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Článek 6.
Pojistná událost

Článek 1.
Úvodní ustanovení
1.

2.

Pojistnou událostí je rozbití pojištěného skla způsobené
pojistným nebezpečím uvedeným v článku 2., ke kterému
došlo v době trvání pojištění a v místě pojištění.
Za rozbití skla se považuje:

V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla
ZPP 350-2, které nabývají účinnosti dne 1.7.2018.
Toto pojištění patří do kategorie pojištění majetku a
sjednává se jako škodové pojištění.

a) jeho roztříštění či popraskání,

ZPP navazují na Všeobecné pojistné podmínky pro
pojištění podnikatelů VPP 300-2 (dále jen „VPP“).

b) takové poškození pojištěného skla, při kterém je
nutná jeho výměna z důvodu hrozícího vzniku
škody na zdraví nebo na jiném majetku.

Článek 2.
Předmět pojištění
1.

Článek 7.
Pojistná hodnota

Předmětem pojištění jsou skla:

Pojistnou hodnotou skla je jeho nová cena, tj. cena skla
stejného provedení, včetně nalepených neodnímatelných
snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů,
maleb a jiné výzdoby, jsou-li jeho součástí.

a) pevně spojená s budovou či stavbou,
b) osazená v rámu, který je stavební součástí
budovy nebo stavby,
nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě.
2.

Článek 8.
Pojistné plnění

Pojištění se vztahuje také na:
a) nalepené
neodnímatelné
snímače
zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy,
malby nebo jinou výzdobu, jsou-li součástí
pojištěného skla,

1.

Nastane-li pojistná událost, vzniká oprávněné osobě
právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající
nákladům na znovupořízení skla stejného provedení,
včetně
nákladů
na
instalaci
nalepených
neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení,
nalepení fólií, zhotovení nápisů, maleb a jiné výzdoby,
jestliže byly součástí pojištěného skla.

2.

Pojistitel poskytne pojistné plnění i za přiměřené a
účelně vynaložené náklady na nouzové zabezpečení
výplně otvoru po rozbitém skle, pokud je oprávněná
osoba vynaložila, maximálně však do výše 20%
z pořizovací ceny rozbitého pojištěného skla. Horní
hranice pojistného plnění se o tyto náklady nesnižuje.

3.

Při výpočtu pojistného plnění nebude brán zřetel na
případnou ztrátu umělecké nebo historické hodnoty
pojištěného skla.

b) na světelné reklamy a světelné nápisy, včetně
jejich elektrické instalace a nosné konstrukce,
c) na skla pultů a vitrín.
Článek 3.
Pojistná nebezpečí
Pojištění se sjednává pro případ rozbití pojištěného skla
nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena.
Článek 4.
Výluky z pojištění
1.

Vedle obecných výluk z pojištění (čl. 3 VPP) se
pojištění dále nevztahuje na škody vzniklé:
a) při přepravě skla, při jeho instalaci, montáži nebo
demontáži,
b) rozbitím skel skleníků,
c) obyčejného skla v okenních rámech, dveřích,
světlících, střechách apod.,
d) rozbitím skleněných částí movitých věcí jako jsou
zrcadla, varné plochy apod.,
e) poškrábáním či malbou,
f)

na plexiskle či jiných umělých hmotách.
Článek 5.
Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.
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