DPP 380-2
DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU
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Článek 1.
Úvodní ustanovení
1.

2.

2.

V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění přerušení
provozu DPP 380-2 (dále jen „DPP“), které nabývají
účinnosti dne 1. 7. 2018.
Toto pojištění patří do kategorie pojištění finančních
ztrát a sjednává se jako škodové pojištění.

1.

DPP navazují na Všeobecné pojistné podmínky pro
pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
VPP 300-2 (dále jen „VPP“) a na Zvláštní pojistné
podmínky pro živelní pojištění podnikatelů ZPP 310-2
(dále jen „ZPP“).

V pojistné smlouvě jsou pro pojištěné finanční ztráty
stanoveny limity pojistného plnění, jakožto horní
hranice pojistného plnění z jedné pojistné události i ze
všech pojistných událostí nastalých během jednoho
pojistného roku.

2.

Dobou ručení se rozumí časové období uvedené
v pojistné smlouvě, za které je pojistitel povinen
nejdéle poskytnout pojistné plnění.

3.

Doba ručení začíná běžet od okamžiku vzniku věcné
škody.

Článek 4.
Limit pojistného plnění, doba ručení

Článek 2.
Předmět pojištění
1.

2.

Předmětem pojištění je finanční ztráta uvedená
v pojistné smlouvě způsobená úplným nebo
částečným přerušením provozu v důsledku vzniku
věcné škody na majetku sloužícím tomuto provozu.
Věcnou škodou se rozumí pojistná událost nastalá na
pojištěném majetku ze sjednaného živelního pojištění
podnikatelů podle ZPP způsobená pojistným
nebezpečím sjednaným pro pojištění přerušení
provozu.

Článek 5.
Pojistná událost a předpoklady vzniku práva na
pojistné plnění
1.

Pojistnou událostí je vznik pojištěné finanční ztráty
způsobené pojištěnému přerušením provozu z důvodů
vzniku věcné škody následkem sjednaného pojistného
nebezpečí.

2.

Právo na pojistné plnění vznikne, pokud:

Pojistit lze finanční ztrátu vzniklou jako:
a) ušlý zisk a stálé náklady,

a) věcná škoda, která měla za následek přerušení
provozu, nastala v době trvání pojištění přerušení
provozu,

b) ušlé nájemné.
3.

4.

5.

Ušlým ziskem se rozumí zisk, kterého by pojištěný
jinak dosáhl za dobu trvání přerušení provozu,
nejdéle však za dobu sjednanou v pojistné smlouvě
jako dobu ručení.

b) a k přerušení provozu došlo na místě uvedeném
v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
Článek 6.
Výluky z pojištění

Stálými náklady se rozumí stálé náklady, které
pojištěný musí bezpodmínečně vynaložit i v případě,
že je jeho provozní činnost přerušena, nejdéle však za
dobu ručení.

1.

Ušlým nájemným se rozumí nájemné z pronájmu
bytových i nebytových prostor, kterého by pojištěný
jinak dosáhl za dobu trvání přerušení provozu,
nejdéle však za dobu ručení.

b) v důsledku věcné škody na živých zvířatech,
c) spojené s přerušením provozu takové činnosti, ke
které pojištěný není oprávněn,
d) vznikající
provozu,

Pojištění se sjednává pro případ přerušení provozu,
k němuž došlo působením požárních nebezpečí dle
ZPP, tj.:

po

ukončení

pojištění

přerušení

e) nesouvisející s výrobním, obchodním nebo
průmyslovým provozem (např. z kapitálových,
spekulačních nebo pozemkových obchodů),

a) požárem,
b) výbuchem,

f)

c) přímým úderem blesku,

které byly vyvolány:
i. úředně nařízenými opatřeními, která omezují
obnovu a provoz podniku,

d) nárazem nebo zřícením letadla,
e) aerodynamickým
třeskem
nadzvukového letadla.

Vedle výluk z pojištění upravených v čl. 3 VPP a v čl.
7 ZPP se pojištění dále nevztahuje na finanční ztráty:
a) v důsledku věcné škody na penězích, cennostech,
cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty,
dokumentaci,

Článek 3.
Pojistná nebezpečí
1.

Jen v případě, že je výslovně ujednáno v pojistné
smlouvě, vztahuje se pojištění i na přerušení provozu,
k němuž došlo působením některého z pojistných
nebezpečí uvedeného v čl. 3 odst. 2 ZPP.

při

přeletu

ii. tím, že pojištěný nezajistil včas obnovu nebo
opětovné
pořízení
zničeného
nebo
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poškozeného majetku, např. z
nedostatku finančních prostředků,

důvodu

nedošlo. Přitom se přihlíží k úsporám na
nákladech, které při přerušení provozu nevznikají
nebo se snižují.

iii. obnovou provozu v širším rozsahu, než jaký
byl před vznikem pojistné události,

c) zvýšené provozní náklady vynaložené v souvislosti
s věcnou škodou, pokud snižují rozsah finanční
ztráty. Celková výše plnění za finanční ztrátu a
zvýšené provozní náklady však v součtu nesmí
přesáhnout výši pojistného plnění, které by
pojistitel poskytl za finanční ztrátu, kdyby tyto
zvýšené provozní náklady nebyly vynaloženy.

iv. mimořádnými průtahy při obnově (např.
vyjasňování vlastnických nebo nájemních
vztahů, soudní spory),
v. předem plánovanými pracemi a akcemi (např.
rekonstrukce, údržba, pravidelná odstávka).
2.

Z pojištění nevzniká právo na plnění za:

4.

Odpisy hmotného a nehmotného majetku se
nahrazují pouze, pokud se týkají majetku, který nebyl
přímo zasažen věcnou škodou, ale v důsledku věcné
škody nemůže být provozován.

5.

Je-li pojištěno ušlé nájemné, hradí se nájemné,
kterého by pojištěný dosáhl, kdyby k přerušení
provozu nedošlo. Částka nájemného se pro účely
výpočtu pojistného plnění sníží o náklady za údržbu
budovy, které jsou paušálně stanovené na 15%
z ušlého nájemného.

6.

Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění
o případné ekonomické výhody, které vzniknou
pojištěnému během doby ručení jako následek
přerušení provozu.

7.

Pojistné plnění se neposkytuje za přerušení provozu,
které trvalo méně než 48 hodin.

8.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí. Pokud se k jedné
škodné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se
od pojistného plnění jen nejvyšší z nich, není-li pro
oprávněnou osobu výhodnější opačný postup.

9.

Pojistné plnění se poskytuje nejdéle do okamžiku:

a) sankce vzniklé jako důsledek neplnění, resp.
porušení závazků nebo jiných povinností,
b) poplatky nebo jiné výdaje závislé na obratu (např.
licenční, vynálezecké, autorské),
c) odvodové a daňové povinnosti a vývozní cla,
d) výdaje za suroviny, materiál, pomocné a provozní
látky, odebrané zboží, technologickou energii,
pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu,
e) dopravné, poštovné, náklady spojů, pokud se
nejedná o výdaje na udržování provozu,
f)

pojistné závislé na obratu,

g) příspěvky na obnovitelné zdroje,
poplatky, státní nebo jiné dotace.

regulační

Článek 7.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou je pojištěný.
Článek 8.
Pojistné plnění
1.

2.

3.

a) uvedení věci, na které vznikla věcná škoda do
stavu, v jaké byla před vznikem škody,

Při stanovení výše pojistného plnění se vychází ze
zisku a stálých nákladů, resp. z dosaženého
nájemného v posledních 12 měsících před vznikem
pojistné události a přihlédne se ke všem okolnostem,
které by příznivě či nepříznivě ovlivnily chod a
výsledek provozu během doby přerušení, i kdyby
k přerušení provozu nedošlo. Pokud se jedná o nově
zahájený pojištěný provoz, jehož doba činnosti k datu
sjednání pojištění nedosáhla 12 měsíců, použije se
pro výpočet pojistného plnění hodnot dosahovaných
od zahájení provozu do okamžiku vzniku pojistné
události.

b) zrušení
provozu
pojištěného,

ukončení

činnosti

c) kdy byl na pojištěného prohlášen konkurz,
d) uplynutí stanovené doby ručení,
a to podle toho, který okamžik nastal nejdříve.
10. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v rozsahu pojištění
a jeho parametrů (limity plnění, doba ručení,
spoluúčast) ujednaných ke dni, kdy nastala škodná
událost.

V případě pojistné události spočívající v částečném
přerušení provozu vyplatí pojistitel pojistné plnění
upravené ve stejném poměru, v jakém má toto
částečné přerušení vliv na plnění dle bodu 1 tohoto
článku.

Článek 9.
Zachraňovací náklady
Nad rámec sjednaného limitu pojistného plnění nahradí
pojistitel zachraňovací náklady specifikované v OZ. Náhrada
z těchto důvodů poskytovaná však nesmí překročit 10 %
limitu pojistného plnění sjednaného pro konkrétní rozsah
pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze
kterého nastala pojistná událost, v jejíž souvislosti byly
zachraňovací náklady vynaloženy.

Je-li pojištěn ušlý zisk a stálé náklady, hradí se:
a) zisk, který pojištěný v důsledku
provozu, nemohl vytvořit,

nebo

přerušení

b) stálé náklady, pokud by na ně pojištěný byl
schopen nahospodařit, kdyby k přerušení provozu
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Článek 10.
Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby
a důsledky jejich porušení
1.

Vedle povinností uložených VPP a ZPP je pojištěný
povinen:
a) vést průběžně účetnictví nebo daňovou evidenci,
je-li k tomu dle právních předpisů povinen,
b) vést průkaznou evidenci o výši tržeb,
vynaložených nákladech, příjmech a výdajích
alespoň jedenkrát měsíčně,
c) vést ve dvojím vyhotovení a odděleně ukládat
účetnictví, evidence, inventury, bilance, obchodní
knihy, výsledky hospodaření, doklady o daňové a
odvodové povinnosti, smlouvy o pronájmu za
předcházející tři roky,
d) bezodkladně oznámit pojistiteli vznik věcné škody,
která má nebo může mít za následek přerušení
provozu,
e) učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se
finanční ztráta nezvětšovala a aby byl provoz co
nejrychleji obnoven, a pojistitele o těchto
opatřeních bezodkladně průběžně informovat,
f)

vést evidenci o přerušení provozu, která musí
obsahovat údaje o hospodářských výsledcích
během přerušení provozu,

g) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám
kontrolu hospodaření.
2.

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

3.

Následky porušení povinností upravuje OZ.
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