrácí	nedoplněné	sdělení,	 žádost	či	 jiné	 jednání	od	počátku	
své	účinky.

2.	 Vznik	a	zánik	pojištění

2.	1.	 Pojistná	smlouva	 je	uzavřena	zaplacením	prvního	pojistného	
uvedeného	 na	 návrhu	 pojistné	 smlouvy,	 který	 byl	 vytvořen	
prostřednictvím	 příslušné	 on	-line	 aplikace	 na	 základě	
informací	poskytnutých	pojistníkem.

	 Pojistné	je	třeba	uhradit	do	30	dnů	od	vytvoření	návrhu	pojistné	
smlouvy,	jinak	návrh	zaniká.	Pojištění	vzniká	dnem	uvedeném	
na	návrhu	pojistné	smlouvy,	nejdříve	však	den	následující	po	
zaplacení	 prvního	 pojistného	 uvedeného	 v	 návrhu	 pojistné	
smlouvy.

	 Jako	potvrzení	vzniku	pojištění,jeho	počátku	a	podmínek	zašle	
pojistitel	 pojistníkovi,	 po	 splnění	 výše	 uvedených	 podmínek	
vzniku	 pojištění,	 pojistnou	 smlouvu	 a	 pojistné	 podmínky	
emailem.

2.	2.	 Pojistné	je	zaplaceno	dnem	jeho	připsání	na	účet	pojistitele.

2.	3.	 Pojištění	 se	 sjednává	 na	 pojistné	 období	 12	 měsíců	
s	automatickou	prolongací	 -	pojištění	 se	prodlužuje	vždy	na	
další	pojistné	období,	pokud	pojistník	nebo	pojistitel	nesdělí	
písemně	druhému	účastníkovi	smlouvy,	nejméně	6	týdnů	před	
uplynutím	 pojistného	 období,	 že	 na	 dalším	 pojištění	 nemá	
zájem.

2.4	 Pojistitel	má	právo	na	pojistné	za	dobu	od	vzniku	pojištění	až	
do	 jeho	zániku.	Nastala	-li	pojistná	událost,	 v	důsledku	které	
pojištění	zaniklo,	náleží	pojistiteli	pojistné	do	konce	pojistného	
období,	v	němž	pojistná	událost	nastala.	V	ostatních	případech	
zániku	pojištění	náleží	pojistiteli	poměrná	část	pojistného	za	
dobu	pojištění	do	jeho	zániku,	včetně	případů	zániku	pojištění	
z	 důvodu	 neplacení.	 Zanikne	-li	 pojištění	 dohodou,	 lze	
v	dohodě	ujednat	režim	splátek	dlužného	pojistného	i	jinak.

3.	 Pojištění	majetku

3.1 Obecná ustanovení

3.	1.	1	 Předměty	pojištění	jsou	pojištěny	na	novou	cenu	–	v	případě	
poškození,	 ztráty	 nebo	 zničení	 pojištěných	 věcí	 vyplatí	
pojistitel	náklad	na	znovupořízení	věci	v	době	pojistné	události	
sníženou	o	cenu	případných	zbytků	bez	odpočtu	opotřebení,	
pokud	časová	cena	pojištěné	věci	je	vyšší	než	30	%	nové	ceny.

3.	1.	2	 V	 případě	 cizích	 věcí	 užívaných	 pojištěným	 se	 ujednává,	 že	
v	případě	pojistné	události	pojistitel	poskytne	plnění	v	nové	
ceně	dle	předchozího	bodu.

3.	1.	3	 Ujednává	 se,	 že	 pro	 věci	movité	 (vyjma	 zásob)	 jsou	místem	
pojištění	i	jiná	místa	na	území	České	republiky,	které	pojištěný	
oprávněně	 užívá	 v	 souvislosti	 s	 vykonávanou	 pojištěnou	
podnikatelskou	činností.	Pro	mobilní	elektroniku	se	ujednává	
místo	 pojištění	 území	 České	 republiky.	 Toto	 pojištění	 se	
však	 nevztahuje	 na	 škody	 na	 věcech	movitých	 vzniklých	 při	
přepravě	nebo	při	jejich	uložení	v	dopravním	prostředku.

3.	1.	4	 V	 případě	 pojistné	 události	 na	 více	 pojištěných	 souborech	
(z	téže	příčiny)	odečte	pojistitel	pouze	jednu	spoluúčast,	a	to	
nejvyšší	sjednanou,	pokud	není	pro	klienta	výhodnější	odečtení	
spoluúčastí	z	jednotlivých	předmětů	pojištění,	jichž	se	pojistná	
událost	týká.	Pokud	však	vznikne	v	rámci	jedné	škodní	události	
pojistná	událost	z	majetkového	 i	odpovědnostního	pojištění,	
bude	pro	každý	z	těchto	druhů	pojištění	uplatněna	samostatná	
spoluúčast.

3.	1.	5	 Pojištění	 kryje	 také	 zachraňovací	 náklady	 až	 do	 výše	 20	 %	
pojistné	částky	pojištěné	věci	nebo	 limitu	plnění,	maximálně	
však	10	000	000	Kč.	 Toto	omezení	neplatí	při	 záchraně	 života	
a	zdraví	osob.

3. 2. Živelní	pojištění

3.	2.	1	 Pojišťovna	 nebude	 namítat	 podpojištění,	 dojde	-li	 v	 průběhu	
pojistného	období	 k	 navýšení	pojistných	hodnot	 v	důsledku	
inflace	menší	než	10	%.

3.	2.	2	 Ujednává	se,	 že	pojištění	pro	případ	poškození	nebo	zničení	
pojištěné	 věci	 nárazem	 dopravního	 prostředku	 nebo	 jeho	
nákladu,	 pádem	 stromů,	 stožárů	 nebo	 jiných	 předmětů	 se	
vztahuje	 i	 na	 součásti	 poškozené	 věci	 nebo	 součásti	 téhož	
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souboru	 jako	 poškozená	 věc,	 pokud	 je	 tento	 soubor	 celý	
pojištěn.	 Cena	 zbytků	 bude	 v	 případě	 pojistné	 události	 od	
pojistného	plnění	odečtena.

3.	2.	3	 Ujednává	 se,	 že	 újmy	 způsobené	 riziky	 „záplava,	 povodeň“	
a	 nastalé	 z	 jedné	 příčiny	 během	 72	 hodin,	 se	 hodnotí	 jako	
jedna	 pojistná	 událost	 a	 z	 tohoto	 titulu	 se	 odečítá	 pouze	
jedna	spoluúčast,	pro	riziko	„vichřice	a	krupobití“	platí	časová	
lhůta	48	hodin.	Toto	se	vztahuje	také	na	případy,	kdy	pojistná	
událost	nastane	z	téže	příčiny	na	více	místech	pojištění.

3.	2.	4	 Pojištění	 „záplava,	 povodeň“	 resp.	 „vodovodních	 škod“	 se	
vztahuje	 i	 na	 újmy	 způsobené	 zpětným	 vystoupením	 vody	
z	kanalizačního	potrubí.

3.	2.	5	 Pro	 pojištění	 vodovodních	 škod	 se	 ujednává	 také	 krytí	
škod	 na	 vodovodních	 či	 kanalizačních	 potrubí	 a	 zařízeních	
připojených	na	potrubí	(včetně	nákladu	na	odstranění	závady	
a	újmách	na	 těchto	 zařízeních)	 způsobených	přetlakem	páry	
nebo	 kapaliny	 nebo	 zamrznutím	 vody	 ve	 vodovodním	 či	
kanalizačním	potrubí	a	zařízeních	připojených	na	potrubí,	je	li	
pojištěna	budova.

3.	2.	6	 Pojištění	vodovodních	újem	se	vztahuje	i	na	újmy	způsobené	
vodou	 vytékající	 z	 klimatizačních	 zařízení,	 sprinklerových	
a	 samočinných	 hasicích	 zařízení	 v	 důsledku	 poruchy	 tohoto	
zařízení.

3.	2.	7	 Pojištění	 se	 vztahuje	 také	 na	 újmy	 způsobené	 nepřímým	
úderem	 blesku.	 Nepřímým	 úderem	 blesku	 se	 rozumí	 újma	
vzniklá	úderem	blesku	bez	viditelných	destrukčních	účinků	na	
věci	 nebo	na	budově.	 Zkrat	 nebo	přepětí	 v	 elektrorozvodné	
nebo	 komunikační	 síti,	 k	 němuž	 došlo	 v	 důsledku	 působení	
blesku	na	tato	vedení,	je	tímto	také	pojištěn.

3. 3. Pojištění	majetku	pro	případ	odcizení	a	vandalismu

3.	3.	1	 Pojištění	 se	 vztahuje	 i	 na	 případy,	 kdy	 byl	 pachatel	 činu	
nezjištěn.

3.	3.	2	 Pojištění	 vandalismu	 se	 vztahuje	 na	 úmyslné	 poškození	
nebo	zničení	pojištěné	věci,	 a	 to	bez	ohledu	na	 to,	 zda	 toto	
poškození/zničení	souvisí	či	nesouvisí	s	pokusem	o	vloupání,	
či	loupež.

3. 3. 3 Sprejerství

	 Pokud	je	sjednáno	připojištění	vandalismu,	pak	se	toto	pojištění	
vztahuje	 i	 na	 úmyslné	 poškození	 pojištěné	 věci	 malbami,	
nástřiky	(např.	spreji	a	barvami)	nebo	polepením.	Při	poškození	
pojištěné	 věci	 pojistným	 nebezpečím	 podle	 tohoto	 bodu	
poskytne	 pojistitel	 plnění,	 jehož	 výše	 odpovídá	 přiměřeným	
a	 nezbytně	 vynaloženým	 nákladům	 na	 vyčištění,	 případně	
i	opravu	plochy,	která	byla	pojistnou	událostí	bezprostředně	
dotčena.	 Pro	pojištění	dle	 tohoto	bodu	 se	 sjednává	 sublimit	
plnění	 ve	 výši	 pojistné	 částky	 pro	 vandalismus,	 avšak	
maximálně	50	000	Kč.

3.	3.	4	 Pokud	 je	 sjednáno	 připojištění	 peněz	 a	 cenností	 pro	 případ	
odcizení,	 pak	 se	 toto	 pojištění	 vztahuje	 také	 na	 peníze	
a	cennosti	při	přepravě,	avšak	pouze	pro	případ	 loupežného	
přepadení	na	území	České	republiky.	Pro	pojištění	dle	tohoto	
bodu	 se	 sjednává	 sublimit	 plnění	 ve	 výši	 pojistné	 částky	
pro	 pojištění	 peněz	 a	 cenností	 pro	 případ	 odcizení,	 avšak	
maximálně	50	000	Kč.

3.	3.	5	 Podmínkou	 pro	 výplatu	 pojistného	 plnění	 z	 pojištění	 pro	
případ	odcizení	je	řádné	a	okamžité	nahlášení	události	Policii	
ČR	 pojištěným.	 Pokud	 není	 tato	 povinnost	 splněna,	 může	
pojistitel	odmítnout	nebo	zkrátit	výplatu	pojistného	plnění.

3. 3. 6 Podmínky	zabezpečení

3.	3.	6.1	 Pro	všechny	předměty	pojištění	 se	ujednává,	 že	odchylně	
od	 příslušných	 pojistných	 podmínek	 se	 za	 uzavřený	 prostor	
považuje	 i	prostor	ohraničený	prosklenou	 fasádou	a	prostor	
ohraničený	 pláštěm	 (i	 střechou)	 sendvičové	 konstrukce	
a	 lehkými	 stavebními	 příčkami	 (sádrokartonovými	
i	 prosklenými).	 Ve	 střeše	 se	 mohou	 nacházet	 světlíky	
a	 požární	 klapky.	 Za	 uzavřený	 prostor	 se	 dále	 považují	 také	
staveništní	 mobilní	 buňky.	 Za	 uzamčené	 dveře	 nebo	 vrata	
se	 považují	 i	 požární	 dveře,	 prosklené	 dveře	 (uzavřené	
elektromechanickým	 ovládáním)	 a	 vratové	 systémy.	 Za	
uzamčená	 vrata	 se	 považují	 i	 vrata	 a	 mříže	 uzavřené	

elektrickým	 pohonem.	 Prosklené	 plochy	 musí	 být	 zevnitř	
uzavřeny	uzavíracím	mechanismem,	přístupným	pouze	zevnitř	
budovy.	 Elektrickým	 zabezpečovacím	 systémem	 se	 rozumí	
systém	instalovaný	dle	projektové	dokumentace	nebo	dle	ČSN	
EN	50131	udržovaný	v	provozuschopném	stavu,	 jehož	signál	
je	 vyveden	do	místa	 se	 stálou	obsluhou	 (za	místo	 se	 stálou	
obsluhou	se	považuje	i	recepce	a	vrátnice).

3.	3.	6.2	 Pro	 soubor	 zásob	 a	 soubor	 věcí	 movitých,	 včetně	 strojů	
a	 elektroniky	 se	 ujednává,	 že	 odchylně	 od	 příslušných	
pojistných	podmínek	pojistitel	poskytne	pojistné	plnění:
a)	 je	-li	 předmět	 pojištění	 v	 době	 vzniku	 pojistné	 události	

umístěn	 v	 uzavřeném	 prostoru,	 jehož	 všechny	 vstupní	
dveře	jsou	uzamčeny,	a	to	do	limitu	50	000	Kč,

b)	 je	-li	 předmět	 pojištění	 v	 době	 vzniku	 pojistné	 události	
umístěn	v	uzavřeném	prostoru,	jehož	dveře	jsou	uzamčeny	
zámkem	 s	 cylindrickou	 vložkou	 min.	 v	 BT3	 dle	 ČSN	 EN	
1627	 nebo	 zámkem	 s	 cylindrickou	 vložkou	 s	 překrytým	
profilem	 nebo	 se	 zvýšenou	 odolností	 proti	 vyhmatání	
nebo	 elektromechanickým	 ovládáním	 dveří	 vykazující	
stejnou	 odolnost	 proti	 překonání.	 Nebo	 je	 uzamčený	
prostor	 střežen	 elektrickým	 zabezpečovacím	 systémem,	
jehož	svod	poplachového	signálu	 je	vyveden	do	místa	se	
stálou	obsluhou	(např.	recepce),	nebo	je	areál	monitorován	
kamerovým	 systémem	 se	 signálem	 vyvedeným	 do	
místa	 se	 stálou	 obsluhou	 (např.	 recepce),	 nebo	 je	 areál	
střežen	 nepřetržitě	 min.	 jedním	 členem	 fyzické	 ostrahy	
provádějícím	 obchůzky,	 vybaveným	mobilním	 telefonem,	
a	to	do	limitu	500	000	Kč,

c)	 je	-li	 předmět	 pojištění	 v	 době	 vzniku	 pojistné	 události	
umístěn	v	uzavřeném	prostoru,	jehož	dveře	jsou	uzamčeny	
bezpečnostním	 uzamykacím	 systémem	 min	 v	 BT3	 dle	
ČSN	 EN	 1627	 nebo	 zámkem	 s	 cylindrickou	 vložkou	
s	 překrytým	 profilem	 nebo	 se	 zvýšenou	 odolností	 proti	
vyhmatání	chráněnou	kováním	nedemontovatelným	zvenčí	
a	 chránícím	 vložku	 proti	 rozlomení,	 vytržení	 a	 odvrtání	
nebo	 elektromechanickým	 ovládáním	 dveří	 vykazující	
stejnou	 odolnost	 proti	 překonání	 a	 dále	 je	 pojištěný	
prostor	 střežen	 elektrickým	 zabezpečovacím	 systémem	
s	plášťovou	a	prostorovou	ochranou	(nebo	systémem	EZS	
s	 prvky	 certifikovanými	 ve	 stupni	 2	 dle	 ČSN	 EN	 50131),	
jehož	svod	poplachového	signálu	 je	vyveden	do	místa	se	
stálou	obsluhou	(např.	recepce),	nebo	je	areál	monitorován	
kamerovým	 systémem	 se	 signálem	 vyvedeným	 do	
místa	 se	 stálou	 obsluhou	 (např.	 recepce),	 nebo	 je	 areál	
střežen	 nepřetržitě	 min.	 jedním	 členem	 fyzické	 ostrahy	
provádějícím	 obchůzky,	 vybaveným	mobilním	 telefonem,	
a	to	do	limitu	1	500	000	Kč.

3.	3.	6.3	 Pro	 věci	 na	 oploceném	 prostranství	 se	 ujednává,	 že	
odchylně	 od	 příslušných	 pojistných	 podmínek	 pojistitel	
poskytne	pojistné	plnění:
a)	 je	-li	 předmět	 pojištění	 v	 době	 vzniku	 pojistné	 události	

umístěn	 na	 pozemku	 opatřeném	 oplocením	 o	 celkové	
minimální	 výšce	 160	cm	 a	 uzamčenými	 vraty.	 Snadno	
přenosné	nářadí	a	stroje	jsou	uloženy	v	uzamčené	schránce,	
a	to	do	limitu	100	000	Kč,

b)	 je	-li	 předmět	 pojištění	 v	 době	 vzniku	 pojistné	 události	
umístěn	 na	 pozemku	 opatřeném	 oplocením	 o	 celkové	
minimální	 výšce	 160	cm	 a	 uzamčenými	 vraty	 a	 je	-li	
oplocený	prostor	v	mimopracovní	době	střežen	nepřetržitě	
min.	jedním	členem	fyzické	ostrahy	provádějícím	obchůzky	
nebo	 je	monitorován	kamerovým	systémem	s	vyvedením	
signálu	 do	 místa	 se	 stálou	 obsluhou	 nebo	 je	 střežen	
elektrickým	 zabezpečovacím	 systémem,	 jehož	 svod	
poplachového	 signálu	 je	 vyveden	 do	 místa	 se	 stálou	
obsluhou	(např.	recepce).	Snadno	přenosné	nářadí	a	stroje	
jsou	uloženy	v	uzamčené	schránce,	a	to	do	limitu	200	000	Kč.

3.	3.	6.4	 Odchylně	od	příslušných	pojistných	podmínek	se	ujednává,	
že	pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	na	stavebních	a	pracovních	
strojích,	jsou	-li	pojištěné	stroje	v	době	vzniku	pojistné	události	
umístěny	 na	 pozemku	 opatřeném	 oplocením	 o	 celkové	
minimální	výšce	160	cm	a	uzamčenými	vraty	a	současně	jsou	
zajištěny	 proti	 jejich	 neoprávněnému	 používání	 vhodným	
způsobem	(uzamčená	kabina,	zabezpečeno	spouštěcí	zařízení)	
nebo	 jsou	-li	pojištěné	stroje	v	době	vzniku	pojistné	události	
zajištěny	 proti	 jejich	 neoprávněnému	 používání	 vhodným	
způsobem	(kabina	stroje	je	uzamčena	a	imobilizér	aktivován,	
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všechny	další	ochranné	 systémy	dodané	výrobcem	musí	být	
aktivovány).

3.	3.	6.5	 Pro	příslušenství	pracovních	strojů	se	ujednává,	 že	pokud	
je	toto	příslušenství	zahrnuto	v	pojistné	hodnotě,	pojištění	se	
dále	vztahuje	i	na	protiskluzové	řetězy	na	kola	–	řetězy	musí	
být	 zabezpečeny	 proti	 odcizení	 tak	 aby	 byla	 znemožněna	
manipulace	 s	 nimi,	 např.	 zatížením	 strojem	 nebo	 jeho	
příslušenstvím	 o	 hmotnosti	 min.	 1	t.	 Maximální	 limit	 plnění	
pojistitele	 pro	 jednu	 pojistnou	 událost	 činí	 5	 %	 z	 pojistné	
částky	stroje.

3.	3.	6.6	 Odchylně	od	příslušných	pojistných	podmínek	se	ujednává,	
že	 pojistitel	 poskytne	 pojistné	 plnění	 i	 na	 součástech	
a	 příslušenství	 nemovitosti,	 reklamních	 panelech	 a	 jiných	
součástech	a	příslušenství	nemovitosti	na	plášti	objektů,	pokud	
budou	tyto	věci	pevně	spojeny	se	stavbou	(nemovitostí)	nebo	
připevněním	své	konstrukce	k	jiné	stavbě,	nebo	ke	konstrukci	
zapuštěné	 do	 zpevněné	 plochy	 nebo	 jsou	 na	 betonových	
patkách	 zapuštěných	 do	 země,	 případně	 je	 použit	 jiný	
vhodný	způsob	uchycení	ztěžující	pro	svoji	velkou	hmotnost,	
rozměrnost	nebo	nedostupnost	předmětu	jeho	odcizení.

3.	3.	6.7	 Pro	 cennosti	 se	 odchylně	 od	 příslušných	 pojistných	
podmínek	ujednává,	že	pojistitel	poskytne	pojistné	plnění:
a)	 jsou	-li	pojištěné	cennosti	 v	době	vzniku	pojistné	události	

umístěny	v	uzavřeném	prostoru,	jehož	dveře	jsou	uzamčeny	
a	 současně	 jsou	 cennosti	 uloženy	 v	 uzamčené	 pokladně	
nebo	schránce,	a	to	do	limitu	50	000	Kč,

b)	 jsou	-li	pojištěné	cennosti	 v	době	vzniku	pojistné	události	
umístěny	 v	 uzavřeném	 prostoru,	 jehož	 dveře	 jsou	
uzamčeny	 bezpečnostním	 uzamykacím	 systémem	 min.	
v	 BT3	 dle	 ČSN	 EN	 1627	 nebo	 zámkem	 s	 cylindrickou	
vložkou	s	překrytým	profilem	nebo	se	zvýšenou	odolností	
proti	 vyhmatání	 chráněnou	kováním	nedemontovatelným	
zvenčí	 a	 chránícím	 vložku	 proti	 rozlomení,	 vytržení	
a	 odvrtání	 nebo	 elektromechanickým	 ovládáním	 dveří	
vykazující	 stejnou	 odolnost	 proti	 překonání	 a	 nebo	 je	
pojištěný	 prostor	 střežen	 elektrickým	 zabezpečovacím	
systémem	 s	 plášťovou	 a	 prostorovou	 ochranou,	 jehož	
svod	poplachového	signálu	je	vyveden	do	místa	se	stálou	
obsluhou	(např.	recepce),	nebo	je	areál	střežen	nepřetržitě	
min.	jedním	členem	fyzické	ostrahy	provádějícím	obchůzky,	
vybaveným	mobilním	telefonem,	a	současně	jsou	cennosti	
uloženy	 v	 uzamčené	 pokladně	 nebo	 trezoru	 nezjištěné	
konstrukce,	a	to	do	limitu	100	000	Kč,

c)	 jsou	-li	pojištěné	cennosti	 v	době	vzniku	pojistné	události	
umístěny	 v	 uzavřeném	 prostoru,	 jehož	 dveře	 jsou	
uzamčeny	 bezpečnostním	 uzamykacím	 systémem	 min	
v	BT3	dle	ČSN	EN	1627	nebo	zámkem	s	cylindrickou	vložkou	
s	 překrytým	 profilem	 nebo	 se	 zvýšenou	 odolností	 proti	
vyhmatání	chráněnou	kováním	nedemontovatelným	zvenčí	
a	 chránícím	 vložku	 proti	 rozlomení,	 vytržení	 a	 odvrtání	
nebo	 elektromechanickým	 ovládáním	 dveří	 vykazující	
stejnou	odolnost	proti	překonání	 a	 současně	 je	pojištěný	
prostor	 střežen	 elektrickým	 zabezpečovacím	 systémem	
s	plášťovou	a	prostorovou	ochranou	(nebo	systémem	EZS	
s	prvky	certifikovanými	ve	stupni	2	dle	ČSN	EN	50131),	jehož	
svod	poplachového	signálu	je	vyveden	do	místa	se	stálou	
obsluhou	(např.	recepce),	nebo	je	areál	střežen	nepřetržitě	
min.	jedním	členem	fyzické	ostrahy	provádějícím	obchůzky,	
vybaveným	mobilním	telefonem	a	současně	jsou	cennosti	
uloženy	v	uzamčeném	trezoru	min.	v	BT	I	dle	ČSN	EN	1143-
1.	Prosklené	plochy	jsou	mechanicky	zabezpečeny,	a	to	do	
limitu	300	000	Kč.

3.	3.	6.8	 Pro	 případ	 loupežného	 přepadení	 se	 odchylně	 od	
příslušných	 pojistných	 podmínek	 se	 ujednává,	 že	 pojistitel	
poskytne	pojistné	plnění:
a)	 jestliže	pachatel	použil	proti	pojištěnému,	jeho	zaměstnanci	

nebo	jiné	osobě	jednající	jménem	pojištěného	násilí	nebo	
pohrůžky	bezprostředního	násilí,	a	to	do	limitu	pro	případ	
odcizení,

b)	 jestliže	 pachatel	 použil	 proti	 pojištěnému,	 jeho	
zaměstnanci	nebo	jiné	osobě	jednající	jménem	pojištěného	
násilí	 nebo	 pohrůžky	 bezprostředního	 násilí	 a	 v	 době	
vzniku	 pojistné	 události	 byl	 v	 místě	 vzniku	 pojistné	
události	 zapojen	 elektrický	 zabezpečovací	 systém,	 jehož	
svod	 tísňového	 signálu	 je	 vyveden	 do	 místa	 se	 stálou	

obsluhou	 (např.	 recepce)	 nebo	 je	 místo	 vzniku	 pojistné	
události	monitorováno	kamerovým	systémem	se	signálem	
vyvedeným	 do	místa	 se	 stálou	 obsluhou	 (např.	 recepce),	
a	to	do	limitu	pro	případ	odcizení.

3.	3.	6.9	 Odchylně	od	příslušných	pojistných	podmínek	se	ujednává,	
že	se	pojištění	vztahuje	na	odcizení	předmětu	pojištění	krádeží	
i	 bez	 překonání	 mechanického	 zabezpečení	 (definovaného	
touto	 pojistnou	 smlouvou),	 je	-li	 předmět	 pojištění	 v	 době	
vzniku	pojistné	události	monitorován	kamerovým	systémem	
a	 je	 střežen	 elektrickým	 zabezpečovacím	 systémem	
(např.	 otřesové	 čidlo),	 jehož	 svod	 poplachového	 signálu	 je	
vyveden	do	místa	se	stálou	obsluhou	(např.	recepce)	a	místo	
pojištění	nelze	opustit	 jinudy	než	právě	přes	místo	se	stálou	
obsluhou,	 ze	 kterého	 je	 předmět	 pojištění	 monitorován	
a	střežen.

3.	3.	6.10	Pro	přepravu	cenností	se	odchylně	od	příslušných	pojistných	
podmínek	 ujednává,	 že	 pojistitel	 poskytne	 pojistné	 plnění,	
jestliže	přepravu	cenností	provádí	jedna	osoba	a	peníze	jsou	
uloženy	 v	 uzavřené	 tašce	 nebo	 vnitřní	 kapse	 oděvu	 osoby	
provádějící	přepravu.

3.4 Pojištění	skel

3.	4.	1	 Pokud	 je	 sjednáno	 připojištění	 skel,	 pak	 se	 toto	 pojištění	
vztahuje	na	všechna	skla,	která	jsou	stavební	součástí	pojištěné	
budovy,	včetně	obyčejného	skla	v	oknech,	dveřích,	světlících,	
střechách,	 včetně	 nalepených	 neodnímatelných	 snímačů	
zabezpečovacích	zařízení,	nalepené	fólie,	nápisů,	maleb	nebo	
jiné	výzdoby,	jsou	-li	součástí	pojištěného	skla.

3.	4.	2	 Pojištění	 se	 vztahuje	 i	 na	 vnější	 osvětlení,	 světelné	 reklamy	
a	 světelné	 nápisy,	 včetně	 jejich	 elektrické	 instalace	 a	 nosné	
konstrukce.

3.	4.	3	 Pojistitel	 poskytne	 pojistné	 plnění	 i	 za	 náklady	 na	 nouzové	
zabezpečení	 výplně	 po	 rozbitém	 skle	 a	 to	 maximálně	 do	
30	%	z	limitu	pojistného	plnění	sjednaného	pro	pojištění	skel.	
Celkové	pojistné	plnění	za	opravu	skel	a	nouzové	zabezpečení	
však	 pojistitel	 poskytne	 maximálně	 ve	 výši	 sjednaného	
limitu	 pojistného	 plnění,	 a	 to	 včetně	montáže	 a	 demontáže	
stavebních	 součástí	 nutné	 k	 provedení	 nouzového	 osazení	
okenních	 tabulí	 či	 opravy	 zasklení	 (např.	 ochranných	 mříží,	
markýz,	uzávěrů	oken	apod.).

3.5 Pojištění	strojů	(technická	rizika)

3.	5.	1	 Pokud	je	toto	připojištění	sjednáno,	vztahuje	se	toto	pojištění	
také	 na	 stroje	 nebo	 soubory	 strojů	 blíže	 specifikovaných	
v	pojistné	smlouvě	a	to	v	rozsahu	VPP	360.

3.	5.	2	 Odchylně	 od	příslušných	VPP	 se	 pojistné	 krytí	 vztahuje	 i	 na	
příslušenství	 a	 elektronické	 prvky	 a	 součástky	 pojištěných	
strojů,	za	podmínky,	že	se	nejedná	o	díly,	které	se	pravidelně	
vyměňují	pro	opotřebení	nebo	stárnutí.

3.	5.	3	 Pojistitel	 vyplatí	 (při	 splnění	 dalších	 podmínek	 platných	 pro	
toto	pojištění)	pojistné	plnění	z	pojištění	strojů	v	tom	případě,	
že	ke	škodě	došlo	na	pojištěném	stroji,	ten	se	nachází	na	území	
České	republiky	a	jeho	stáří	nepřesáhlo	v	době	vzniku	škody	
12	let,	s	výjimkou	výtahů	v	bytových	domech	a	kancelářských	
budovách,	které	jsou	pojištěny	do	stáří	25	let	(v	době	vzniku	
škody).

3.	5.	4	 Toto	připojištění	nelze	sjednat	pro:
a)	 motorová	 a	 přípojná	 vozidla	 s	 přidělenou	 SPZ	 nebo	

registrační	značkou,
b)	 ruční	nářadí	(např.	pily,	brusky,	ruční	sekačky,	vrtačky)
c)	 lodě,	letadla,	kolejová	vozidla

3.	5.	5	 Případné	 vícenáklady	 v	 souvislosti	 s	 poškozením	 nebo	
zničením	 pojištěného	 stroje	 nejsou	 tímto	 pojištěním	 kryty	
(např.	expresní	doprava	náhradních	dílů,	práce	přesčas	nebo	
o	svátcích,	atd.).

3.6 Pojištění	elektroniky	(technická	rizika)

3.	6.	1	 Pokud	je	toto	připojištění	sjednáno,	vztahuje	se	toto	pojištění	
také	 na	 jednotlivá	 elektronická	 zařízení	 nebo	 soubor	
elektroniky	 blíže	 specifikované	 v	 pojistné	 smlouvě	 a	 to	
v	rozsahu	VPP	365.

3.	6.	2	 Odchylně	 od	příslušných	VPP	 se	 pojistné	 krytí	 vztahuje	 i	 na	
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příslušenství	 pojištěné	 elektroniky	 a	 to	 za	 podmínky,	 že	 se	
nejedná	o	díly,	 které	se	pravidelně	vyměňují	pro	opotřebení	
nebo	stárnutí.

3.	6.	3	 Pojistitel	 vyplatí	 (při	 splnění	 dalších	 podmínek	 platných	 pro	
toto	 pojištění)	 pojistné	 plnění	 z	 pojištění	 elektroniky	 v	 tom	
případě,	 že	 ke	 škodě	 došlo	 na	 pojištěném	 elektronickém	
zařízení,	 to	se	nachází	na	území	České	republiky	a	 jeho	stáří	
nepřesáhlo	v	době	vzniku	škody	6	let.

3.	6.	4	 Případné	 vícenáklady	 v	 souvislosti	 s	 poškozením	 nebo	
zničením	pojištěné	elektroniky	nejsou	tímto	pojištěním	kryty	
(např.	expresní	doprava	náhradních	dílů,	práce	přesčas	nebo	
o	svátcích,	atd.).

4.	 Pojištění	odpovědnosti

	 Pojištění	odpovědnosti	v	rámci	produktu	MaxByznys	On	-line	
lze	sjednat	pro	následující	pojistná	rizika:

4.1 Obecná	odpovědnost	za	újmu

	 Pojištění	 se	 vztahuje	 na	 právním	 předpisem	 stanovenou	
povinnost	 pojištěného	 nahradit	 újmu	 způsobenou	 třetím	
osobám	 provozní	 činností	 pojištěného	 uvedenou	 v	 pojistné	
smlouvě	 nebo	 v	 souvislosti	 se	 vztahy	 z	 této	 činnosti	
vyplývajícími,	 jestliže	 újma	 vznikla	 v	 době	 trvání	 pojištění	
a	pojištěný	je	povinen	nahradit	újmu	v	důsledku	svého	jednání	
nebo	vztahu	z	doby	trvání	pojištění	a	to	v	rozsahu	vymezeném	
VPP	650.

	 Odchylně	od	čl.	II	bod	3.b)	VPP	650	se	ujednává,	že	se	pojištění	
vztahuje	 i	 na	 právním	 předpisem	 stanovenou	 povinnost	
pojištěného	 nahradit	 újmu	 způsobenou	 jinak	 než	 na	 zdraví	
nebo	 usmrcením	 nebo	 na	 věci	 jejím	 poškozením,	 zničením	
nebo	pohřešováním	(tj.	finanční	škodu),	za	předpokladu:
a)	 že	této	finanční	škodě	předchází	vznik	újmy	na	zdraví	nebo	

usmrcením	nebo	vznik	škody	na	věci	a
b)	 že	újma	na	zdraví,	usmrcením	nebo	újma	na	věci	vznikla	a
c)	 že	finanční	škoda	vznikla	jako	následek	této	újmy	na	zdraví,	

usmrcením	nebo	škody	na	věci.

	 Zároveň	 se	 toto	 pojištění	 vztahuje	 i	 na	 povinnost	 vlastníka,	
držitele,	 nájemce	 nebo	 správce	 nemovitosti	 nahradit	 újmu,	
a	to	v	rozsahu	DPP	620.

4.2 Odpovědnost	za	újmu	způsobenou	vadným	výrobkem

	 Pokud	 je	 toto	 připojištění	 sjednáno,	 pojištění	 se	 v	 rámci	
sjednaného	sublimitu	plnění	vztahuje	i	na	povinnost	nahradit	
újmy	 způsobené	 vadným	 výrobkem	 dle	 VPP	 695.	 Toto	
pojištění	se	vztahuje	pouze	na	výrobky	pojištěného	dodávané	
pojištěným	na	trh	v	rámci	pojištěné	provozní	činnosti.

4.3 Odpovědnost	za	věci	převzaté/užívané

	 Pokud	 je	 toto	 připojištění	 sjednáno,	 pojištění	 se	 v	 rámci	
sjednaného	 sublimitu	 plnění	 vztahuje	 i	 na	 povinnost	
nahradit	újmu	vzniklou	na	věcech,	které	nejsou	ve	vlastnictví	
pojištěného,	které	však	pojištěný	převzal	za	účelem	provedení	
objednané	 činnosti	 (zpracování,	 oprava,	 úprava,	 úschova,	
prodej,	uskladnění,	poskytnutí	odborné	pomoci	apod.),	nebo	
které	oprávněně	užívá,	dojde	-li	k	jejich	poškození,	zničení	nebo	
pohřešování.	Pojištění	se	nevztahuje	na	dopravní	prostředky	
a	na	ztrátu	věci.

4.4 Odpovědnost	za	věci	vnesené

	 Pokud	 je	 toto	 připojištění	 sjednáno,	 pojištění	 se	 v	 rámci	
sjednaného	sublimitu	plnění	vztahuje	i	na	povinnost	nahradit	
újmu	 vzniklou	 na	 věcech	 vnesených	 a/nebo	 odložených	
zaměstnanci	nebo	třetími	osobami,	dojde	-li	k	jejich	poškození,	
zničení	 nebo	 pohřešování.	 Pojištění	 se	 nevztahuje	 na	 ztrátu	
věci.

4.5 Pojištění	regresů	zdravotních	pojišťoven

	 Pokud	 je	 toto	 připojištění	 sjednáno,	 pojištění	 se	 v	 rámci	
sjednaného	sublimitu	plnění	vztahuje	i	na:
a)	 náhradu	 nákladů	 vynaložených	 zdravotní	 pojišťovnou	

na	 zdravotní	 péči	 ve	 prospěch	 zaměstnanců	 pojištěného	
v	 důsledku	 nedbalostního	 protiprávního	 jednání	
pojištěného.	Toto	pojištění	se	však	vztahuje	jen	na	případy,	
kdy	na	povinnost	nahradit	újmu	z	pracovního	úrazu	nebo	
nemoci	 z	 povolání,	 ke	 kterým	 se	 náklady	 na	 zdravotní	
péči	 vážou,	 se	 vztahuje	 zákonné	 pojištění	 povinnosti	
zaměstnavatele	 nahradit	 újmu	 z	 pracovního	 úrazu	 nebo	
nemoci	z	povolání,

b)	 náhradu	 nákladů	 vynaložených	 zdravotní	 pojišťovnou	 na	
zdravotní	péči	ve	prospěch	třetích	osob,

c)	 na	nároky	orgánů	nemocenského	pojištění	vůči	pojištěnému	
na	 regresní	 náhradu	 vyplacených	 dávek	 nemocenského	
pojištění	zaměstnancům	nebo	třetím	osobám.

4.6	 Následně	vznesený	regresní	nárok	vyplývající	z	újmy	na	zdraví	
nebo	 na	majetku,	 je	 pro	 účely	 pojistného	 plnění	 považován	
vždy	za	újmu	na	zdraví	nebo	na	majetku.

4.7	 Z	hlediska	posuzování	 územního	 rozsahu	 je	 rozhodné	místo	
vzniku	skutečné	újmy	na	majetku	nebo	na	zdraví.

4.8	 Odchylně	od	VPP	650	se	ujednává,	že	pojistná	událost	je	pro	
všechna	pojištění	odpovědnosti	v	rámci	produktu	MaxByznys	
On	-line	definována	jako	vznik	povinnosti	pojištěného	nahradit	
újmu	 v	 důsledku	 svého	 jednání	 nebo	 vztahu	 z	 doby	 trvání	
pojištění	 a	 zároveň	 újma	 vznikla	 v	 době	 trvání	 pojištění,	
tzn.	pojištění	je	sjednáno	na	principu	Loss	occurence.
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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ
Článek I. 
Úvodní ustanovení

1.	 Pro	pojištění,	která	sjednává	MAXIMA pojišťovna, a. s., se sídlem 
Praha 2, Italská 1583/24, PSČ 120 00, IČ 613 28 464 (dále jen 
„pojistitel“),	 platí	 příslušná	 ustanovení	 právních	 předpisů,	 tyto	
všeobecné	 pojistné	 podmínky	 a	 všeobecné	 pojistné	 podmínky	
určená	 pro	 jednotlivé	 druhy	 pojištění,	 případně	 další	 smluvní	
ujednání.

2.	 Pojištění	se	vztahuje	na	pojistné	události,	při	nichž	nastala	škoda	na	
území	České	republiky,	pokud	není	ve	zvláštní	části	všeobecných	
pojistných	podmínek	nebo	v	pojistné	smlouvě	upraveno	jinak.

3.	 Návrh	 pojistné	 smlouvy	 musí	 mít	 písemnou	 formu.	 Všechny	
změny	pojištění	musí	být	provedeny	písemně.

4.	 Skutečnosti	 neupravené	 v	 těchto	 Všeobecných	 pojistných	
podmínkách	nebo	v	pojistné	smlouvě	se	řídí	úpravou	uvedenou	
v	zákoně	č.	89/2012	Sb.,	občanském	zákoníku,	ve	znění	pozdějších	
předpisů.	Kogentní	ustanovení	zákona	nejsou	zněním	pojistných	
podmínek	dotčena.

Článek II. 
Předmět pojištění

1.	 Pojistit	lze	věci	nemovité	a	movité,	které	pojištěný:
a)	 má	ve	vlastnictví,	nebo	ke	kterým	má	právo	hospodaření,
b)	 užívá	 ve	 smyslu	 dohody,	 podle	 níž	 je	 také	 povinen	 při	

poškození,	 zničení	 nebo	 odcizení	 tyto	 věci	 opravit	 nebo	
poskytnout	peněžní	náhradu,

c)	 převzal,	za	účelem	splnění	svého	závazku.

2.	 Vztahy	k	pojištěným	věcem	musí	být	uvedeny	v	pojistné	smlouvě.

3.	 Pojistit	 lze	 věc	 jednotlivě	 určenou	 nebo	 soubor	 věcí.	 Věc	 nebo	
soubor	 věcí,	 na	 které	 se	pojištění	 vztahuje,	musí	být	 vymezeny	
v	pojistné	smlouvě.

4.	 Bylo	‑li	sjednáno	pojištění	souboru	věcí,	vztahuje	se	pojištění	i	na	
věci,	 které	 se	 staly	 součástí	 pojištěného	 souboru	 po	 uzavření	
pojistné	smlouvy,	pokud	nedošlo	ke	zvýšení	hodnoty	pojištěného	
souboru	o	více	než	10%.	Věci,	které	přestaly	být	součástí	souboru,	
přestávají	být	pojištěny.

5.	 Je	‑li	to	ujednáno	v	pojistné	smlouvě,	pojištění	se	vztahuje	i	na:
a)	 movité	věci	zvláštní,
b)	 věci	zvláštní	hodnoty,
c)	 cenné	věci,
d)	 cennosti,
e)	 peníze.

6.	 Pojistit	 lze	také	finanční	újmu,	ke	které	došlo	v	důsledku	škodní	
události	uvedené	v	pojistné	smlouvě.

7.	 Pojistit	lze	i	právními	předpisy	stanovenou	odpovědnost	za	újmu	
vzniklou	jinému	v	souvislosti	s	činností	nebo	vztahem	pojištěného	
uvedenými	v	pojistné	smlouvě.

8.	 Pojistit	lze	i	jiné	druhy	pojištění,	upravené	ve	zvláštních	pojistných	
podmínkách.

Článek III. 
Vznik pojištění

1.	 Pojištění	se	sjednává	na	dobu	12	měsíců	(pojistný	rok),	není	‑li	ve	
smlouvě	dohodnuto	jinak.

2.	 Pojištění	 vzniká	 dnem	 podpisu	 smlouvy	 oběma	 smluvními	
stranami.	Smlouva	je	účinná	dnem	uvedeným	v	pojistné	smlouvě,	
jinak	dnem	následujícím	po	uzavření	pojištění.

3.	 Pojištění	se	nepřerušuje

Článek IV. 
Změna a zánik pojištění

1.	 Je	‑li	 smlouva	 sjednána	 na	 dobu	 jednoho	 pojistného	 roku,	
prodlužuje	se	na	další	rok,	pokud	pojistník	nebo	pojistitel	nesdělí	

druhé	smluvní	straně	ve	 lhůtě	nejméně	6	týdnů	před	uplynutím	
pojistného	 období,	 že	 na	 dalším	 trvání	 pojistné	 smlouvy	 nemá	
zájem.

2.	 Je	‑li	pojistné	období	kratší	než	jeden	pojistný	rok,	končí	smlouva	
jeho	uplynutím.

3.	 Změny	 ve	 smlouvě	 lze	 dosáhnout	 dohodou	 smluvních	 stran.	
Dohoda	musí	mít	písemnou	formu,	jinak	je	neplatná.

4.	 Vedle	důvodů	uvedených	v	právních	předpisech	pojištění	zaniká:
a)	 uplynutím	doby,	na	kterou	bylo	sjednáno,	pokud	se	nejedná	

o	případ	upravený	v	bodě	1)	tohoto	článku,
b)	 zánikem	pojištěné	věci	(např.	jejím	úplným	zničením,	ztrátou,	

odcizením)	nebo	skončením	užívání	pojištěné	věci,
c)	 odpadnutím	možnosti,	že	pojistná	událost	nastane	(např.	po‑	

minutím	rizika	lavin,	záplavy),
d)	 ukončením	 činnosti	 pojištěného,	 která	 byla	 předmětem	

pojištění.

5.	 Pojištění	může	každá	smluvní	strana	vypovědět	do	dvou	měsíců	
po	uzavření	pojistné	smlouvy,	výpovědní	doba	je	osmidenní,	jejím	
uplynutím	pojištění	zanikne.

6.	 Pojistitel	nebo	pojistník	mají	právo	pojištění	písemně	vypovědět	
do	tří	měsíců	ode	dne	doručení	oznámení	vzniku	pojistné	události.	
Výpovědní	doba	je	jednoměsíční	a	počíná	běžet	dnem	doručení	
výpovědi.	Uplynutím	této	doby	pojištění	zanikne.

7.	 Pojištění	 zaniká,	 pokud	 nebylo	 zaplaceno	 pojistné	 ve	 lhůtě	
uvedené	v	upomínce	pojistitele.	 Tato	 lhůta	musí	být	minimálně	
1	měsíc	ode	dne	doručení	upomínky	pojistníkovi.

8.	 Dozví	‑li	 se	 pojistitel	 až	 po	 pojistné	 události,	 že	 její	 příčinnou	
je	 skutečnost,	 kterou	 pro	 nepravdivé	 nebo	 neúplné	 odpovědi	
pojistníka	nemohl	zjistit	při	sjednání	pojištění	nebo	 jeho	změně	
a	jestliže	by	při	znalosti	této	skutečnosti	tuto	smlouvu	neuzavřel	
nebo	 nezměnil,	 nebo	 jestliže	 oprávněná	 osoba	 při	 uplatňování	
práva	na	pojistné	plnění	uvede	vědomě	nepravdivé	nebo	hrubě	
zkreslené	 údaje	 týkající	 se	 rozsahu	 pojistné	 události	 nebo	
podstatné	 údaje	 zamlčí,	 je	 oprávněn	 plnění	 z	 pojistné	 smlouvy	
odmítnout.	Odmítnutím	plnění	pojištění	zanikne.

9.	 Pojistitel	má	právo	odstoupit	od	pojistné	smlouvy	v	případě,	že	
pojistník	nebo	pojištěný	při	sjednávání	pojistné	smlouvy	zodpoví	
nepravdivě	 nebo	 neúplně	 písemné	 dotazy	 pojistitele	 týkající	
se	 sjednávaného	 pojištění,	 jestliže	 při	 pravdivém	 a	 úplném	
zodpovězení	dotazů	by	pojistnou	smlouvu	neuzavřel.	Toto	právo	
může	 pojistitel	 uplatnit	 do	 dvou	měsíců	 ode	 dne,	 kdy	 takovou	
skutečnost	 zjistil,	 jinak	právo	zaniká.	To	platí	 i	 v	případě	změny	
pojistné	smlouvy.

10.	 Stejné	právo	odstoupit	od	pojistné	smlouvy	jako	pojistitel	má,	za	
podmínek	uvedených	v	bodě	9,	 i	pojistník,	 jestliže	mu	pojistitel	
nebo	jeho	zmocněnec	nepravdivě	nebo	neúplně	zodpověděl	jeho	
písemné	dotazy	týkající	se	sjednávaného	pojištění.

11.	 Pokud	 zemře	 ten	 z	 manželů,	 který	 uzavřel	 pojištění,	 vstupuje	
pozůstalý	 manžel	 do	 pojištění	 těch	 věcí	 původně	 patřících	 do	
společného	 jmění	 manželů,	 jež	 jsou	 nadále	 jeho	 vlastnictvím,	
nebo	 které	 zdědil	 a	 bude	 nadále	 užívat	 ve	 smyslu	 uzavřené	
pojistné	smlouvy.

12.	 V	případě	smrti	pojištěného	vstupuje	do	pojištění	dědic,	pokud	
bude	 nadále	 užívat	 pojištěné	 věci	 ve	 smyslu	 uzavřené	 pojistné	
smlouvy;	pojištění	trvá	do	konce	zaplaceného	pojistného	období.	
Po	této	době	pojištění	zaniká.

13.	 V	 případech	uvedených	pod	body	 11	 až	 12	přechází	 na	 osobu,	
jež	pokračuje	v	pojištění	namísto	původního	pojištěného	všechna	
práva	 a	 povinnosti,	 jaká	 měl	 jeho	 předchůdce.	 Má	 nárok	 na	
výplatu	případného	pojistného	plnění	za	pojistné	události	z	doby	
před	přechodem	práv	a	povinností,	pokud	uhradí	případné	dlužné	
pojistné.

Článek V. 
Pojistné

1.	 Pojistné	je	smluvní	cena	za	poskytnutou	pojistnou	ochranu	a	jeho	
výše	musí	být	uvedena	v	pojistné	smlouvě.

2.	 Pojistník	je	povinen	platit	pojistné.	V	pojistné	smlouvě	je	možné	
se	dohodnout,	že	pojistník	uhradí	pojistné	ve	splátkách.

3.	 Výše	 pojistného	 se	 stanoví	 podle	 pojistné	 hodnoty	 věci	 nebo	
souboru	věcí	nebo	pojistné	částky	věci,	podle	pojištěné	činnosti,	
podle	výše	rizika	a	podle	rozsahu	a	obsahu	pojištění.

4.	 Je	‑li	pojistník	v	prodlení	s	placením	pojistného,	je	povinen	zaplatit	
pojistiteli	úrok	z	prodlení	ve	výši	0,2%	denně	z	dlužné	částky	za	
každý	den	prodlení,	není	‑li	ve	smlouvě	dohodnuto	jinak.

5.	 Nastala	‑li	 taková	pojistná	událost,	 že	 tím	odpadl	důvod	dalšího	
pojištění,	náleží	pojistiteli	pojistné	do	konce	pojistného	období,	
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v	 němž	 pojistná	 událost	 nastala.	 Jde	‑li	 o	 jednorázové	 pojistné,	
náleží	pojistiteli	vždy	celé.

6.	 Pojistitel	 má	 právo	 v	 dalším	 pojistném	 období	 (čl.	 IV.,	 bod	 1)	
zvýšit	pojistné	z	důvodů	inflace	ve	stejné	procentuální	výši,	v	jaké	
je	 inflace	 za	minulý	 rok	 oficiálně	 uvedena	 Českým	 statistickým	
úřadem.

7.	 Případné	přebytky	pojistného	budou	použity	formou	zvýhodnění	
pojištění	vykazujících	dlouhodobý	příznivý	škodní	průběh.

Článek VI. 
Pojistná hodnota

1.	 Pojistná	 hodnota	 věci	 je	 cena	 věci	 nebo	 souboru	 věcí	 v	 den	
sjednání	 pojištění,	 která	 je	 rozhodující	 pro	 stanovení	 pojistné	
částky.	Pojistná	hodnota	může	být	vyjádřena	jako:
a)	 nová	cena,	tj.	cena,	za	kterou	lze	v	daném	místě	a	v	daném	čase	

věc	stejnou	nebo	srovnatelnou	znovu	pořídit	jako	věc	stejnou	
nebo	novou,	stejného	druhu	a	účelu,

b)	 časová	 cena,	 tj.	 cena,	 kterou	 měla	 věc	 bezprostředně	 před	
pojistnou	 událostí;	 stanoví	 se	 z	 nové	 ceny	 věcí,	 přičemž	 se	
přihlíží	ke	stupni	opotřebení	nebo	jiného	znehodnocení	anebo	
k	 zhodnocení	 věci,	 k	 němuž	došlo	 její	 opravou,	modernizací	
nebo	jiným	způsobem,

c)	 modifikovaná	 cena,	 kterou	 je	 pořizovací	 cena	 věci	 nebo	
sou‑	 boru	 věcí	 vedená	 v	 účetnictví,	 upravená	 dohodnutým	
způsobem.	 Nevede	‑li	 pojištěný	 účetnictví,	 je	modifikovanou	
cenou	 původní	 pořizovací	 cena	 věci	 nebo	 souboru	 věcí	
upravená	dohodnutým	způsobem,

d)	 dohodnutá	 cena,	 t.j.	 cena	 věci	 nebo	 souboru	 věcí	 blíže	
specifikovaná	v	pojistné	smlouvě.

2.	 Pojistná	hodnota	může	být	v	pojistné	smlouvě	vyjádřena	i	jiným	
způsobem.

3.	 Pojistnou	hodnotou	cizích	věcí	nebo	souboru	věcí,	které	pojištěný	
po	 právu	 užívá	 nebo	 které	 převzal	 při	 poskytování	 služby	 na	
základě	 smlouvy,	 je	 jejich	 časová	 cena,	 není	‑li	 ve	 smlouvě	
dohodnuto	jinak.

4.	 Není	‑li	možné	stanovit	pojistnou	hodnotu	(např.	plány,	písemnosti,	
nosiče	 dat	 a	 záznamy	 na	 nich),	 určí	 pojistnou	 částku	 na	 vlastní	
odpovědnost	pojistník.

5.	 Při	pojištění	na	novou	cenu,	pokud	bezprostředně	před	vznikem	
pojistné	události	byla	časová	cena	pojištěné	věci	nižší	než	30%	její	
nové	ceny,	pojišťovna	poskytne	pojistné	plnění	takto:
a)	 byla	‑li	 pojistnou	 událostí	 pojištěná	 věc	 poškozena,	 vzniká	

oprávněné	osobě	právo,	aby	jí	pojišťovna	vyplatila	částku	od‑	
povídající	 přiměřeným	 nákladům	 na	 opravu	 poškozené	 věci,	
a	to	nejvýše	do	časové	ceny	pojištěné	věci.	Takto	stanovenou	
částku	 sníží	 pojišťovna	 o	 cenu	 zbytků	 nahrazovaných	 částí	
poškozené	věci,

b)	 byla	‑li	pojistnou	událostí	pojištěná	věc	zničena,	odcizena	nebo	
ztracena,	 vzniká	 oprávněné	 osobě	 právo,	 aby	 ji	 pojišťovna	
vyplatila	částku	odpovídající	časové	ceně	pojištěné	věci.	Takto	
stanovenou	částku	sníží	pojišťovna	o	cenu	zbytků	zničené	věci.

Článek VII. 
Pojistná částka

1.	 Pojistná	částka	je	horní	hranicí	plnění	pojišťovny	a	má	odpovídat	
pojistné	 hodnotě	 jednotlivé	 věci	 nebo	 součtu	 jednotlivých	
pojistných	hodnot	věcí	tvořících	soubor.

2.	 Při	sjednání	pojištění	na	první	riziko	může	být	pojistná	částka	po	
dohodě	 obou	 smluvních	 stran	 vědomě	 snížena	 pod	 pojistnou	
hodnotu	 pojištěné	 věci	 nebo	 souboru	 věcí.	 Pojištění	 na	 první	
riziko	se	sjednává	také	v	případě,	kdy	není	možné	určit	pojistnou	
hodnotu	 věci	 nebo	 souboru	 věcí	 (např.	 plány,	 písemnosti,	
výkresy	atd.),	ale	i	vkladní	knížky,	cenné	papíry,	šeky	atd.	Pojistná	
částka	u	pojištění	na	první	riziko	je	horní	hranicí	plnění	za	jednu	
a	všechny	pojistné	události,	ke	kterým	došlo	v	jednom	pojistném	
období.	 Tento	 způsob	 pojištění	 musí	 být	 v	 pojistné	 smlouvě	
výslovně	uveden.

3.	 Dojde	‑li	v	průběhu	pojistného	období	ke	snížení	pojistné	částky	
dohodnuté	 pro	 jednu	 a	 všechny	 pojistné	 události	 (pojištění	 na	
první	 riziko)	 z	 důvodů	pojistného	plnění,	může	 si	 pojištěný	pro	
zbytek	pojistného	období	obnovit	pojistnou	částku	do	původní	
výše	doplacením	pojistného.

Článek VIII. 
Podpojištění

1.	 Je	‑li	v	době	vzniku	pojistné	události	pojistná	částka	nižší	než	 je	
pojistná	 hodnota	 věci	 nebo	 souboru	 věcí,	 má	 pojistitel	 právo	
snížit	pojistné	plnění	nebo	 i	zvláštní	plnění	ve	stejném	poměru,	
v	jakém	je	pojistná	částka	k	pojistné	hodnotě.

2.	 Výše	uvedené	ustanovení	neplatí:
a)	 bylo	‑li	pojištění	sjednáno	na	první	riziko	(článek	VII.	bod	2),
b)	 byla	‑li	 pojistná	 částka	 stanovena	 pojistitelem	 a	 takto	 je	 to	

výslovně	uvedeno	v	pojistné	smlouvě,
c)	 je	‑li	vyšší	pojistná	částka	pojištěného	souboru	věcí	v	rozmezí	

do	10%	(článek	II.	bod	3).

Článek IX. 
Spoluúčast

Spoluúčast	je	dohodnutá	částka	uvedená	v	pojistné	smlouvě,	kterou	
se	 oprávněná	 osoba	 podílí	 na	 pojistném	 plnění	 při	 každé	 pojistné	
události.	 Výše	 spoluúčasti	 se	 stanoví	 procentem	nebo	dohodnutou	
částkou	v	Kč	nebo	kombinací	obou	možností.	Při	hromadné	škodní	
události	se	spoluúčast	odečítá	pouze	jednou.

Článek X. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	 událostí	 je	 nahodilá	 skutečnost	 blíže	 označená	
v	pojistné	smlouvě,	se	kterou	je	spojen	vznik	povinnosti	pojistitele	
poskytnout	pojistné	plnění.

2.	 Každý	druh	pojištění	má	ve	svých	zvláštních	částech	všeobecných	
pojistných	 podmínek	 bližší	 vymezení	 pojistných	 událostí,	 se	
kterými	 je	spojena	povinnost	pojišťovny	plnit,	a	za	kterých	tato	
povinnost	nevzniká,	jakož	i	stanovení	rozsahu	pojistného	plnění.

3.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojistnou	
událostí	není	bez	ohledu	na	spolupůsobící	příčiny	událost	přímo	
nebo	nepřímo	způsobená	následkem:	a)	válečné	události,	invaze,	
ozbrojeného	 střetnutí,	 občanské	 války,	 revoluce,	 státního	 puče,	
vzpoury	 a	 jiného	 ozbrojeného	 jednání,	 b)	 násilného	 jednání	
motivovaného	politicky,	sociálně,	nábožensky	nebo	ideologicky,	
c)	konfiskací,	zabráním,	násilným	zestátněním,	d)	jaderné	energie	
a	jaderného	záření	všeho	druhu,	e)	úmyslného	jednání	pojistníka,	
pojištěného,	 společníků,	 jejich	 rodinných	 příslušníků,	 pokud	
zákon	u	povinného	pojištění	nestanoví	jinak.

Článek XI. 
Plnění pojistitele

1.	 Právo	 na	 plnění	 vznikne,	 nastane	‑li	 skutečnost,	 se	 kterou	 je	
spojena	povinnost	pojistitele	plnit	své	závazky	z	pojistné	smlouvy.

2.	 Pojistitel	 poskytne	 peněžité	 plnění,	 pokud	 nerozhodne	 o	 tom,	
že	 poskytne	 plnění	 opravou	 nebo	 výměnou	 věci.	 Splatnost	
pojistného	plnění	je	do	15	dnů	po	skončení	šetření	pojistitele.

3.	 Právo	 na	 plnění	 má	 oprávněná	 osoba,	 není	‑li	 občanským	
zákoníkem,	všeobecnými	pojistnými	podmínkami	nebo	pojistnou	
smlouvou	určeno	jinak.

4.	 Plnění	 z	 jedné	 pojistné	 události	 nesmí	 přesáhnout	 sjednanou	
pojistnou	 částku	 uvedenou	 pro	 jednotlivou	 věc	 nebo	 soubor	
věcí	 v	 pojistné	 smlouvě.	 Při	 pojištění	 na	 první	 riziko	 je	 pojistná	
částka	horní	hranicí	plnění	ze	všech	pojistných	událostí	nastalých	
v	pojistném	období.

5.	 Byla	‑li	 pojištěná	 věc	 zničena,	 odcizena	 nebo	 ztracena,	 vzniká	
právo,	pokud	není	dále	nebo	v	pojistné	smlouvě	stanoveno	jinak,	
aby	pojistitel	vyplatil:
a)	 při	 pojištění	 na	 novou	 cenu	 částku	 odpovídající	 nákladům	

na	 znovupořízení	 věci	 v	době	bezprostředně	před	pojistnou	
událostí	 nebo	 nákladům,	 které	 je	 třeba	 vynaložit	 na	 výrobu	
věci	stejného	druhu	a	účelu	v	novém	stavu,	sníženou	o	cenu	
případných	 zbytků;	 pojišťovna	 vyplatí	 nižší	 z	 uvedených	
částek,

b)	 při	 pojištění	 na	 časovou	 cenu	 částku	 odpovídající	 nákladům	
na	 znovupořízení	 věci	 v	době	bezprostředně	před	pojistnou	
událostí,	 sníženou	 o	 částku	 odpovídající	 stupni	 opotřebení	
a	jiného	znehodnocení	z	doby	před	pojistnou	událostí	a	o	cenu	
případných	zbytků,

c)	 z	 pojištění	 na	 modifikovanou	 cenu	 částku	 odpovídající	
pořizovací	ceně	věci	vedené	v	účetnictví,	upravenou	způsobem	
dohodnutým	v	pojistné	smlouvě	a	sníženou	o	cenu	případných	
zbytků;	 nevede	‑li	 pojištěný	 účetnictví,	 částku	 odpovídající	
původní	 pořizovací	 ceně	 nové	 věci,	 upravenou	 způsobem	
dohodnutým	v	pojistné	smlouvě	a	sníženou	o	cenu	případných	
zbytků.

6.	 Byla	‑li	 pojištěná	 věc	 poškozena,	 vzniká	 právo,	 pokud	 není	 dále	
nebo	v	pojistné	smlouvě	stanoveno	jinak,	aby	pojistitel	vyplatil:
a)	 z	pojištění	na	novou	cenu,	jakož	i	z	pojištění	na	modifikovanou	

cenu,	 částku	 odpovídající	 přiměřeným	 nákladům	 na	 opravu	
poškozené	věci	v	době	bezprostředně	před	pojistnou	událostí	
sníženou	o	cenu	zbytků	nahrazených	částí,

b)	 z	pojištění	na	časovou	cenu	částku	odpovídající	přiměřeným	
nákladům	 na	 opravu	 poškozené	 věci	 v	 době	 bezprostředně	
před	pojistnou	událostí,	sníženou	o	částku	odpovídající	stupni	
opotřebení	 a	 jiného	 znehodnocení	 nahrazovaných	 částí	
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z	doby	bezprostředně	před	pojistnou	událostí	a	o	cenu	zbytků	
nahrazených	částí.

7.	 Došlo	‑li	k	poškození	pojištěných	zásob,	vyplatí	pojišťovna	částku	
potřebnou	na	 jejich	opravu	nebo	úpravu	v	době	bezprostředně	
před	pojistnou	událostí	a	sníženou	o	cenu	případných	zbytků.

8.	 Došlo	‑li	 ke	 zničení,	 odcizení	 nebo	 ztrátě	 pojištěných	 zásob,	
vyplatí	 pojistitel	 částku	 odpovídající	 nákladům	 na	 jejich	 nové	
vyrobení	 nebo	 pořízení,	 kterou	 by	 bylo	 potřeba	 vynaložit	
v	době	bezprostředně	před	pojistnou	událostí,	sníženou	o	cenu	
případných	zbytků.	Plnění	pojistitele	nesmí	přesáhnout	částku,	za	
kterou	by	bylo	možno	tyto	zásoby	koupit	jako	nové.

9.	 Došlo	‑li	k	odcizení	movitých	věcí	zvláštních,	věcí	zvláštní	hodnoty,	
cennosti,	cenných	věcí	a	peněz,	vzniká	právo	na	plnění	jen	tehdy,	
pokud	byly	zabezpečeny	dohodnutým	způsobem.

10.	 Došlo	‑li	 k	 poškození,	 zničení	 nebo	 ztrátě	 pojištěných	 vkladních	
knížek	 a	 šekových	 knížek,	 platebních	 karet	 a	 jiných	 obdobných	
dokumentů,	 jakož	 i	 cenných	 papírů	 a	 cenin,	 vyplatí	 pojistitel	
částku	vynaloženou	na	jejich	umoření.	Jestliže	byly	uvedené	věci	
zneužity,	 vyplatí	 pojistnou	 částku,	 o	 kterou	 se	 majetek	 tímto	
zneužitím	snížil.	Pojistitel	však	nehradí	ušlé	úroky	a	ostatní	ušlé	
výnosy.

11.	 Došlo	‑li	 k	 poškození,	 zničení,	 odcizení	 nebo	 ztrátě	 věci	 zvláštní	
hodnoty,	 vyplatí	 pojistitel	 částku	 odpovídající	 přiměřeným	
nákladům	 na	 její	 opravu	 a	 nebo	 znovupořízení,	 sníženou	
o	hodnotu	případných	zbytků.

12.	 Došlo	‑li	 k	 poškození,	 zničení,	 odcizení	 nebo	 ztrátě	movité	 věci	
zvláštní,	 vyplatí	 pojistitel	 částku	 odpovídající	 nákladům	 na	 její	
uvedení	do	původního	stavu.	Není	‑li	to	možné,	vyplatí	pojistitel	
nejvýše	 sjednanou	 pojistnou	 částku	 sníženou	 o	 hodnotu	
případných	zbytků.

13.	 Pojistitel	hradí	poškozenému	skutečnou	škodu.	Ušlý	zisk	se	hradí	
pouze	byl	‑li	pojištěn.

14.	 Pojistitel	nehradí	újmu	v	rozsahu	zákonné	zakročovací	povinnosti	
poškozeného.

15.	 Poskytnutím	 pojistného	 plnění	 v	 důsledku	 pojistné	 události	
nepřechází	 vlastnictví	 věci,	 jíž	 se	 týkala	 pojistná	 událost,	 na	
pojistitele.

Článek XII. 
Zvláštní případy plnění

1.	 Pojistník	 má	 proti	 pojistiteli	 právo	 na	 náhradu	 zachraňovacích	
nákladů,	 kterými	 se	 rozumí	 náklady	 vynaložené	 na	 odvrácení	
vzniku	 bezprostředně	 hrozící	 pojistné	 události,	 na	 zmírnění	
následků	již	nastalé	pojistné	události	nebo	náklady,	ke	kterým	je	
povinen	z	důvodů	hygienických,	ekologických	či	bezpečnostních	
při	odklízení	poškozeného	pojištěného	majetku	nebo	jeho	zbytků.	
Pojistník	má	právo	i	na	náhradu	škody,	kterou	utrpěl	v	souvislosti	
s	činností	podle	věty	1.

2.	 Zachraňovací	náklady	musí	být	úměrné	hodnotě	pojištěné	věci.	
Tyto	 náklady	 však	 nesmí	 přesáhnout	 20%	 sjednané	 pojistné	
částky	 ohrožené	 pojištěné	 věci	 s	 výjimkou	 nákladů,	 které	 byly	
vynaloženy	na	záchranu	života	nebo	zdraví	osob.

3.	 Právo	 na	 náhradu	 zachraňovacích	 nákladů	 má	 za	 stejných	
podmínek	 jako	pojistník	 i	pojištěný	nebo	 jiná	osoba,	 která	 tyto	
náklady	vynaložila	nad	rámec	povinností	stanovených	zvláštním	
právním	předpisem.

	 Pokud	 byly	 zachraňovací	 náklady	 vynaloženy	 více	 osobami,	
kterým	 je	 povinen	 pojistitel	 poskytnout	 náhradu,	 náleží	 tato	
náhrada	 každé	 z	 těchto	 osob,	 avšak	 v	 součtu	 pouze	 do	 výše	
uvedené	v	 čl.	 2.	Náklady	 se	 v	 tomto	případě	hradí	mezi	 těmito	
osobami	poměrně.

4.	 Pojistnou	částku	nebo	limit	plnění	nelze	snížit	o	výši	zachraňovacích	
nákladů	a	o	výši	náhrady	škody.

5.	 Pojišťovna	nehradí	náklady	vynaložené	na	obvyklou	údržbu	nebo	
ošetřování	pojištěné	věci.

Článek XIII. 
Povinnosti pojistitele

Kromě	povinností	stanovených	právními	předpisy	je	pojistitel	povinen:
a)	 zachovávat	 mlčenlivost	 o	 všech	 informacích,	 které	 získal	 při	

sjednávání	a	správě	pojištění,	to	neplatí	v	zákonem	stanovených	
výjimkách,

b)	 poskytnout	na	písemné	požádání	přiměřenou	zálohu	na	výplatu	
pojistného	plnění,	je	‑li	nepochybné,	že	došlo	k	pojistné	události,	
to	neplatí,	je	‑li	rozumný	důvod	poskytnutí	zálohy	odepřít.

Článek XIV. 
Povinnosti pojistníka a pojištěného

1.		 Kromě	 povinností	 stanovených	 právními	 předpisy	 a	 pojistnou	
smlouvou	je	pojištěný	povinen	zejména:
a)	 umožnit	pojistiteli	nebo	pověřeným	osobám	posouzení	rozsahu	

pojistného	 nebezpečí	 předložit	 k	 nahlédnutí	 projektovou,	
požárně	‑technickou,	 účetní	 a	 jinou	 obdobnou	 dokumentaci	
a	umožnit	přezkoumání	činnosti	zařízení	sloužícího	k	ochraně	
majetku.	Dále	je	povinen	umožnit	pojistiteli	ověření	správného	
výpočtu	pojistného,

b)	 písemně	oznámit	bez	zbytečného	odkladu	pojistiteli	všechny	
změny	 týkající	 se	 těch	 skutečností,	 na	 které	 odpovídal	 při	
sjednávání	pojištění,

c)	 písemně	oznámit	pojistiteli	změnu	pojistné	hodnoty	pojištěné	
věci	 nebo	 souboru	 věcí,	 došlo	‑li	 v	 době	 trvání	 pojištění	
k	jejímu	zvýšení	alespoň	o	10%,	nebylo	‑li	v	pojistné	smlouvě	
dohodnuto	jinak,

d)	 varovat	 poškozeného	 před	 nebezpečím	 vzniku	 pojistné	
události,	 o	 kterém	 ví	 nebo	by	měl	 vědět	 a	 to	 před	 vznikem	
újmy,

e)	 zakročit	 na	 ochranu	 poškozeného,	 pokud	 pojištěný	 vytvořil	
nebezpečnou	situaci	nebo	pokud	má	nad	ní	kontrolu,

f)	 splnit	 vůči	 poškozenému	 zákonnou	 oznamovací	 povinnost	
o	 porušení	 povinnosti,	 která	 může	 vést	 ke	 vzniku	 pojistné	
události,

g)	 v	 případě	 odpovědnosti	 za	 újmu	 oznámit	 pojistiteli,	 že	
poškozený	 trvá	 na	 náhradě	 škody	 uvedením	 do	 předešlého	
stavu,	 a	 toto	 oznámení	 učinit	 ještě	 před	 započetím	
odškodňování	poškozeného,

h)	 neprodleně	 písemně	 oznámit	 vznik	 pojistné	 události	 a	 řídit	
se	 pokyny	 pojistitele,	 dále	 je	 povinen	 předložit	 doklady	
a	umožnit	šetření	potřebné	k	zjištění	okolností	rozhodných	pro	
posouzení	nároků	na	pojistné	plnění	nebo	jeho	výše,

i)	 písemně	 oznámit	 bez	 zbytečného	 odkladu	 každé	 zvýšení	
pojistného	rizika,	o	němž	ví	nebo	měl	vědět,	a	které	nastalo	po	
uzavření	pojistné	smlouvy,

j)	 pokud	 již	 pojistná	 událost	 nastala,	 učinit	 veškerá	 opatření	
směřující	k	tomu,	aby	se	vzniklá	škoda	již	nezvětšovala,

k)	 dbát	 o	 to,	 aby	 pojistná	 událost	 nenastala;	 především	 nesmí	
porušovat	 povinnosti	 směřující	 k	 odvrácení	 nebo	 zmenšení	
nebezpečí,	 které	 jsou	právními	předpisy	uloženy	nebo	které	
na	sebe	převzal	pojistnou	smlouvou.	Nesmí	strpět	porušování	
těchto	povinností	ze	strany	třetích	osob	(za	třetí	osoby	se	též	
považují	 všechny	 fyzické	 a	 právnické	 osoby	 pro	 pojištěného	
činné),

l)	 má	‑li	v	souvislosti	s	pojistnou	událostí	důvodné	podezření,	že	
došlo	k	trestnému	činu,	je	povinen	to	oznámit	bez	zbytečného	
odkladu	policii,

m)	umožnit	 pojistiteli	 pořídit	 kopie	 dokladů,	 které	 pojištěný	
předložil	 ke	 zjištění	 okolností	 rozhodných	 pro	 posouzení	
nároku	na	plnění	z	pojistné	události	a	jeho	výši,	jakož	i	umožnit	
šetření,	která	jsou	k	tomu	nezbytná,

n)	 zabezpečit	 pojistiteli	 právo	 vůči	 jinému	 na	 náhradu	 škody	
způsobenou	pojistnou	událostí,

o)	 v	případě	zničení,	odcizení	nebo	pohřešování	vkladních	knížek,	
šekových	 knížek,	 platebních	 karet	 a	 obdobných	 dokumentů	
neodkladně	zahájit	umořovací	či	jiné	obdobné	řízení,

p)	 oznámit	pojistiteli,	že	předmět	pojištění	je	již	pojištěn	i	u	jiného	
pojistitele	 proti	 témuž	 pojistnému	 nebezpečí,	 zároveň	 je	
povinen	sdělit	jméno	pojistitele	a	výši	pojistné	částky,

q)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 oznámit	 pojistiteli,	 že	 se	 našla	
ztracená	 nebo	 odcizená	 věc,	 které	 se	 pojistná	 událost	 týká.	
Pojištěný	 je	 povinen	 vrátit	 pojistiteli	 pojistné	 plnění	 po	
odečtení	 přiměřených	 nákladů	 na	 opravu	 této	 věci,	 jsou	‑li	
nutné	k	odstranění	závad,	které	vznikly	v	době,	kdy	byl	zbaven	
možnosti	s	věcí	nakládat,

r)	 řádně	se	starat	o	pojištěné	věci,	zejména	je	udržovat	v	řádném	
technickém	stavu	a	používat	je	pouze	ke	stanoveným	účelům.

2.	 Specifické	 povinnosti	 pojištěného	 vyplývající	 z	 jednotlivých	
druhů	pojištění	jsou	uvedeny	ve	zvláštních	částech	všeobecných	
pojistných	podmínek,	které	se	týkají	konkrétních	druhů	pojištění,	
a	ve	smluvních	ujednáních.

3.	 Povinnosti	uvedené	v	bodě	1)	tohoto	článku	se	přiměřeně	vztahují	
i	na	pojistníka	a	oprávněnou	osobu.

4.	 Mělo	‑li	 porušení	 povinnosti	 pojistníka,	 pojištěného	 nebo	 jiné	
osoby,	která	má	na	pojistné	plnění	právo,	podstatný	vliv	na	vznik	
pojistné	události,	její	průběh,	na	zvětšení	rozsahu	jejích	následků	
nebo	 na	 zjištění	 či	 určení	 výše	 pojistného	 plnění,	 má	 pojistitel	
právo	snížit	pojistné	plnění	úměrně	k	 tomu,	 jaký	vliv	mělo	 toto	
porušení	na	rozsah	pojistitelovy	povinnosti	plnit.

Článek XV. 
Doručování

1.	 Písemnosti	 pojistitele	 určené	 pojistníkovi	 nebo	 pojištěnému	 se	
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doručují	zpravidla	poštou	nebo	mohou	být	doručeny	i	pověřeným	
zaměstnancem	 pojistitele	 nebo	 zprostředkovatelem,	 a	 to	 na	
korespondenční	 adresu	 uvedenou	 v	 pojistné	 smlouvě	 nebo	
v	pozdějším	oznámení	o	změně	korespondenční	adresy.

2.	 Písemnost	 pojistitele	 se	 považuje	 za	 doručenou	 dnem	
prokazatelného	 převzetí	 zásilky,	 odepření	 přijetí	 zásilky	 nebo	
vrácení	zásilky	jako	nedoručitelné,	jinak	třetí	pracovní	den	po	jejím	
odeslání.	Nebyl	‑li	pojistník	nebo	pojištěný	zastižen	a	písemnost	
pojistitele	 byla	 uložena	 u	 doručovatele,	 považuje	 se	 písemnost	
pojistitele	za	doručenou	posledním	dnem	úložní	lhůty,	i	když	se	
pojistník	nebo	pojištěný	o	uložení	nedozvěděl.

3.	 Změnil	‑li	 pojistník	 nebo	 pojištěný	 korespondenční	 adresu,	 tuto	
změnu	písemně	pojistiteli	neoznámil	a	písemnost	pojistitele	bude	
vrácena	jako	nedoručitelná,	považuje	se	písemnost	za	doručenou	
dnem	 vrácení	 pojistiteli,	 i	 když	 se	 pojistník	 nebo	 pojištěný	
o	zaslání	nedozvěděl.

Článek XVI. 
Výklad pojmů

1. Pořizovací cena nové	 věci	 je	 cena,	 za	 kterou	 je	možno	pořídit	
novou	věc	v	den	sjednání	pojištění	nebo	v	den	pojistné	události.

2. Příslušenstvím věci je	 vedlejší	 věc	 vlastníka	 u	 věci	 hlavní,	 je	‑li	
účelem	vedlejší	věci,	aby	se	jí	trvale	užívalo	společně	s	hlavní	věcí	
v	rámci	jejich	hospodářského	určení.	Byla	‑li	vedlejší	věc	od	hlavní	
věci	přechodně	odloučena,	nepřestává	být	příslušenstvím.

3. Soubor věcí tvoří	věci,	které	mají	podobný	nebo	stejný	charakter	
nebo	jsou	určeny	ke	stejnému	hospodářskému	účelu.

4. Součástí věci je	vše,	co	k	ní	podle	její	povahy	náleží	a	nemůže	být	
od	věci	odděleno,	aniž	se	tím	věc	neznehodnotí.

5. Poškozením věci se	rozumí	změna	stavu	věci,	kterou	je	možno	
objektivně	 odstranit	 opravou	 nebo	 taková	 změna	 věci,	 kterou	
objektivně	 není	 možné	 odstranit	 opravou,	 přesto	 je	 však	 věc	
možné	používat	k	původnímu	účelu.

6. Zničením věci se	 rozumí	 změna	 stavu	 věci,	 kterou	 objektivně	
není	 možno	 odstranit	 opravou,	 a	 proto	 věc	 není	 možno	 dále	
používat	k	původnímu	účelu.

7. Ztrátou věci se	 rozumí	 stav,	kdy	poškozený	ztratil	nezávisle	na	
své	vůli	možnost	s	věcí	disponovat.

8.	 Za	movité věci zvláštní se	považují	umělecká	díla,	cenné	sbírky,	
věci	historické	a	kulturní	hodnoty,	starožitnosti	a	věci	podobné.

9.	 Za	 věci zvláštní hodnoty se	 považují	 písemnosti,	 plány,	
obchodní	 knihy,	 výkresy,	 vzory,	 modely,	 prototypy,	 nosiče	 dat	
a	věci	podobné.

10.	 Za	 cenné věci se	 považují	 drahé	 kovy,	 perly,	 drahokamy	
a	předměty	z	nich	vyrobené	a	věci	podobné.

11. Sbírka je	záměrně	a	soustavně	soustředěný	a	uchovávaný	soubor	
věcí.

12.	 Za	cennosti	 se	považují	 vkladní	 a	 šekové	 knížky,	 cenné	papíry,	
ceniny	 a	 věci	 podobné	 a	 dále	 věci,	 které	 považuje	 za	 cennosti	
zákon.

13.	 Za	peníze	 se	považují	platné	tuzemské	a	cizozemské	bankovky,	
státovky	a	platné	mince.

14. Ukončením činnosti pojištěného	‑	se	rozumí:
a)	 u	právnických	osob,	 které	 se	 zapisují	 do	 zákonem	určeného	

rejstříku,	výmaz	z	tohoto	rejstříku,
b)	 u	 právnických	 osob,	 které	 se	 nezapisují	 do	 rejstříku,	 zrušení	

právnické	osoby,
c)	 u	podnikatelů	‑	fyzických	osob,	které	jsou	zapsány	v	zákonem	

určeném	rejstříku,	výmaz	z	tohoto	rejstříku,
d)	 u	podnikatelů	‑	fyzických	osob,	které	nejsou	zapsány	v	rejstří‑	

ku,	zánik	oprávnění	k	podnikatelské	činnosti.

Článek XVII. 
Účinnost

Tyto	podmínky	vstupují	v	účinnost	od	1.	ledna	2014.



5

310
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO 
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ
Článek I. 
Úvodní ustanovení

1.	 Všeobecné	pojistné	 podmínky	 pro	 živelní	 pojištění	 podnikatelů	
(dále	jen	„VPP	310“)	doplňují	ustanovení	Všeobecných	pojistných	
podmínek	pojištění	podnikatelů	VPP	300	(dále	jen	„VPP	300“).

Článek II. 
Rozsah pojištění

1.	 Základní	živelní	pojištění	se	sjednává	pro	případ	poškození	nebo	
zničení	pojištěných	věcí,	k	němuž	došlo:
a)	 požárem,
b)	 výbuchem,
c)	 úderem	blesku,
d)	 nárazem	nebo	zřícením	letadla,	jeho	části	nebo	nákladu	(dále	

jen	„základní	živel“).

2.	 Doplňkové	živelní	pojištění	(dále	jen	„doplňkový	živel“)	je	možné	
sjednat	 pro	 případ	 poškození	 nebo	 zničení	 pojištěných	 věcí,	
k	němuž	došlo:
a)	 záplavou,	povodní	(dále	jen	„povodeň“),
b)	 vichřicí,	krupobitím	(dále	jen	„vítr“),
c)	 sesuvem	 půdy,	 zřícením	 skal	 nebo	 zemin,	 sesuvem	 nebo	

zřícením	 lavin,	 zemětřesením,	 je	‑li	 pojištěnou	 věcí	 budova,	
také	tíhou	sněhu	nebo	námrazy	(dále	jen	„sesuv“),

d)	 pádem	stromů,	stožárů	a	podobných	předmětů,	pokud	nejsou	
součástí	 pojištěné	 věci	 nebo	 téhož	 souboru	 věcí	 (dále	 jen	
„pád“).

3.	 Dále	je	možno	sjednat	doplňkové	pojištění	pro	případ	poškození	
nebo	 zničení	 věci	 vodou	 z	 vodovodního	 zařízení	 (dále	 jen	
„vodovod“).	 Je	‑li	 proti	 tomuto	 nebezpečí	 pojištěna	 budova,	
vzniká	pojištěnému	právo	na	plnění	také	při:
a)	 poškození	 přivádécího	 potrubí	 vodovodního	 zařízení,	

odváděcího	 potrubí,	 potrubí	 či	 topných	 těles	 ústředního	
topení,	 etážového	 nebo	 dálkového	 topení	 nebo	 solárních	
systémů,	došlo	‑li	k	němu	přetlakem	páry	nebo	kapaliny	nebo	
zamrznutím	 vody	 v	 nich,	 s	 výjimkou	 újem,	 ke	 kterým	 došlo	
nesprávnou	obsluhou,

b)	 poškození	 kotle	 ústředního	nebo	etážového	 topení,	 armatur	
a	 přípojných	 potrubí,	 jestliže	 byly	 poškozeny	 nebo	 zničeny	
zamrznutím	 vody	 v	 nich,	 s	 výjimkou	 újem,	 ke	 kterým	 došlo	
nesprávnou	obsluhou.

4.	 Sdružené	živelní	pojištění,	(dále	jen	„sdružený	živel“)	se	sjednává	
pro	 všechna	 pojistná	 nebezpečí	 uvedená	 v	 bodech	 1),	 2)	 a	 3)	
tohoto	článku.

5.	 Pojištění	 v	 rozsahu	 bodů	 2)	 a	 3)	 tohoto	 článku	 nelze	 sjednat,	
pokud	není	sjednáno	pojištění	v	rozsahu	bodu	1).

Článek III. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	 událostí	 je	 škoda	 na	 věci,	 způsobená	 náhlou	
a	 nepředvídatelnou	 událostí	 uvedenou	 v	 článku	 II.,	 bod	 1	 ‑	 3,	
s	níž	je	spojena	povinnost	pojistitele	plnit	své	závazky	z	pojistné	
smlouvy.

2.	 Právo	na	pojistné	plnění	vzniká	také	tehdy,	byla	‑li	pojištěná	věc	
poškozena,	zničena	nebo	ztracena	v	přímé	souvislosti	s	některou	
událostí	uvedenou	v	článku	II.	bod	1	‑	3.

3.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojištění	 se	
nevztahuje	na	jakékoliv	újmy	způsobené:
a)	 ožehnutím	 zapříčiněným	 požárem,	 výbuchem	 nebo	 úderem	

blesku,
b)	 vystavením	věci	užitkovému	ohni	nebo	teplu,
c)	 cílenou	explozí	při	trhacích	pracech,
d)	 tlakem	plynů	na	spínacích	částech	elektrických	spínačů,
e)	 vnitřním	 zkratem	 nebo	 přepětím	 na	 elektrickém	 zařízení,	

pokud	 k	 němu	 nedošlo	 následkem	 požáru,	 výbuchu	 nebo	
úderů	blesku.

4.	 Z	 pojištění	 nevzniká	 právo	 na	 plnění	 za	 nepřímé	 újmy	 všeho	
druhu,	např.	přerušením	provozu.

5.	 Pojistnou	 událostí	 není	 událost,	 uvedená	 v	 článku	 II.,	 byla‑	
li	 způsobena	 úmyslným	 jednáním	 pojištěného,	 pojistníka,	
společníka	nebo	osob	jim	blízkých	nebo	jiné	osoby,	která	jednala	
z	podnětu	některého	z	nich.

Článek IV. 
Pojištěné věci

1.	 Pojištění	 se	 vztahuje	 na	 věci	 movité	 i	 nemovité	 blíže	 určené	
v	pojistné	smlouvě,	jejichž	vlastníkem	je	pojištěný	nebo	které	po	
právu	užívá	nebo	převzal	na	základě	smlouvy	a	které	se	nacházejí	
v	době	sjednání	pojistné	smlouvy	v	řádném	a	provozuschopném	
stavu.

2.	 Je	‑li	to	ujednáno	v	pojistné	smlouvě,	pojištění	se	vztahuje	také	na:
a)	 movité	věci	zvláštní,
b)	 věci	zvláštní	hodnoty,
c)	 cennosti,
d)	 cenné	věci,
e)	 peníze,
f)	 věci	zaměstnanců.

Článek V. 
Místo pojištění

1.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojistitel	
poskytne	pojistné	plnění	jen	tehdy,	došlo	‑li	k	pojistné	události	na	
místě	uvedeném	v	pojistné	smlouvě	jako	místo	pojištění.

2.	 Jsou	‑li	pojištěny	budovy	a	jiné	stavby,	je	místo	pojištění	vymezeno	
adresou	nebo	číslem	parcely.

3.	 Jsou	‑li	pojištěny	movité	věci,	je	místem	pojištění	budova	nebo	jiná	
stavba	nebo	místnost,	kde	jsou	pojištěné	věci	umístěny,	a	které	je	
uvedeno	v	pojistné	smlouvě.	Toto	však	neplatí	pro	věci,	které	byly	
v	důsledku	vzniklé	nebo	bezprostředně	hrozící	pojistné	události	
přechodně	přemístěny	na	jiné	vhodné	místo.

Článek VI. 
Povinnosti pojištěného

1.	 Pojištěný	 je	 povinen	 kromě	 povinností	 stanovených	 právními	
předpisy	a	VPP	300:
a)	 neměnit	 stav	 způsobený	 pojistnou	 událostí	 bez	 souhlasu	

pojistitele.	Není	‑li	 to	možné	 z	 bezpečnostních,	 hygienických	
nebo	 jiných	 vážných	 důvodů,	 pak	 je	 povinen	 zabezpečit	
dostatečné	důkazy	o	rozsahu	a	příčině	poškození	pojištěných	
věcí	 (fotografie,	 film,	 videozáznam	 apod.).	 Je	‑li	 povinen	
oznámit	vznik	škody	policii,	nesmí	měnit	tento	stav	do	jejího	
příchodu,

b)	 zabezpečit	 pojištěnou	 věc	 dohodnutým	 způsobem,	 zajistit,	
aby	byla	 všechna	bezpečnostní	 zařízení	 v	provozuschopném	
stavu	a	v	činnosti.

Článek VII. 
Výklad pojmů

1.	 Zkratky	 ‑	 „základní	 živel“,	 „doplňkový	 živel“,	 „sdružený	 živel“,	
„vodovod“,	 „povodeň“,	 „vítr“,	 „sesuv“,	 „pád“	 se	 použí\ají	
v	pojistných	smlouvách	k	vyjádření	rozsahu	pojištění.

2. Požár	 ‑	 oheň	 v	 podobě	 plamene,	 který	 provází	 hoření	 a	 který	
vznikl	mimo	určené	ohniště	nebo	ohniště	opustil	a	šíří	se	vlastní	
energií	 a	 silou	 z	 předmětu	 na	 předmět	 nebo	 je	 pachatelem	
úmyslně	šířen.

3. Výbuch	je	náhlý	ničivý	projev	tlakové	síly	spočívající	na	vlastnosti	
plynů	nebo	par	explodovat.

4. Úder blesku je	 bezprostřední	 působení	 energie	 blesku	 nebo	
teploty	jeho	výboje	na	pojištěnou	věc.

5. Náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo nákladu je	případ,	
kdy	 dochází	 k	 neovladatelnosti	 stroje,	 jehož	 řízení	 se	 vymkne	
kontrole	pilota	a	letadlo	nebo	jeho	části	se	zřítí	na	pojištěnou	věc.	
To	platí	také	v	případě,	když	posádka	v	důsledku	výše	popsaných	
skutečností	letadlo	před	zřícením	opustila.

6. Záplava je	vytvoření	souvislé	vodní	plochy,	která	po	určitou	delší	
dobu	stojí	nebo	proudí	v	místě	pojištění.

7. Za věci zaměstnanců se	považují	věci,	které	obvykle	nebo	v	zájmu	
zaměstnavatele	nosí	do	práce	a	nacházejí	 se	na	místě	pojištění.	
Z	 tohoto	 pojištění	 vzniká	 právo	 na	 plnění	 pouze	 tehdy,	 jestliže	
zaměstnavatel	za	takovouto	škodu	zaměstnanci	neodpovídá.	Za	
věci	obvykle	nošené	do	zaměstnání	se	nepovažují:
a)	 věci	movité	zvláštní,
b)	 věci	zvláštní	hodnoty,
c)	 cennosti,
d)	 cenné	věci,
e)	 peníze.
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8.	 Povodeň je	 zaplavení	 místa	 pojištění	 vodou,	 která	 se	 vylila	
z	břehů	vodních	toků	nebo	nádrží	nebo	tyto	břehy	opustila	nebo	
nádrže	protrhla	a	je	přechodného	charakteru.

9.	 Vichřice	 je	 dynamické	 působení	 hmoty	 vzduchu,	 která	 se	
pohybuje	 v	 místě	 pojištění	 rychlostí	 nejméně	 20,8	m/sec.	 (t.j.	
75	km/hod.).

10.	 Krupobití	 je	 jev,	při	kterém	kousky	 ledu	vytvořené	v	atmosféře	
dopadají	na	pojištěnou	věc.

11. Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin je	jev,	při	kterém	dochází	
k	působení	zemské	tíže	a	půda,	skála	nebo	zemina	se	sune	nebo	
řítí	po	svahu	na	pojištěnou	věc.

12. Sesuv nebo zřícení lavin je	 jev,	 kdy	 se	masa	 sněhu	nebo	 ledu	
uvede	do	pohybu	a	po	svahu	se	sune	nebo	řítí	na	pojištěnou	věc.

13. Zemětřesení je	 jev,	 kdy	 otřesy	 zemského	 povrchu	 vyvolané	
pohybem	zemské	kůry	dosahují	nejméně	5.	stupně	mezinárodní	
stupnice	MCS,	udávající	makroseismické	účinky	zemětřesení,	a	to	
v	místě	pojištění	(nikoliv	v	epicentru).

14. Vodou z vodovodního zařízení se	 rozumí	 voda	 nebo	 pára	
unikající	z	přiváděcího	potrubí	vodovodního	zařízení,	odváděcího	
potrubí	a	potrubí	či	topných	těles	ústředního	topení,	etážového	
nebo	dálkového	 topení	 nebo	 solárních	 systémů,	 nebo	 kapalina	
samočinně	vytékající	z	bezpečnostního	hasícího	zařízení.

Článek VII. 
Účinnost

Tyto	podmínky	vstupují	v	účinnost	od	1.	ledna	2014.
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330
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ 
PODNIKATELŮ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Zvláštní část

Článek I. 
Úvodní ustanovení

Všeobecné	pojistné	podmínky	pro	pojištění	podnikatelů	pro	případ	
odcizení	 (dále	 jen	 „VPP	 330“)	 doplňují	 ustanovení	 Všeobecných	
pojistných	 podmínek	 pojištění	 podnikatelů	 VPP	 300	 (dále	 jen	 „VPP	
300“).

Článek II. 
Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí

1.	 Základní	pojištění	se	sjednává	pro	případ	odcizení	pojištěné	věci	
k	němuž	došlo:
a)	 krádeží	vloupáním,
b)	 loupežným	přepadením	(dále	jen	„odcizení“)

2.	 Doplňkové	pojištění	je	možné	sjednat	pro	případ:
a)	 odcizení	 pojištěné	 věci	 podvodem,	 zpronevěrou,	 zatajením	

věci	 neoprávněným	 užíváním	 cizí	 věci,	 byl	‑li	 pachatel	
odcizení	 vykonatelným	 rozhodnutím	uznán	vinným	 (dále	 jen	
„zpronevěra“),

b)	 úmyslného	 poškození	 nebo	 zničení	 pojištěné	 věci	 (dále	 jen	
„vandalismus“).

3.	 Pojištění	v	 rozsahu	bodu	2)	 tohoto	článku	nelze	sjednat,	pokud	
není	sjednáno	pojištění	v	rozsahu	bodu	1).

Článek III. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	 událostí	 je	 škoda	 na	 věci	 způsobená	 náhlým	
a	nepředvídatelným	 jednáním	pachatele	uvedeným	v	 článku	 II.,	
s	níž	je	spojena	povinnost	pojistitele	plnit	své	závazky	z	pojistné	
smlouvy.

2.	 Pojistnou	událostí	je	i	poškození	nebo	zničení	stavebních	součástí	
budov	 nebo	 schránek	 chránících	 pojištěnou	 věc,	 která	 byla	
způsobena	jednáním	směřujícím	k	odcizení	pojištěné	věci.	To	se	
však	netýká	škod	na	sklech,	výkladních	skříních,	nalepených	fólií,	
nápisů	a	maleb	nebo	snímačů	zabezpečovacího	zařízení.

3.	 Pojistnou	 událostí	 není	 událost	 uvedená	 v	 článku	 II.,	 byla‑
‑li	 způsobena	 úmyslným	 jednáním	 pojištěného,	 pojistníka,	
společníka	nebo	osob	jim	blízkých	nebo	jiné	osoby,	která	jednala	
z	podnětu	některého	z	nich.

4.	 Z	 pojištění	 nevzniká	 právo	 na	 plnění	 za	 nepřímé	 újmy	 všeho	
druhu,	např.	přerušením	provozu.

Článek IV. 
Pojištěné věci

1.	 Pojištění	 se	 vztahuje	 na	 věci	 movité,	 blíže	 určené	 v	 pojistné	
smlouvě,	 jejichž	 vlastníkem	 je	 pojištěný,	 nebo	 které	 po	 právu	
užívá	nebo	převzal	na	základě	smlouvy.

2.	 Je	‑li	to	ujednáno	v	pojistné	smlouvě,	pojištění	se	vztahuje	také	na:
a)	 movité	věci	zvláštní,
b)	 věci	zvláštní	hodnoty,
c)	 cennosti,
d)	 cenné	věci,
e)	 peníze.

Článek V. 
Místo pojištění

1.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojistitel	
poskytne	plnění	 jen	 tehdy,	došlo	‑li	 k	pojistné	události	na	místě	
uvedeném	v	pojistné	smlouvě	jako	místo	pojištění.

2.	 Místem	pojištění	 je	obvykle	pozemek,	budova	nebo	 jiná	stavba	
nebo	 místnost,	 kde	 jsou	 pojištěné	 věci	 umístěny,	 a	 které	 je	
vymezeno	 v	 pojistné	 smlouvě	 adresou	 nebo	 číslem	 parcely.	 To	
neplatí	pro	věci,	které	byly	v	důsledku	vzniklé	nebo	bezprostředně	
hrozící	 pojistné	 události	 přechodně	 přemístěny	 na	 jiné	 vhodné	
místo.

Článek VI. 
Povinnosti pojištěného

1.	 Pojištěný	 je	 povinen	 kromě	 povinností	 stanovených	 právními	
předpisy	a	VPP	300:
a)	 neměnit	 stav	 způsobený	 pojistnou	 událostí	 bez	 souhlasu	

pojistitele.	Není	‑li	 to	možné	 z	 bezpečnostních,	 hygienických	
nebo	 jiných	 vážných	 důvodů,	 pak	 je	 povinen	 zabezpečit	
dostatečné	 důkazy	 o	 rozsahu	 a	 příčině	 pojistné	 události	
šetřením	provedeným	policií	 či	 jiným	oprávněným	orgánem,	
fotografií,	 filmem,	 videozáznamem	 apod.	 Je	‑li	 povinen	
oznámit	 vznik	újmy	policii,	 nesmí	měnit	 tento	 stav	do	 jejího	
příchodu,

b)	 zabezpečit	pojištěnou	věc	dohodnutým	způsobem,	zajistit,	aby	
byla	všechna	bezpečnostní	zařízení	v	provozuschopnémstavu	
a	v	činnosti.

2.	 Při	 porušení	 těchto	 povinností	 je	 pojistitel	 oprávněn	 pojistné	
plnění	přiměřeně	snížit,	a	to	až	do	výše	poskytovaného	plnění.

Článek VII. 
Limity plnění

Došlo	‑li	k	odcizení	pojištěné	věci	krádeží,	vloupáním	nebo	loupežným	
přepadením,	 poskytne	 pojistitel	 pojistné	 plnění	 jen	 do	 limitů	
odpovídajících	 skutečnému	 způsobu	 zabezpečení	 pojištěných	 věcí	
v	době	pojistné	události.

Článek VIII. 
Výklad pojmů

1.	 Zkratky	 ‑	 „odcizení“,	 „zpronevěra“,“	 vandalismus“	 se	 používají	
v	pojistných	smlouvách	k	vyjádření	rozsahu	pojištění.

2. Krádeží vloupáním se	rozumí	přivlastnění	si	pojištěné	věci	tak,	že	
se	jí	pachatel	zmocnil	některým	dále	uvedeným	způsobem:
a)	 do	 místa	 pojištění	 se	 dostal	 násilně,	 popřípadě	 je	 otevřel	

nástroji,	které	nejsou	určeny	k	jeho	řádnému	otevření,
b)	 do	 místa	 pojištění	 se	 dostal	 jinak	 než	 vstupním	 otvorem	

(dveřmi),
c)	 v	místě	pojištění	se	skryl	a	po	jeho	uzamčení	se	věci	zmocnil,
d)	 místo	pojištění	otevřel	klíčem,	jehož	se	zmocnil	krádeží	nebo	

loupeží,	nebo	klíče	nalezl,
e)	 do	schránky,	 jejíž	obsah	je	pojištěn,	se	dostal	nebo	ji	otevřel	

nástroji,	které	nejsou	určeny	k	jejímu	řádnému	otevírání.

3. Loupežným přepadením se	rozumí	přivlastnění	si	pojištěné	věci	
tak,	 že	 pachatel	 použil	 proti	 pojištěnému	 nebo	 jiné	 pověřené	
osobě	násilí	nebo	pohrůžky	bezprostředního	násilí.

4. Podvodem ‑	 se	 rozumí	 obohacení	 sebe	 nebo	 jiného	 ke	 škodě	
cizího	majetku	tím,	že	pachatel	uvedl	někoho	v	omyl	nebo	něčí	
omyl	využil.

5. Neoprávněným užíváním cizí věci se	 rozumí	 neoprávněné	
zmocnění	se	pojištěné	věci	v	úmyslu	ji	přechodně	užívat.

6. Zatajenou věcí se	 rozumí	 přivlastnění	 si	 pojištěné	 věci,	 která	
se	dostala	do	moci	pachatele	nálezem,	omylem	nebo	 jinak	bez	
schválení	oprávněné	osoby.

7. Zpronevěrou se	rozumí	přivlastnění	si	svěřené	pojištěné	věci.

Článek IX. 
Účinnost

Tyto	podmínky	vstupují	v	účinnost	od	1.	ledna	2014.
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350
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ 
PODNIKATELŮ PRO POJIŠTĚNÍ SKLA
Článek I. 
Úvodní ustanovení

Všeobecné	pojistné	podmínky	pro	pojištění	podnikatelů	pro	pojištění	
skla	(dále	jen	„VPP	350“)	doplňují	ustanovení	Všeobecných	pojistných	
podmínek	pojištění	podnikatelů	VPP	300	(dále	jen	„VPP	300“).

Článek II. 
Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí

1.	 Základní	 pojištění	 skla	 se	 sjednává	 pro	 případ	 poškození	 nebo	
zničení	zabudovaného	skla,	které	bylo	rozbito,	prasklo	nebo	bylo	
poškozeno	tak,	že	je	nezbytná	jeho	výměna.

2.	 Doplňkové	pojištění	skla	je	možné	sjednat	pro	případ:
a)	 poškození	 nebo	 zničení	 nalepených	 fólií,	 nápisů,	 snímačů	

zabezpečovacích	zařízení,	maleb	nebo	jiné	v	pojistné	smlouvě	
uvedené	výzdoby	na	poškozeném	nebo	zničeném	skle,

b)	 poškození	 nebo	 zničení	 skleněných	 věcí	 umístěných	 vně	
budovy	nebo	stavby,	jako	firemní	štíty,	reklamní	tabule,	vnější	
osvětlení	nebo	jiné	skleněné	věci	uvedené	v	pojistné	smlouvě.

Článek III. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	 událostí	 je	 újma	 na	 věci	 způsobená	 náhlou	
a	nepředvídatelnou	událostí,	uvedená	v	článku	II,	s	níž	je	spojena	
povinnost	pojistitele	plnit	své	závazky	z	pojistné	smlouvy.

2.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojištění	 se	
nevztahuje	na	jakékoliv:
a)	 obyčejné	 sklo	 v	 okenních	 rámech,	 dveřích,	 světlících,	

střechách	apod.,
b)	 skleněné	části	movitých	věcí	jako	je	zrcadlo,	prosklený	nábytek,	

osvětlovací	tělesa,	varné	keramické	plochy	apod.,
c)	 poškození	skla	poškrábáním	nebo	malbou,
d)	 újmy	vzniklé	při	dopravě	skla	a	při	jeho	osazování,
e)	 způsobené	 úmyslným	 jednáním	 pojištěného,	 pojistníka,	

společníka	 nebo	 osob	 jim	 blízkých	 nebo	 jiné	 osoby,	 která	
jednala	z	podnětu	některého	z	nich.

3.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojištění	 se	
nevztahuje	na	jakékoliv	újmy	vzniklé	následkem:
a)	 vady,	kterou	mělo	pojištěné	sklo	již	v	době	uzavírání	pojistné	

smlouvy,	a	která	byla	nebo	mohla	být	pojištěnému	nebo	jeho	
zástupcům	známa	bez	ohledu	na	to,	zda	byla	známa	pojistiteli,

b)	 škody	nebo	vady,	za	které	odpovídá	výrobce,	dodavatel	nebo	
smluvní	partner	a	nese	zákonnou	nebo	smluvní	odpovědnost	
za	 újmy,	 nebo	 na	 které	 výrobce,	 dodavatel	 nebo	 smluvní	
partner	poskytuje	záruku.

4.	 Z	pojištění	nevzniká	právo	na	plnění	z	nepřímé	újmy	všeho	druhu,	
např.	přerušením	provozu.

Článek IV. 
Pojištěné věci

1.	 Pojištění	se	vztahuje	na	skla,	fólie,	nápisy,	snímače	zabezpečovacích	
zařízení,	 malby	 a	 jiné	 výzdoby,	 které	 jsou	 jednotlivě	 uvedeny	
v	pojistné	smlouvě	nebo	 jsou	součástí	ve	smlouvě	vymezeného	
souboru	skel	a	byly	v	době	sjednání	pojištění	v	bezvadném	stavu.

Článek V. 
Místo pojištění

1.	 Pokud	 není	 ve	 smlouvě	 uvedeno	 jinak,	 pojistitel	 poskytne	
plnění	jen	tehdy,	došlo	‑li	k	pojistné	události	na	místě	uvedeném	
v	pojistné	smlouvě	jako	místo	pojištění.

2.	 Místem	 pojištění	 je	 obvykle	 budova	 nebo	 jiná	 stavba	 nebo	
místnost,	kde	je	pojištěné	sklo	zabudované,	a	které	je	vymezeno	
v	pojistné	smlouvě	adresou	nebo	číslem	parcely.

Článek VI. 
Povinnosti pojištěného

1.	 Pojištěný	 je	 povinen	 kromě	 povinností	 stanovených	 právními	
předpisy	a	VPP	300:
a)	 neměnit	 stav	 způsobený	 pojistnou	 událostí	 bez	 souhlasu	

pojistitele,	 není	‑li	 to	 možné	 z	 bezpečnostních,	 hygienických	
nebo	 jiných	 vážných	 důvodů,	 pak	 je	 povinen	 zabezpečit	
dostatečné	důkazy	o	rozsahu	a	příčině	poškození	pojištěných	
skel,	(fotografie,	film,	videozáznam	apod.).

b)	 je	‑li	 povinen	 oznámit	 vznik	 újmy	 policii,	 nesmí	 měnit	 stav	
do	 jejího	 příchodu.	 Při	 porušení	 této	 povinnosti	 je	 pojistitel	
oprávněn	 pojistné	 plnění	 přiměřeně	 snížit,	 a	 to	 až	 do	 výše	
poskytovaného	plnění.

Článek VII. 
Účinnost

1.	Tyto	podmínky	vstupují	v	účinnost	od	1.	ledna	2014
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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ 
PODNIKATELŮ PRO POJIŠTĚNÍ STROJŮ
Článek I. 
Úvodní ustanovení

Všeobecné	 pojistné	 podmínky	 pro	 pojištění	 podnikatelů	 pro	
pojištění	strojů	(dále	jen	„VPP	360“)	doplňují	ustanovení	Všeobecných	
pojistných	 podmínek	 pojištění	 podnikatelů	 VPP	 300	 (dále	 jen	 „VPP	
300“).

Článek II. 
Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí

1.	 Pojištění	 se	 sjednává	 pro	 případ	 poškození	 nebo	 zničení	
pojištěného	 stroje	 nebo	 strojního	 zařízení	 (dále	 jen	 „stroj“),	
jakoukoliv	 nahodilou	 událostí,	 která	 omezuje	 nebo	 vylučuje	
jeho	funkčnost	a	není	v	těchto	VPP	360,	v	pojistné	smlouvě	nebo	
zákonem	vyloučena.

Článek III. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	 událostí	 je	 škoda	 na	 věci,	 způsobená	 náhlou	
a	nepředvídatelnou	událostí	uvedenou	v	článku	II.,	s	níž	je	spojena	
povinnost	pojistitele	plnit	své	závazky	z	pojistné	smlouvy.

2.	 Pojistnou	událostí	však	není	újma	vzniklá	v	důsledku:
a)	 živelní	události,
b)	 odcizení	nebo	ztráty.

3.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojištění	 se	
nevztahuje	na	jakékoliv	újmy	vzniklé	následkem:
a)	 vady,	 kterou	měl	pojištěný	 stroj	 již	 v	době	uzavření	pojistné	

smlouvy	a	která	byla	nebo	mohla	být	pojištěnému	nebo	jeho	
zástupcům	známa	bez	ohledu	na	to,	zda	byla	známa	pojistiteli,

b)	 havárie	 zapříčiněné	 úmyslným	 přetížením	 nebo	 jinými	
experimenty	vystavující	pojištěný	stroj	abnormálnímu	zatížení,

c)	 trvalého	 vlivu	 provozu	 (opotřebením),	 chemickým	 nebo	
atmosférickým	vlivem	(např.	korozí,	erozí,	usazováním	kamene	
nebo	jiných	usazenin),	nebo	postupného	stárnutí	pojištěného	
stroje	nebo	jejich	dílů,	a	to	bez	ohledu	na	další	spolupůsobící	
příčiny,

d)	 újmy	 nebo	 vady,	 za	 které	 odpovídá	 výrobce,	 dodavatel,	
opravce,	správce	nebo	smluvní	partner	a	nese	zákonnou	nebo	
smluvní	 odpovědnost,	 nebo	 na	 které	 výrobce,	 dodavatel,	
oprávce,	správce	nebo	smluvní	partner	poskytuje	záruku.

4.	 Pokud	 nedošlo	 z	 téže	 příčiny	 a	 ve	 stejnou	 dobu	 i	 k	 jinému	
poškození	nebo	zničení	pojištěného	stroje,	 za	které	 je	pojistitel	
povinen	plnit,	pojištění	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení:
a)	 strojních	 součástí,	 dílů	 a	 nástrojů,	 které	 se	 pravidelně	

vyměňují	při	změně	pracovních	úkonů	(řezné	nástroje,	formy,	
matrice	atd.),

b)	 částí	a	dílů,	které	se	pravidelně	vyměňují	pro	rychlé	opotřebení	
nebo	 stárnutí	 (dopravní	 pásy,	 síta,	 hadice,	 pneumatiky,	 lana,	
řemeny	atd.),

c)	 strojních	 součástí	 pro	 kluzná	 a	 valivá	 uložení	 pro	 rotační	
a	přímočarý	pohyb	(písty,	válce,	ložiska	atd.),

d)	 elektronických	 prvků	 a	 elektronických	 součástek	
(mikroprocesory,	 integrované	 obvody,	 jističe,	 stykače,	
žárovky,	výbojky,	elektromagnetické	ventily	a	odporová	topná	
tělesa	atd.),

e)	 zvukových,	obrazových,	datových	a	 jiných	nosičů	a	 záznamů	
na	nich,

f)	 vodičů	 elektrického	 proudu,	 optických	 a	 jiných	 podobných	
vodičů,

g)	 skleněných	 součástí,	 provozních	 kapalin	 a	 činných	 médií	
(paliva,	chladicí	kapaliny,	chemikálie	apod.).

5.	 Z	 pojištění	 nevzniká	 právo	 na	 plnění	 za	 nepřímé	 újmy	 všeho	
druhu,	např.	přerušením	provozu.

6.	 Pojistnou	 událostí	 není	 událost	 uvedená	 v	 článku	 II.,	 byla‑	
li	 způsobena	 úmyslným	 jednáním	 pojištěného,	 pojistníka,	
společníka	nebo	osob	jim	blízkých	nebo	jiné	osoby,	která	jednala	
z	podnětu	některého	z	nich.

Článek IV. 
Pojištěné věci

1.	 Pojištění	 se	 vztahuje	 na	 stroje	 blíže	 určené	 v	 pojistné	 smlouvě,	
jejichž	vlastníkem	 je	pojištěný,	nebo	které	po	právu	užívá	nebo	
převzal	na	základě	smlouvy.

2.	 Pojištěné	stroje	se	musí	ke	dni	sjednání	pojistné	smlouvy	nacházet	
v	řádném	a	provozuschopném	stavu.	Pojištění	nově	instalovaných	
strojů	 je	 podmíněno	 jejich	 řádným	 předáním	 a	 úspěšným	
zakončením	zkušebního	období,	záruky	nebo	zkoušky.

Článek V. 
Místo pojištění

1.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojistitel	
poskytne	pojistné	plnění	jen	tehdy,	došlo	‑li	k	pojistné	události	na	
místě	uvedeném	v	pojistné	smlouvě,	jako	místo	pojištění.	To	však	
neplatí	pro	mobilní	pracovní	stroje.

2.	 Místem	 pojištění	 je	 obvykle	 budova	 nebo	 jiná	 stavba	 nebo	
místnost,	 kde	se	pojištěné	stroje	nacházejí	a	která	 je	vymezena	
v	pojistné	smlouvě	adresou,	číslem	parcely	nebo	místem	uložení.	
To	 však	 neplatí	 pro	 stroje,	 které	 byly	 v	 důsledku	 vzniklé	 nebo	
bezprostředně	hrozící	pojistné	události	přechodně	přemístěny	na	
jiné	vhodné	místo.

Článek VI. 
Povinnosti pojištěného

1.	 Pojištěný	 je	 povinen	 kromě	 povinností	 stanovených	 právními	
předpisy	a	VPP	300:	a)	neměnit	stav	způsobený	pojistnou	událostí	
bez	 souhlasu	 pojistitele,	 není	‑li	 to	 možné	 z	 bezpečnostních,	
hygienických	 nebo	 jiných	 vážných	 důvodů,	 pak	 je	 povinen	
zabezpečit	 dostatečné	 důkazy	 o	 rozsahu	 a	 příčině	 pojistné	
události	 uschováním	 vyměněných	nebo	poškozených	dílů	 nebo	
součástí,	nebo	pořídit	fotografie,	film,	videozáznam	apod.
b)	 Je	‑li	povinen	ohlásit	vznik	škody	policii,	nesmí	měnit	stav	do	

jejího	příchodu.

2.	 Pojištěný	je	povinen	dodržovat	pokyny	výrobce	týkající	se	provozu,	
údržby,	 prohlídek	 a	 revize	 pojištěného	 stroje	 a	 zabezpečit,	 aby	
stroj	byl	používán	jen	k	účelu,	k	jakému	je	určen.

3.	 Při	 porušení	 těchto	 povinností	 je	 pojistitel	 oprávněn	 pojistné	
plnění	přiměřeně	snížit,	a	to	až	do	výše	poskytovaného	plnění.

Článek VII. 
Výklad pojmů

1. Strojní zařízení je	 souhrn	 několika	 vzájemně	 (technologicky	
a	konstrukčně)	spojených	strojů	a	mechanismů	určených	k	plnění	
předepsané	funkce.

2. Výbavou se	 rozumí	 základní	 výbava	 dodávaná	 k	 danému	 typu	
stroje	a	výbava	předepsaná	právní	normou.

3. Příslušenstvím stroje se	rozumí	pomocné	zařízení	nebo	přístroj	
pevně	spojený	se	strojem,	který	je	pro	činnost	stroje	nezbytný.

Článek VIII. 
Účinnost

Tyto	podmínky	vstupují	v	účinnost	od	1.	ledna	2014.
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365
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ 
PODNIKATELŮ – POJIŠTĚNÍ ELEKTRONIKY
Článek I. 
Úvodní ustanovení

Všeobecné	 pojistné	 podmínky	 pro	 pojištění	 podnikatelů	‑pojištění	
elektroniky	 (dále	 jen	 „VPP	 365“)	 doplňují	 ustanovení	 Všeobecných	
pojistných	 podmínek	 pojištění	 podnikatelů	 VPP	 300	 (dále	 jen	 „VPP	
300“).

Článek II. 
Pojistné nebezpečí

1.	 Pojištění	 se	 sjednává	 pro	 případ	 následných	 škod	 způsobených	
přerušením	provozu	z	důvodů	věcné	škody.

2.	 Škodou	se	rozumí	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci	jakoukoli	
nahodilou	 událostí,	 která	 omezuje	 nebo	 vylučuje	 její	 funkčnost	
a	 není	 v	 těchto	 VPP	 365,	 v	 pojistné	 smlouvě	 nebo	 zákonem	
vyloučena.

Článek III. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	událostí	je	škoda	na	věci	způsobená	nahodilou	událostí	
uvedenou	v	článku	II.,	s	níž	je	spojena	povinnost	pojistitele	plnit	
své	závazky	z	pojistné	smlouvy.

2.	 Pojistnou	událostí	však	není	újma	vzniklá	v	důsledku:
a)	 živelní	událostí,
b)	 odcizení	nebo	ztráty.

3.	 Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 dohodnuto	 jinak,	 pojištění	 se	
nevztahuje	na	jakékoliv	újmy	vzniklé	následkem:
a)	 vady,	kterou	měla	pojištěná	věc	 již	v	době	uzavírání	pojistné	

smlouvy,	a	která	byla	nebo	mohla	být	pojištěnému	nebo	jeho	
zástupcům	známa	bez	ohledu	na	to,	zda	byla	známa	pojistiteli,

b)	 havárie,	 zapříčiněné	 úmyslným	 přetěžováním	 nebo	 jinými	
experimenty,	 vystavující	 pojištěnou	 věc	 abnormálnímu	
zatížení,

c)	 trvalého	 vlivu	 provozu	 (opotřebením)	 nebo	 atmosférickým	
vlivem	 (koroze,	 eroze),	 postupného	 stárnutí	 pojištěné	 věci	
nebo	jejich	dílů,	a	to	bez	ohledu	na	další	spolupůsobící	příčiny,

d)	 škody	 nebo	 vady,	 za	 které	 odpovídá	 výrobce,	 dodavatel,	
opravce,	správce	nebo	smluvní	partner	a	nese	zákonnou	nebo	
smluvní	 odpovědnost	 nebo	 na	 které	 výrobce,	 dodavatel,	
opravce,	správce	nebo	smluvní	partner	poskytuje	záruku.

4.	 Pokud	 nedošlo	 z	 téže	 příčiny	 a	 ve	 stejnou	 dobu	 i	 k	 jinému	
poškození	 nebo	 zničení	 pojištěných	 věcí,	 za	 něž	 je	 pojistitel	
povinen	plnit,	pojištění	se	nevztahuje	na:
a)	 součástky,	 díly,	 látky	 a	 zařízení,	 které	 podléhají	 zvýšenému	

opotřebení	 nebo	 které	 se	 pravidelně	 vyměňují	 při	 změně	
pracovních	 úkonů	 nebo	 v	 důsledku	 své	 specifické	 funkce	

(např.	 provozní	 látky,	 pásy,	 řemeny,	 hadice,	 zdroje	 světla,	
řezné,	lisovací	a	ostatní	nástroje),

b)	 pracovní	média	(paliva,	maziva,	chladicí	kapaliny,	katalyzátory),
c)	 akumulátorové	baterie	a	články.

5.	 Z	pojištění	nevzniká	právo	na	plnění	za	nepřímé	újmy	všeho	druhu	
(např.	ušlého	zisku).

6.	 Pojistnou	 událostí	 není	 událost	 uvedená	 v	 článku	 II.,	 byla	
li	 způsobena	 úmyslným	 jednáním	 pojištěného,	 pojistníka,	
společníka	nebo	osob	jim	blízkých	nebo	jiné	osoby,	která	jednala	
z	podnětu	některého	z	nich.

Článek IV. 
Pojištění věci

1.	 Pojištění	 se	 vztahuje	 na	 věci	 blíže	 určené	 v	 pojistné	 smlouvě,	
jejichž	vlastníkem	 je	pojištěný,	nebo	které	po	právu	užívá	nebo	
převzal	na	základě	smlouvy	a	které	byly	v	době	sjednání	pojistné	
smlouvy	v	řádném	a	provozuschopném	stavu.

	 Jedná	se	především	o:
a)	 zařízení	 a	 přístroje	 informační,	 komunikační	 a	 lékařské	

a	reprodukční	techniky,
b)	 počítače	a	zařízení	na	zpracování	dat,
c)	 ostatní	zařízení	a	přístroje.

2.	 Pojištěny	nejsou	zvukové,	obrazové,	datové	a	jiné	výměnné	nosiče	
dat	a	záznamy	na	nich.

Článek V. 
Místo pojištění

1.	 Pokud	není	dohodnuto	jinak,	pojistitel	poskytne	plnění	jen	tehdy,	
došlo	‑li	k	pojistné	události	na	místě	uvedeném	v	pojistné	smlouvě	
jako	místo	pojištění.

2.	 Místem	 pojištění	 je	 obvykle	 budova	 nebo	 jiná	 stavba	 nebo	
místnost,	 kde	 se	 pojištěné	 věci	 nacházejí,	 a	 která	 je	 vymezena	
v	pojistné	smlouvě	adresou	nebo	místem	uložení.	To	však	neplatí	
pro	věci,	které	byly	v	důsledku	vzniklé	nebo	bezprostředně	hrozící	
pojistné	události	přechodně	přemístěny	na	jiné	vhodné	místo.

Článek VI. 
Povinnosti pojištěného

1.	 Pojištěný	 je	 povinen	 kromě	 povinností	 stanovených	 právními	
předpisy	a	VPP	300:
a)	 neměnit	 stav	 způsobený	 pojistnou	 událostí	 bez	 souhlasu	

pojistitele,	 není	‑li	 to	 možné	 z	 bezpečnostních,	 hygienických	
nebo	 jiných	 vážných	 důvodů,	 pak	 je	 povinen	 zabezpečit	
dostatečné	 důkazy	 o	 rozsahu	 a	 příčině	 pojistné	 události	
uschováním	vyměněných	nebo	poškozených	dílů	nebo	součástí,	
nebo	pořídit	fotodokumentaci,	film,	videozáznam	apod.

b)	 Je	‑li	 povinen	ohlásit	 vznik	 újmy	policii,	 nesmí	měnit	 stav	do	
jejího	příchodu.

2.	 Pojištěný	 je	 povinen	 dodržovat	 pokyny	 výrobce	 týkající	 se	
provozu,	údržby,	prohlídek	a	revizí	pojištěných	věcí	a	zabezpečit,	
aby	tyto	věci	byly	používány	jen	k	účelu	k	jakému	byly	určeny.

3.	 Při	 porušení	 těchto	 povinnosti	 je	 pojistitel	 oprávněn	 pojistná	
plnění	přiměřeně	snížit,	a	to	až	do	výše	poskytovaného	plnění.

Článek VII. 
Účinnost

Tyto	podmínky	vstupují	v	účinnost	od	1.	1.	2014.
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620
DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO 
SPRÁVCE NEMOVITOSTI
Článek I. 
Úvodní ustanovení

Doplňkové	 pojistné	 podmínky	 pro	 pojištění	 odpovědnosti	 za	 újmu	
vlastníka,	 držitele,	 nájemce	 nebo	 správce	 nemovitosti	 (dále	 jen	
„DPP	620“)	doplňují	ustanovení)	Všeobecných	pojistných	podmínek	
pojištění	odpovědnosti	za	újmu	VPP	650	(dále	jen	„všeobecné	pojistné	
podmínky“).

Článek II. 
Pojistná nebezpečí

1.	 Není	‑li	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	pojištění	odpovědnosti	
za	újmu	se	ve	VPP	650	vztahuje	na	odpovědnost	pojištěného	za	
újmu	vzniklou	v	souvislosti:
a)	 s	 vlastnictvím,	 držbou,	 nájmem	 nebo	 správou	 nemovitosti	

uvedené	v	pojistné	smlouvě,	nebo	její	součástí,
b)	 s	 vlastnictvím	 a	 provozem	 zařízení	 v	 domě	 určeném	 pro	

nájemníky,
c)	 s	vlastnictvím	budovy	nebo	díla	ve	stavbě	uvedené	v	pojistné	

smlouvě,
d)	 s	prováděním	stavební	činnosti,
e)	 s	prováděním	demolice.

2.	 Spolupojištěnými	 osobami	 v	 rozsahu	 pojištěných	 rizik	 podle	
odstavce	1	tohoto	článku	jsou:
a)	 osoby,	 které	 pojištěný	 pověřil	 čištěním	 a	 údržbou	 chodníku,	

schodišť,	 chodeb	 a	 prostranství	 patřících	 k	 nemovitosti	
uvedené	 v	 pojistné	 smlouvě,	 pokud	 je	 jejich	 jednáním	 při	
této	činnosti	založena	občanskoprávní	odpovědnost	za	újmy	
způsobené	třetím	osobám,

b)	 fyzické	osoby	pověřené	stavebním	dozorem,
c)	 fyzické	 osoby	 vypomáhající	 pojištěnému	 při	 zhotovování	

stavby	uvedené	v	pojistné	smlouvě,	pokud	je	jejich	jednáním	
při	 této	 činnosti	 založena	 občanskoprávní	 odpovědnost	 za	
újmy	způsobené	třetím	osobám.

Článek III. 
Pojistná nebezpečí, pojistné částky

Není	‑li	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	pojištění	se	sjednává	pro	
tato	pojistná	nebezpečí:
a)	 újma	na	zdraví	nebo	na	životě,
b)	 škoda	na	věci	jejím	poškozením,	zničením	nebo	ztrátou,
c)	 jinou	majetkovou	újmu	vyplývající	z	újmy	podle	písmene	a)	anebo	

b),	 pokud	 byl	 proti	 pojištěnému	 uplatněn	 oprávněný	 nárok	 na	
náhradu	újmy.

Článek IV. 
Speciální výluky z pojištění

Není	‑li	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	pojištění	se	dále	nevztahuje:
a)	 na	odpovědnost	za	újmy	vyplývající	ze	stavebních,	demoličních,	

údržbářských	aj.	činností	prováděných	dodavatelským	způsobem,
b)	 na	 odpovědnost	 za	 újmu,	 kterou	 pojištěný	 způsobil	 členům	

své	 domácnosti,	 spolupojištěnému	 a	 členům	 jeho	 domácnosti	
a	naopak.

Článek V. 
Plnění pojistitele, zachraňovací náklady

1.	 Je	‑li	 pojištěna	 odpovědnost	 za	 újmy	 vyplývající	 z	 vlastnictví	
bytu	 v	 osobním	 vlastnictví	 vzniklá	 jinému	 v	 souvislosti	 se	
spoluvlastnictvím	 nebo	 držbou	 společných	 částí	 nemovité	 věci,	
má	pojištěný	právo,	aby	pojistitel	za	něj	uhradil	oprávněné	osobě	
poměrnou	 část	 újmy.	 Poměrná	 část	 újmy	 se	 stanoví	 z	 celkové	
výše	 vzniklé	 újmy,	 a	 to	 v	 poměru	 odpovídajícímu	 velikosti	
spoluvlastnického	 podílu	 pojištěného	 na	 společných	 částech	
nemovitosti.

2.	 Nad	 rámec	 pojistného	 plnění	 nebo	 pojistné	 částky	 pojistitel	
uhradí	pojistníkovi	tyto	zachraňovací	náklady:

a)	 účelně	vynaložené	náklady	na	odvrácení	bezprostředně	hrozící	
pojistné	události,	nebo	zmírnění	jejích	následků,

b)	 náklady	 na	 odklízení	 zbytků	 poškozené	 věci	 po	 pojistné	
události,	pokud	tak	byl	pojištěný	povinen	učinit	z	hygienických,	
ekologických	 nebo	 bezpečnostních	 důvodů,	 nebo	 z	 důvodu	
veřejného	zájmu.

3.	 Výše	náhrady	 zachraňovacích	nákladu	podle	odstavce	2	 tohoto	
článku	 činí	 maximálně	 5	 %	 z	 pojistné	 částky	 sjednané	 pro	
pojistné	nebezpečí	 škody	na	věci.	Bez	omezení	uhradí	pojistitel	
zachraňovací	náklady,	které	byly	vynaloženy	na	záchranu	života	
nebo	zdraví	osob.

4.	 Vynaložil	‑li	 zachraňovací	 náklady	 pojištěný	 nebo	 jiná	 osoba,	
která	tyto	náklady	vynaložila	nad	rámec	svých	zvláštním	právním	
předpisem	 stanovených	 povinností,	 má	 proti	 pojistiteli	 stejné	
právo	na	jejich	náhradu	jako	pojistník.

5.	 Zachraňovací	 náklady,	 které	 pojistník	 vynaložil	 se	 souhlasem	
pojistitele	a	k	nimž	by	 jinak	nebyl	povinen,	uhradí	pojistitel	bez	
omezení.

Článek VI. 
Spoluúčast

Není	‑li	 v	pojistné	smlouvě	uvedeno	 jinak,	pojištění	 se	sjednává	bez	
spoluúčasti	na	pojistném	plnění.

Článek VII. 
Výkladová ustanovení

Vysvětlivky	a	poznámky	k	jednotlivým	ustanovením	podmínek:

1. Vlastníkem	se	rozumí	osoba,	která	je	v	mezích	zákona	oprávněna	
předmět	 svého	 vlastnictví	 držet,	 užívat,	 požívat	 jeho	 plody	
a	užitky	a	nakládat	s	ním.

2. Držitelem	je	ten,	kdo	vykonává	právo	pro	sebe.

3. Nájemcem	 se	 rozumí	osoba,	 které	pronajímatel	přenechává	 za	
úplatu	věc	(movitou,	nemovitou),	aby	ji	dočasně	užívala.

4. Správcem nemovitosti se	 rozumí	 osoba,	 kterou	 pronajímatel	
dočasně	pověřil	výkonem	svých	práv	a	povinností.

5. Nemovité věci jsou	pozemky	a	podzemní	stavby	se	samostatným	
účelovým	určením,	 jakož	 i	 věcná	práva	k	nim,	 a	práva,	 která	 za	
nemovité	 věci	 prohlásí	 zákon.	 Stanoví	‑li	 jiný	 právní	 předpis,	 že	
určitá	věc	není	součástí	pozemku,	a	nelze	‑li	takovou	věc	přenést	
z	místa	na	místo	bez	porušení	její	podstaty,	je	i	tato	věc	nemovitá.

6. Stavbou	se	rozumí	veškerá	stavební	díla,	která	vznikají	stavební	
nebo	 montážní	 technologií,	 bez	 zřetele	 na	 jejich	 stavebně	
technické	 provedení,	 použité	 stavební	 výrobky,	 materiály	
a	konstrukce,	na	účel	využití	a	dobu	trvání.

7. Dílem ve stavbě se	 rozumí	 stavby	 zahajované,	 rozestavěné	
a	rekonstruované.

8.	 Demolicí	 se	 rozumí	 úředně	 povolené,	 částečné	 nebo	 úplné	
odstranění	stavby.

9.	 Budovou	 se	 rozumí	 stavba	 spojená	 se	 zemí	pevným	základem,	
která	je	vhodná	k	pobytu	osob,	zvířat	nebo	k	umístění	věcí,	svým	
uspořádáním	 jim	 poskytuje	 ochranu	 před	 povětrnostními	 vlivy	
a	je	dostatečně	odolná	a	pevná.

10.	 Bytem	 se	 rozumí	 místnost	 nebo	 soubor	 místností	 určených	
k	 bydlení,	 které	 svým	 stavebně	 technickým	 a	 funkčním	
uspořádáním	a	vybavením	splňuje	požadavek	na	trvalé	bydlení.

11. Zařízením v domě určeném pro nájemníky se	 rozumí	
např.	výtah,	pračka	nebo	mandl	umístěný	ve	společné	prádelně	či	
sušárně	apod.

12. Rekonstrukcí	 se	 rozumí	 generální	 opravy,	 modernizace	 apod.	
za	 podmínky,	 že	 předmětem	 prací	 je	 výměna	 (obnovení	 atd.)	
alespoň	 75%	 všech	 rozhodujících	 součástí	 budovy,	 tj.	 střech	
a	jejich	konstrukcí,	podlah	a	jejich	konstrukcí	(případně	i	stropu),	
oken	 a	 jejich	 rámů,	 dveří	 a	 jejich	 zárubní,	 schodišť,	 vnějších	
nebo	vnitřních	obkladů	a	omítek,	 izolací,	zdravotně	technických	
instalací,	 plynovodů,	 vytápění	 a	 elektrických	 instalací.	 Jako	
doklad	 o	 provedené	 rekonstrukci	 slouží	 kolaudační	 rozhodnutí,	
ve	kterém	provedené	práce	musí	být	uvedeny	a	jsou	předmětem	
kolaudačního	řízení.

13. Prací prováděnou dodavatelským způsobem se	rozumí	činnost	
na	bázi	podnikání.

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení

Tyto	doplňkové	pojistné	podmínky	vstupují	v	účinnost	dnem	1.	1.	2014.
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650
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ 
ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ ZA ÚJMU

Zvláštní část

Pojištění odpovědnosti za újmu je upraveno příslušnými ustanoveními 
Všeobecných pojistných podmínek pojištění podnikatelů VPP 300 
(dále jen „VPP 300“)a těmito všeobecnými pojistnými podmínkami 
pojištění odpovědnosti podnikatelů za újmu (dále jen „VPP 650“) 
a pojistnými podmínkami určenými pro jednotlivé druhy pojištění, 
případně dalšími smluvními ujednáními

Článek I. 
Úvodní ustanovení

1.	 Základní	 pojištění	 se	 sjednává	 pro	 případ	 odpovědnosti	
pojištěného	 za	 újmu	 způsobenou	 jinému	 v	 přímé	 souvislosti	
s	 činností	 nebo	 vztahem	 pojištěného	 uvedeným	 v	 pojistné	
smlouvě,	pokud	pojištěný	je	povinen	nahradit	újmu	podle	zákona	
nebo	smlouvy.

2.	 Pojištění	 se	 sjednává	 pro	 případ	 újmy	 způsobené	 jinému	 na	
zdraví,	 životě	 nebo	 na	 věci	 ( jejím	 zničením,	 poškozením	 nebo	
pohřešováním).

3.	 Pojištění	finanční	újmy	na	jmění	pojistitel	hradí	pouze,	bylo	‑li	tak	
výslovně	sjednáno	v	pojistné	smlouvě.

Článek II. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	 událostí	 je	 vznik	 odpovědnosti	 pojištěného	 za	 újmu	
podle	článku	I.,	jestliže	pojištěný	je	odpovědný	za	újmu	v	důsledku	
svého	 jednání	nebo	vztahu	z	doby	trvání	pojištění	a	poškozený	
poprvé	písemně	uplatnil	nárok	na	odškodnění	vůči	pojištěnému	
v	této	době,	nebude	‑li	dohodnuto	jinak.

2.	 Pokud	 rozhoduje	 o	 náhradě	 újmy	 oprávněný	 orgán,	 platí,	 že	
pojistitel	 je	povinen	plnit	 teprve	dnem,	kdy	nabylo	právní	moci	
rozhodnutí	tohoto	orgánu	o	výši	újmy	a	o	povinnosti	pojištěného	
újmu	hradit.

3.	 Pojištění	se	nevztahuje	na	odpovědnost	za	újmu:
a)	 převzatou	nad	rámec	stanovený	právními	předpisy
b)	 způsobenou	úmyslně	(to	neplatí	pro	povinné	pojištění,	pokud	

zákon	stanoví	jinak)
c)	 nemajetkovou,	 pokud	 není	 výslovně	 stanoveno	 těmito	 VPP	

650i	nebo	smlouvou	jinak.
d)	 způsobenou	 nesplněním	 povinnosti	 odvrátit	 újmu	 nebo	

zamezit	zvětšování	již	vzniklé	újmy,
e)	 jejíž	 příčinou	 bylo	 porušení	 právní	 povinnosti	 pojištěným	

v	době	před	uzavřením	pojistné	smlouvy,
f)	 na	věci,	kterou	pojištěný	užívá	neoprávněně.

4.	 Pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak,	pojištění	se	dále	
nevztahuje	na	odpovědnost	za	újmu:
a)	 na	 věcech,	 které	 pojištěný	 převzal	 za	 účelem	 provedení	

objednané	 činnosti	 (zpracování,	 oprava,	 úschova,	 prodej,	
skladování	atd.),

b)	 na	věcech,	které	nejsou	ve	vlastnictví	pojištěného,	které	však	
oprávněně	 užíval	 na	 základě	 právního	 důvodu	 (pronájem,	
výpůjčka	atd.),

c)	 způsobenou	z	přepravních	smluv,
d)	 způsobenou	 zaměstnanci	 při	 plnění	 pracovních	 úkolů	

v	pracovněprávních	vztazích	(povinnosti	členů	družstev)	nebo	
v	přímé	souvislosti	s	nimi,

e)	 způsobenou	v	 souvislosti	 s	 činností,	při	 které	právní	předpis	
ukládá	povinnost	uzavřít	pojištění	odpovědnosti	za	újmu	nebo	
stanoví,	že	pojištění	vzniká	bez	uzavření	pojistné	smlouvy	na	
základě	jiných	skutečností,

f)	 způsobenou	vadným	výrobkem,	vadnou	prací	nebo	službou,
g)	 na	ušlém	zisku	a	jiné	škodě	na	jmění,
h)	 na	věcech,	které	pojištěný	dodal	jinému,	pokud	k	újmě	došlo	

proto,	 že	 dodané	 věci	 byly	 vadné	 jakosti,	 a	 na	 věcech,	 na	
kterých	pojištěný	prováděl	objednanou	činnost,	pokud	k	újmě	
došlo	proto,	že	tato	činnost	byla	vadně	provedena,

i)	 na	životním	prostředí

5.	 Pojistitel	nehradí	újmu,	ze	které	je	pojištěný	odpovědný:
a)	 osobám	 blízkým	 a	 osobám,	 které	 s	 ním	 žijí	 ve	 společné	

domácnosti,
b)	 svým	společníkům	a	osobám	jim	blízkým,
c)	 podnikatelskému	 subjektu,	 ve	 kterém	 má	 pojištěný,	 jeho	

společníci	nebo	osoby	blízké	více	než	10	%	majetkové	účasti.

Článek III. 
Místo pojištění

1.	 Pojištění	 se	 týká	 pojistných	 událostí,	 při	 kterých	 jednání	
způsobující	odpovědnost	za	újmu	i	újma	nastaly	na	území	České	
republiky.

Článek IV. 
Plnění pojistitele

1.	 Plnění	pojistitele	je	omezeno	výší	náhrady	újmy,	jakou	stanovuje	
příslušný	právní	předpis	nebo	zásady	slušnosti	nebo	rozhodnutí	
soudu,	nejvýše	však	 sjednanou	pojistnou	částkou	nebo	 limitem	
plnění.	To	platí	i	pro	hromadnou	škodní	událost.

2.	 Sjednaná	 pojistná	 částka	 je	 horní	 hranicí	 plnění	 pojistitele	 za	
jednu	 a	 všechny	 pojistné	 události,	 které	 nastaly	 v	 pojistném	
období	včetně	poskytnutého	dalšího	plnění	podle	bodu	8)	tohoto	
článku.

3.	 Pojistitel	nehradí	újmu	v	rozsahu	zákonné	zakročovací	povinnosti	
poškozeného.

4.	 Hradí	se	skutečná	škoda.	Ušlý	zisk	se	hradí,	 jen	‑byl	 li	v	pojištění	
sjednán.

5.	 Pokud	 součet	 náhrad	 za	 újmu	 při	 hromadné	 škodní	 události	
převyšuje	pojistnou	částku,	 snižuje	pojistitel	 vyplácené	náhrady	
všem	poškozeným	ve	stejném	poměru.

6.	 Byla	‑li	 újma	 způsobena	 zaviněným	 porušením	 pracovních	
povinností	 v	 pracovněprávních	 vztazích	 (povinnosti	 členů	
družstev),	 je	 pojistitel	 oprávněn	 snížit	 pojistné	 plnění	 úměrně	
k	 tomu,	 jaký	 vliv	 mělo	 toto	 porušení	 na	 rozsah	 povinnosti	
pojistitele	 plnit,	 avšak	 jen	 do	 výše,	 kterou	 může	 pojištěný	
požadovat	na	odpovědném	zaměstnanci	podle	pracovněprávních	
předpisů.	Uplatněním	práva	na	snížení	plnění	není	dotčeno	právo,	
které	pojistiteli	v	důsledku	vyplaceného	plnění	náleží	vůči	jinému.

7.	 Za	újmu	způsobenou	na:
a)	 movitých	věcech	zvláštních,
b)	 věcech	zvláštní	hodnoty,
c)	 cenných	věcech,
d)	 cennostech,
e)	 penězích,

	 poskytne	 pojistitel	 plnění	 za	 jednu	 věc	 nejvýše	 10.000	Kč	 a	 za	
soubor	věcí	nebo	sbírku	nejvýše	50.000	Kč.

8.	 Pojistitel	je	povinen	nahradit	také	přiměřené	náklady:
a)	 které	odpovídají	 nejvýše	mimosmluvní	odměně	advokáta	 za	

obhajobu	 pojištěného	 v	 přípravném	 řízení	 a	 před	 soudem	
prvního	 stupně	 v	 trestním	 řízení	 proti	 němu	 v	 souvislosti	
s	 újmou,	 kterou	má	 pojištěný	 nahradit,	 pokud	 byly	 splněny	
po‑	vinnosti	uložené	článkem	V.,	bodem	1,	písmeno	a),	d),

b)	 občanského	 soudního	 řízení	 o	 náhradu	 újmy,	 jestliže	 toto	
řízení	bylo	nutné	ke	zjištění	odpovědnosti	pojištěného	nebo	
výše	újmy,	pokud	je	pojištěný	povinen	tyto	náklady	nahradit	
a	byly	splněny	povinnosti	uložené	článkem	V.,	bod	1,	písmeno	
a),	b),	c),	e),

c)	 obhajoby	 pojištěného	 před	 odvolacím	 soudem	 v	 řízení	
o	 náhradu	 újmy	 odpovídající	 nejvýše	mimosmluvní	 odměně	
advokáta,	jakož	i	náklady	mimosoudního	projednávání	nároku	
poškozeného	 vzniklé	 poškozenému,	 jeho	 zástupci,	 případně	
pojištěnému,	 jestliže	 byly	 splněny	 povinnosti	 uložené	 podle	
článku	V.,	bod	1,	písmeno	e),	g)	a	pojistník	 se	k	 této	úhradě	
písemně	zavázal.

9.	 Pojistitel	není	povinen	plnit	v	případě,	kdy	pojištěný:
a)	 bez	 předchozího	 souhlasu	 pojistitele,	 celkově	 nebo	 z	 části	

uznal	nebo	uspokojil	nárok	poškozeného	z	titulu	odpovědnosti	
za	újmu,	který	převýší	částku	dohodnuté	spoluúčasti,

b)	 nevznesl	námitku	promlčení,	zavázal	se	bez	souhlasu	pojistitele	
uhradit	promlčenou	pohledávku	nebo	uzavřel	soudní	smír	bez	
souhlasu	pojistitele,

c)	 bez	 předchozího	 oznámení	 pojistiteli	 uvedl	 do	 předešlého	
stavu	jím	způsobenou	újmu	jinak	krytou	pojištěním.

10.	 Jestliže	 pojištěný	 nesouhlasí	 s	 náhradou	 újmy	 navrženou	
pojistitelem,	která	je	ve	shodě	s	poškozeným,	a	rozhodne	se	vést	
nebo	 pokračovat	 v	 řízení	 o	 náhradě	 újmy,	 pojistitel	 poskytne	
plnění	nejvýše	do	částky,	za	kterou	mohla	být	provedena	náhrada	
újmy	podle	návrhu	pojistitele.

11.	 Pojistné	plnění	je	splatné	ve	lhůtě	15	dnů	ode	dne	skončení	šetření	
pojistitele	k	zjištění	rozsahu	plnění.
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Článek V. 
Povinnosti pojištěného

1.	 Kromě	povinností	 stanovených	právními	 předpisy	 a	VPP	 300	 je	
pojištěný	povinen	zejména:
a)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 pojistiteli	 písemně	 oznámit	

(s	 uvedením	 všech	 podrobností	 ohledně	 dotčených	 údajů	
a	 osob),	 že	 nastala	 událost,	 která	 by	 mohla	 být	 důvodem	
vzniku	práva	na	plnění,

b)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 pojistiteli	 písemně	 oznámit,	 že	
poškozený	 uplatnil	 nárok	 na	 náhradu	 újmy,	 vyjádřit	 se	
k	požadované	náhradě	a	její	výši	a	zmocnit	pojistitele,	aby	za	
něho	škodní	událost	projednal,

c)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 pojistiteli	 písemně	 oznámit,	 že	
poškozený	 uplatnil	 právo	 na	 náhradu	 újmy	 u	 soudu	 nebo	
jiného	příslušného	orgánu,

d)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 písemně	 oznámit,	 že	 v	 souvislosti	
se	 vzniklou	 újmou	 bylo	 proti	 němu	 zahájeno	 trestní	 řízení	
a	pojistitele	informovat	o	jménu	obhájce,	průběhu	a	výsledcích	
tohoto	řízení,

e)	 v	 řízení	 o	 náhradu	 újmy	 postupovat	 v	 souladu	 s	 pokyny	
pojistitele,	 zejména	 se	 dohodnout	 s	 pojistiteli	 na	 tom,	 kdo	
bude	pojištěného	zastupovat,

f)	 zabezpečit	 vůči	 jinému	 právo	 na	 náhradu	 škody	 nebo	 jiné	
obdobné	 právo	 způsobené	 pojistnou	 událostí,	 to	 neplatí	
vzniklo	‑li	této	osobě	takové	právo	vůči	tomu,	kdo	s	ní	žije	ve	
společné	domácnosti	nebo	 je	na	ni	odkázán	výživou,	 ledaže	
způsobil	pojistnou	událost	úmyslně.

g)	 na	 pokyn	pojistitele	 v	 řízení	 o	 náhradě	 újmy	podat	 opravný	
prostředek.

Článek VI. 
Přechod práv

1.	 Vzniklo	‑li	v	souvislosti	s	hrozící	nebo	nastalou	pojistnou	událostí	
osobě,	 která	 má	 právo	 na	 pojistné	 plnění,	 pojištěnému	 nebo	
osobě,	 která	 vynaložila	 zachraňovací	 náklady,	 proti	 jinému	
právo	na	náhradu	újmy	nebo	jiné	obdobné	právo,	přechází	tato	
pohledávka	 včetně	 příslušenství,	 zajištění	 a	 dalších	 práv	 s	 ní	
spojených	 okamžikem	 výplaty	 plnění	 z	 pojištění	 na	 pojistitele,	
a	to	až	do	výše	plnění,	které	pojistitel	oprávněné	osobě	vyplatil.	
To	 neplatí,	 vzniklo	‑li	 této	 osobě	 takové	 právo	 vůči	 tomu,	 kdo	
s	ní	žije	ve	společné	domácnosti	nebo	je	na	ni	odkázán	výživou,	

ledaže	způsobil	pojistnou	událost	úmyslně.

2.	 Pojištěný	je	povinen	bez	zbytečného	odkladu	pojistiteli	oznámit,	
že	 nastaly	 skutečnosti,	 na	 které	 se	 váže	 vznik	 práv	 uvedených	
v	 bodě	 1)	 tohoto	 článku,	 a	 odevzdat	 mu	 podklady	 potřebné	
k	uplatnění	těchto	práv.	Jestliže	pojištěný	poruší	tuto	povinnost,	
je	pojistitel	oprávněn	požadovat	od	pojištěného	náhradu	až	do	
výše	poskytnutého	plnění.

Článek VII. 
Výklad pojmů

Pro	účely	pojištění	podle	 těchto	VPP	650	platí	dále	uvedený	výklad	
pojmů.

1. Hromadnou škodní událostí se	 rozumí	 více	 spolu	 časově	
souvisejících	událostí,	které	vyplývají	ze	stejného	zdroje,	příčiny,	
události,	 okolnosti,	 závady	 nebo	 jiného	 nebezpečí.	 Pro	 vznik	
hromadné	 pojistné	 události	 je	 rozhodný	 vznik	 první	 události	
v	řadě.

2. Objednanou činností se	 rozumí	 například	 oprava,	 úprava,	
zpracování,	 prodej,	 úschovna,	 uskladnění	 nebo	 poskytnutí	
odborné	pomoci.

3. Přepravní smlouvou se	rozumí	i	zasílatelská	smlouva.

4. Újma způsobená úmyslně je	taková	újma,	která	byla	způsobena	
úmyslným	jednáním	nebo	úmyslným	opomenutím.	Při	dodávkách	
věcí	 nebo	 při	 dodávkách	 prací	 a	 služeb	 je	 újma	 způsobená	
úmyslně	také	tehdy,	 jestliže	pojištěný	věděl	o	vadách	věcí,	prací	
nebo	služeb.

5. Jinou škodou na	jmění	se	rozumí	újma	na	jmění	ve	formě	finanční	
sankce	např.	pokuty,	penále	a	jiná	podobné	sankce.

6. Újmou na životním prostředí se	 rozumí	 jakákoli	 zhoršení	
životního	prostředí	 (např.	 ovzduší,	 vod,	 půdy,	 flóry	 a	 fauny).	 Za	
újmu	na	životním	prostředí	se	rozumí	 i	další	újmy,	které	vznikly	
v	přímé	souvislosti	s	některou	z	výše	uvedených	újem.

Článek VIII 
Účinnost

Tyto	pojistné	podmínky	vstupují	v	účinnost	1.	ledna	2014.
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695
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ 
ZA ÚJMY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM
Článek I. 
Úvodní ustanovení

Všeobecné	 pojistné	 podmínky	 pro	 pojištění	 odpovědnosti	
podnikatelů	 za	 újmy	 způsobené	 vadným	 výrobkem	 (dále	 jen	 „VPP	
695“)	doplňují	ustanovení	Všeobecných	pojistných	podmínek	pojištění	
odpovědnosti	podnikatelů	za	újmu	VPP	650	(dále	jen	„VPP	650“).

Článek II. 
Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí

1.	 Základní	 pojištění	 se	 sjednává	 pro	 případ	 právním	 předpisem	
stanovené	 odpovědnosti	 za	 újmu	 vzniklou	 jinému	 vadným	
výrobkem,	pokud	došlo	k	újmě	na	zdraví,	životě	nebo	věci,	a	to	
jejím	poškozením,	zničením	nebo	pohřešováním.

2.	 Doplňkové	 pojištění	 lze	 sjednat	 i	 na	 náhradu	 nákladů	 léčení	
vynaložených	 zdravotní	 pojišťovnou	 na	 zdravotní	 péči	
poškozeného,	 pokud	 došlo	 k	 újmě	 na	 zdraví,	 která	 je	 kryta	
základním	 pojištěním	 podle	 bodu	 1	 tohoto	 článku	 a	 pojištěný	
odpovídá	 za	 újmu	 v	 důsledku	 svého	 zaviněného	 protiprávního	
jednání.

3.	 Pojištění	 se	 vztahuje	 na	 odpovědnost	 za	 újmu	 způsobenou	
výrobkem,	 který	 pojištěný	 uvedl	 na	 trh	 v	 době	 a	 na	 území	
v	pojistné	smlouvě	vymezeném.

4.	 Pojištění	v	 rozsahu	bodu	2)	 tohoto	článku	nelze	sjednat,	pokud	
není	sjednáno	pojištění	v	rozsahu	bodu	1).

Článek III. 
Pojistná událost

1.	 Pojistnou	událostí	je	vznik	povinnosti	pojištěného	nahradit	újmu	
podle	článku	 II.,	 jestliže	pojištěný	odpovídá	za	újmu	v	důsledku	
svého	 jednání	nebo	vztahu	z	doby	trvání	pojištění	a	poškozený	
poprvé	písemně	uplatnil	nárok	na	náhradu	újmy	vůči	pojištěnému	
v	době	trvání	pojištění.

2.	 Pokud	 rozhoduje	 o	 náhradě	 újmy	 oprávněný	 orgán,	 platí,	 že	
pojistitel	 je	povinen	plnit	 teprve	dnem,	kdy	nabylo	právní	moci	
rozhodnutí	tohoto	orgánu	o	výši	újmy	a	o	povinnosti	pojištěného	
újmu	hradit.

3.	 Pojištění	se	nevztahuje	na	odpovědnost	za	újmu:
a)	 způsobenou	 úmyslně	 nebo	 převzaté	 nad	 rámec	 stanovený	

právními	předpisy	nebo	převzaté	smluvně,
b)	 způsobenou	 nesplněním	 povinnosti	 odvrátit	 újmu	 nebo	

zamezit	zvětšování	již	vzniklé	újmy,
c)	 jejíž	 příčinou	 bylo	 porušení	 právní	 povinnosti	 pojištěným	

v	době	před	uzavřením	pojistné	smlouvy,
d)	 způsobenou	 výrobkem,	 který	 nebyl	 dostatečně	 testován	

podle	 uznávaných	pravidel	 vědy	 a	 techniky	 nebo	 způsobem	
stanoveným	závaznými	právními	předpisy,

e)	 způsobenou	 výrobkem,	 který	 pojištěný	 získal	 za	 podmínek,	
které	mu	brání	v	souladu	s	právními	předpisy	uplatnit	nárok	na	
náhradu	újmy	vůči	jinému	subjektu	povinnému	k	náhradě,

f)	 způsobenou	 výrobkem,	 který	 je	 z	 technického	 hlediska	 bez	
vady,	ale	nedosahuje	uváděných	funkčních	parametrů,

g)	 způsobenou	 výrobkem,	 který	 je	 součástí	 vzdušného	
dopravního	prostředku,

h)	 způsobenou	genetickými	změnami	organizmu,
i)	 způsobenou	 přenosem	 viru	 HIV,	 j)	 způsobenou	 na	 životním	

prostředí.

4.	 Pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak,	pojištění	se	dále	
nevztahuje	na	odpovědnost	za	újmu	způsobenou:
a)	 jinak	 než	 na	 zdraví,	 životě,	 věci,	 jejím	 poškozením,	 zničením	

nebo	pohřešováním,
b)	 vadou	výrobku,	která	byla	pojištěnému	předem	oznámena,
c)	 nesprávným	užitím,	skladováním	nebo	přepravou	výrobku,
d)	 výrobkem,	 který	 byl	 na	 žádost	 poškozeného	 pojištěným	

změněn	nebo	instalován	do	jiných	podmínek,	než	pro	které	je	
určen,

e)	 neposkytnutím	 nebo	 opomenutím	 poskytnout	 odborné	

informace	v	návodu	na	používání	výrobku,
f)	 způsobené	 na	 ušlém	 zisku	 a	 jiné	 majetkové	 a	 nemajetkové	

újmě.

5.	 Pojistitel	nehradí:
a)	 újmu	vzniklou	na	výrobku	samotném	nebo	jeho	ztrátu,
b)	 náklady	 vzniklé	 při	 kontrole,	 opravě,	 výměně	 a	 odstranění	

vadného	výrobku,
c)	 náklady	na	stažení	vadného	výrobku	z	oběhu,
d)	 náhradu	újmy	přiznanou	soudem	státu	se	sídlem	mimo	místo	

pojištění	uvedené	v	pojistné	smlouvě,
e)	 újmy,	 které	 je	 pojištěný	 povinen	 nahradit	 osobám	 blízkým	

a	 osobám,	 které	 s	 ním	 žijí	 ve	 společné	 domácnosti,	 svým	
společníkům	a	osobám	jim	blízkým,

f)	 újmy,	za	které	pojištěný	odpovídá	podnikatelskému	subjektu,	
ve	kterém	má	pojištěný,	jeho	společníci	nebo	osoby	jim	blízké	
více	než	10%	majetkové	účasti.

6.	 Z	 pojištění	 nevzniká	 nárok	 na	 plnění	 za	 náklady	 spojené	
s	odklízením,	demolicí	nebo	demontáží	vadného	výrobku,	kterým	
byla	 újma	 způsobena,	 jakož	 i	 náklady	 s	 obstaráním	 a	 instalací	
výrobku	nahrazující	výrobek	vadný.

Článek IV. 
Místo pojištění

1.	 Pojištění	 se	 týká	 pojistných	 událostí,	 při	 kterých	 nastala	 újma	
na	území	vymezeném	v	pojistné	smlouvě	a	která	vznikla	vadou	
výrobku	blíže	určeného	v	pojistné	smlouvě.

Článek V. 
Plnění pojistitele

1.	 Plnění	pojistitele	je	omezeno	výší	náhrady	újmy,	jakou	stanovuje	
příslušný	 právní	 předpis,	 podle	 něhož	 pojištěný	 odpovídá	 za	
újmu,	nebo	rozhodnutí	soudu	o	výši	náhrady	újmy,	nejvýše	však	
sjednanou	 pojistnou	 částkou.	 To	 platí	 i	 pro	 hromadnou	 škodní	
událost.

2.	 Sjednaná	 pojistná	 částka	 je	 horní	 hranicí	 plnění	 pojistitele	 za	
jednu	 a	 všechny	 pojistné	 události,	 které	 nastaly	 v	 pojistném	
období	včetně	poskytnutého	dalšího	plnění	podle	bodu	6)	tohoto	
článku.

3.	 Pokud	 součet	 náhrad	 za	 újmu	 při	 hromadné	 škodní	 události	
převyšuje	 pojistnou	 částku,	 snižuje	 pojistitel	 náhrady	 všem	
poškozeným	ve	stejném	poměru.

4.	 Byla	‑li	 újma	 způsobena	 zaviněným	 porušením	 pracovních	
povinností	 v	 pracovněprávních	 vztazích	 (povinnosti	 členů	
družstva),	 je	 pojistitel	 oprávněn	 snížit	 pojistné	 plnění	 úměrně	
k	 tomu,	 jaký	 vliv	 mělo	 toto	 porušení	 na	 rozsah	 povinnosti	
pojistitele	 plnit,	 avšak	 jen	 do	 výše,	 kterou	 může	 pojištěný	
požadovat	na	odpovědném	zaměstnanci	podle	pracovněprávních	
předpisů.	Uplatněním	práva	na	náhradu	této	částky	není	dotčeno	
právo,	které	pojistiteli	v	důsledku	vyplaceného	plnění	náleží	vůči	
jinému.

5.	 Za	újmu	způsobenou	na:
a)	 movitých	věcech	zvláštních,
b)	 věcech	zvláštní	hodnoty,
c)	 cenných	věcech,
d)	 cennostech,
e)	 penězích,

	 poskytne	 pojistitel	 plnění	 za	 jednu	 věc	 nejvýše	 20.000	Kč,	 za	
soubor	věcí	nebo	sbírku	nejvýše	50.000	Kč.

6.	 Pojistitel	je	povinen	nahradit	také	přiměřené	náklady:
a)	 které	odpovídají	 nejvýše	mimosmluvní	odměně	advokáta	 za	

obhajobu	 pojištěného	 v	 přípravném	 řízení	 a	 před	 soudem	
prvního	 stupně	 v	 trestním	 řízení	 proti	 němu	 v	 souvislosti	
s	 újmou,	 kterou	má	 pojištěný	 nahradit,	 pokud	 byly	 splněny	
povinnosti	uložené	článkem	VI.,	bodem	1,	písmeno	c),	f),

b)	 občanského	 soudního	 řízení	 o	 náhradu	 újmy,	 jestliže	 toto	
řízení	bylo	nutné	ke	zjištění	odpovědnosti	pojištěného	nebo	
výše	újmy,	pokud	je	pojištěný	povinen	tyto	náklady	nahradit	
a	byly	splněny	povinnosti	uložené	článkem	VI.,	bod	1,	písmeno	
c),	d),	e),	g),

c)	 obhajoby	 pojištěného	 před	 odvolacím	 soudem	 v	 řízení	
o	 náhradu	 újmy	 odpovídající	 nejvýše	mimosmluvní	 odměně	
advokáta,	jakož	i	náklady	mimosoudního	projednávání	nároku	
poškozeného	 vzniklé	 poškozenému,	 jeho	 zástupci,	 případně	
pojištěnému,	 jestliže	 byly	 splněny	 povinnosti	 uložené	 podle	
článku	VI.,	bod	1,	písmeno	e),	g),	i)	a	pojistitel	se	k	této	úhradě	
písemně	zavázal.

7.	 Pojistitel	není	povinen	plnit	v	případě,	kdy	pojištěný:
a)	 bez	 předchozího	 souhlasu	 pojistitele,	 celkově	 nebo	 z	 části	

uznal	nebo	uspokojil	nárok	poškozeného	z	titulu	odpovědnosti	
za	újmu,	který	převýší	částku	dohodnuté	spoluúčasti,

b)	 bez	souhlasu	pojistitele	nevznesl	námitku	promlčení,	zavázal	
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se	 bez	 souhlasu	 pojistitele	 uhradit	 promlčenou	 pohledávku	
nebo	uzavřel	soudní	smír	bez	souhlasu	pojistitele.

8.	 Jestliže	 pojištěný	 nesouhlasí	 s	 náhradou	 újmy	 navrženou	
pojistitelem,	která	je	ve	shodě	s	poškozeným,	a	rozhodne	se	vést	
nebo	 pokračovat	 v	 řízení	 o	 náhradě	 újmy,	 pojistitel	 poskytne	
plnění	nejvýše	do	částky,	za	kterou	mohla	být	provedena	náhrada	
újmy	podle	návrhu	pojistitele.

Článek VI. 
Povinnosti pojištěného

1.	 Kromě	povinností	stanovených	právními	předpisy	a	obecnou	částí	
všeobecných	pojistných	podmínek	je	pojištěný	povinen	zejména:
a)	 písemně	oznámit	pojistiteli	bez	zbytečného	odkladu	všechny	

změny	týkající	se	výrobků,	které	ovlivňují	pojištěné	nebezpečí,	
jakož	i	všechny	změny	ve	skutečnostech,	na	které	byl	tázán	při	
sjednávání	pojištění,

b)	 dodržovat	právní	předpisy	a	jiné	normy	závazné	pro	výrobce,	
distribuci	a	prodej	výrobků	v	zemích,	kde	své	výrobky	uvádí	na	
trh,

c)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 pojistiteli	 písemně	 oznámit,	
(s	 uvedením	 všech	 podrobností	 ohledně	 dotčených	 údajů	
a	 osob),	 že	 nastala	 událost,	 která	 by	 mohla	 být	 důvodem	
vzniku	na	plnění,

d)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 pojistiteli	 písemně	 oznámit,	 že	
poškozený	 uplatnil	 nárok	 na	 náhradu	 újmy,	 vyjádřit	 se	
k	požadované	náhradě	a	její	výši	a	zmocnit	pojistitele,	aby	za	
něho	škodní	událost	projednal,

e)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 pojistiteli	 písemně	 oznámit,	 že	
poškozený	 uplatnil	 právo	 na	 náhradu	 újmy	 u	 soudu	 nebo	
jiného	příslušného	orgánu,

f)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 pojistiteli	 písemně	 oznámit,	 že	
v	 souvislosti	 se	 vzniklou	 újmou	 bylo	 proti	 němu	 zahájeno	
trestní	řízení	a	pojistitele	informovat	o	jménu	obhájce,	průběhu	
a	výsledcích	tohoto	řízení,

g)	 v	 řízení	 o	 náhradu	 újmy	 postupovat	 v	 souladu	 s	 pokyny	
pojistitele,	zejména	se	dohodnout	s	pojistitelem	na	tom,	kdo	
bude	pojištěného	zastupovat,

h)	 zabezpečit	 vůči	 jinému	 právo	 na	 náhradu	 újmy	 způsobenou	
pojistnou	událostí,

i)	 na	pokyn	pojistitele	 v	 řízení	 o	 náhradu	újmy	podat	 opravný	
prostředek.

Článek VII. 
Přechod práv

1.	 Vzniklo	‑li	v	souvislosti	s	hrozící	nebo	nastalou	pojistnou	událostí	
osobě,	 která	 má	 právo	 na	 pojistné	 plnění,	 pojištěnému	 nebo	
osobě,	 která	 vynaložila	 zachraňovací	 náklady,	 proti	 jinému	
právo	 na	 náhradu	 škody	 nebo	 jiné	 obdobné	 právo,	 přechází	
tato	pohledávka	včetně	příslušenství,	zajištění	a	dalších	práv	s	ní	
spojených	 okamžikem	 výplaty	 plnění	 z	 pojištění	 na	 pojistitele,	
a	to	až	do	výše	plnění,	které	pojistitel	oprávněné	osobě	vyplatil.	
To	 neplatí,	 vzniklo	‑li	 této	 osobě	 takové	 právo	 vůči	 tomu,	 kdo	
s	ní	žije	ve	společné	domácnosti	nebo	je	na	ni	odkázán	výživou,	
ledaže	způsobil	pojistnou	událost	úmyslně.

2.	 Pojištěný	je	povinen	bez	zbytečného	odkladu	oznámit,	že	nastaly	
skutečnosti,	 na	 které	 se	 váže	 vznik	 práv	 uvedených	 v	 bodě	
1)	 tohoto	 článku	 a	 odevzdat	 mu	 potřebné	 podklady	 patřící	
k	uplatnění	těchto	práv.	Jestliže	pojištěný	poruší	tuto	povinnost,	
je	pojistitel	oprávněn	požadovat	od	pojištěného	náhradu	až	do	

výše	poskytnutého	plnění.

Článek VIII. 
Výklad pojmů

Pro	účely	pojištění	podle	 této	zvláštní	části	všeobecných	pojistných	
podmínek	platí	dále	uvedený	výklad	pojmů:

1. Hromadnou škodní událostí se	 rozumí	 více	 spolu	 časově	
souvisejících	událostí,	které	vyplývají	ze	stejného	zdroje,	příčiny,	
události,	 okolnosti,	 závady	 nebo	 jiného	 nebezpečí.	 Pro	 vznik	
hromadné	škodní	události	je	rozhodný	vznik	první	události	v	řadě.

2. Újma způsobená úmyslně je	taková	újma,	která	byla	způsobena	
úmyslným	jednáním	nebo	úmyslným	opomenutím.	Při	dodávkách	
věcí	 nebo	 při	 dodávkách	 prací	 a	 služeb	 je	 újma	 způsobená	
úmyslně	také	tehdy,	 jestliže	pojištěný	věděl	o	vadách	věcí,	prací	
nebo	služeb.

3.	 Za	 újmu způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci se	
považuje	zejména	ušlý	zisk,	obchodní	nebo	podnikatelská	ztráta,	
pokuty,	penále,	nemajetková	újma	apod.

4. Újma na životním prostředí se	 rozumí	 jakékoli	 zhoršení	
životního	prostředí	 (např.	 ovzduší,	 vod,	 půdy,	 flóry	 a	 fauny).	 Za	
újmu	na	životním	prostředí	se	rozumí	 i	další	újmy,	které	vznikly	
v	přímé	souvislosti	s	některou	z	výše	uvedených	újem.

5. Výrobkem se	 rozumí	každá	movitá	věc,	a	 to	 i	 ta,	která	se	stala	
součástí	jiné	movité	věci	nebo	byla	spojena	s	nemovitou	věcí,	která	
byla	 vyrobena,	 sestrojena,	 upravena,	 instalována,	 distribuována	
a	předána	včetně	obalu	a	návodů	k	použití.

6.	 Za	výrobce	 se	 považuje	 výrobce	 konečného	 výrobku,	 suroviny	
nebo	dílčího	výrobku,	jakož	i	osoba,	která	se	za	výrobce	vydává	
zejména	tím,	že	na	výrobku	uvede	své	jméno,	ochrannou	známku	
nebo	 jiný	 rozlišovací	 znak,	 nebo	 podnikatel,	 který	 v	 rámci	 své	
obchodní	činnosti	doveze	výrobek	za	účelem	prodeje,	pronájmu,	
nájmu,	 leasingu	 nebo	 jiné	 formy	 užití,	 nebo	 každý	 dodavatel	
výrobku	 za	 podmínky,	 že	 nemůže	 být	 určen	 výrobce	 nebo	
dovozce	ve	lhůtě	jednoho	měsíce	od	uplatnění	nároku	na	náhradu	
újmy.

7. Dodavatelem	se	rozumí	každý	další	podnikatel,	který	přímo	nebo	
prostřednictvím	jiných	podnikatelů	dodal	výrobek	spotřebiteli.

8.	 Dovozcem	 se	 rozumí	 podnikatel,	 který	 uvedl	 na	 trh	 výrobek	
z	jiných	států	nebo	uvedení	takového	výrobku	zprostředkuje.

9.	 Uvedením na trh se	rozumí	okamžik,	kdy	je	výrobek	poprvé	za	
úplatu	 nebo	 bezplatně	 předán	 výrobcem	 nebo	 dovozcem	 jiné	
osobě	do	užívání	nebo	k	dispozici.

10.	 Vadným výrobkem se	 rozumí	 výrobek	 s	 faktickou	 vadou,	
který	 nezaručuje	 bezpečnost,	 kterou	 je	 uživatel	 oprávněn	
očekávat	s	přihlédnutím	ke	všem	okolnostem	včetně	souhrnných	
informací	o	výrobku,	jeho	využití	k	účelu,	o	kterém	lze	rozumně	
předpokládat,	že	má	výrobek	sloužit,	a	k	době	uvedení	na	trh.

11. Jinou majetkovou újmou se	rozumí	újma	na	majetku	ve	formě	
pokuty,	penále,	a	jiné	podnikatelské	ztráty.

Článek IX. 
Účinnost

Tyto	pojistné	podmínky	vstupují	v	účinnost	1.	ledna	2014




