Smluvní ujednání SU_K_11/2020
k produktu KANCELÁŘ

1.

Smluvní ujednání platná pro všechny druhy
pojištění

1.1

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

.
1.2

Pojištění kryje také zachraňovací náklady dle VPP
300-2, čl. 13, bodu 3, maximálně však do výše
50.000,- Kč. Toto omezení neplatí při záchraně života
a zdraví osob.

2.

Živelní pojištění

2.1

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo
zničení pojištěné věci pojistným nebezpečím „náraz
nebo pád“ se vztahuje i na součásti poškozené věci
nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc,
pokud je tento soubor celý pojištěn. Cena zbytků
bude v případě pojistné události od pojistného plnění
odečtena.

2.2

Pojištění vodovodního nebezpečí se vztahuje i na
újmy způsobené zpětným vystoupením vody z
kanalizačního potrubí.

2.3

Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se
vztahuje také na škodu způsobenou pojistným
nebezpečím „Nepřímý úder blesku“. Nepřímým
úderem blesku se rozumí škoda 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.

2.4

Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se
vztahuje také na škodu způsobenou pojistným
nebezpečím „Atmosférické srážky“., tzn. působením
srážkové vody, která prosákla nebo vnikla do
pojištěného prostoru
netěsnostmi
stavebních
konstrukcí.
Nárok na pojistné plnění však nevzniká, pokud byla
pojištěná
věc
poškozena
nebo
zničena:
nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi
nebo jinými stavebními otvory; v důsledku
zanedbané údržby pojištěné nemovitosti; během
opravy, údržby nebo přestavby stavebních
konstrukcí, jimiž k vniknutí atmosférických srážek
došlo; nebo houbami a plísněmi. Pojištěný je
povinen po pojistné události neprodleně učinit
opatření, aby ke stejné škodě nemohlo dojít při
dalším působení srážek.

2.5

Definice jedné pojistné události pro pojistná
nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití:
Ujednává se, že škody způsobené pojistnými
nebezpečími „povodeň nebo záplava“, nastalé
z jedné příčiny během 72 hodin, se považují za jednu
pojistnou událost.

Pojištění se sjednává na pojistné období 12 měsíců
s automatickou prolongací.

1.3

Rozsah pojištění ve smyslu pojištěných pojistných
nebezpečí a předmětů pojištění je definován
zvoleným balíčkem pojištění. Volba je vyznačena
zaškrtnutím v „Žádosti o pojištění“.

1.4

Ujednává se, že místem pojištění jsou místa
uvedená v „Žádosti o pojištění“, která slouží
pojištěnému výhradně k výkonu pojištěné činnosti a
pouze prostory, sloužící k vykonávání kancelářské a
administrativní činnosti. Prostor, ve kterém je
vykonávána, kromě výše uvedeného, ještě jiná
činnost (např. výrobní apod.), je z pojištění vyloučen.
Pro mobilní elektroniku se ujednává místem
pojištění území České republiky. Toto pojištění se
však nevztahuje na škody na věcech movitých
vzniklých při přepravě nebo při jejich uložení v
dopravním prostředku.

1.5

Pojištění ve zvoleném rozsahu se vztahuje na
všechna místa pojištění, přičemž:
a) u pojistných nebezpečí, pojištěných na
pojistnou částku se tato vztahuje na každé
místo pojištění samostatně;
b) u pojistných nebezpečí pojištěných na limit
plnění se jedná o maximální roční limit plnění a
sjednaný limit se vztahuje společně na všechna
místa pojištění.

1.6

Předměty pojištění jsou pojištěny na novou cenu.

1.7

Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí (dále jen
„soubor“), vztahuje se pojištění na všechny věci,
které k souboru náleží při vzniku pojistné události.
Ujednání o pojistné částce nebo limitu pojistného
plnění, pojistné hodnotě a podpojištění se vztahují na
celý soubor.

1.8

1.9

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 4 000 Kč
na jedné pojistné události.
Pro pojistné nebezpečí „Přerušení provozu“ se
ujednává spoluúčast ve výši trojnásobku denního
limitu plnění dle zvoleného rozsahu pojištění.

Dále se ujednává, že za jednu pojistnou událost se
považují škody, způsobené pojistnými nebezpečími
„vichřice nebo krupobití“ nastalé z jedné příčiny
během 48 hodin.
Tato definice pojistné události se netýká pojištění
přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku
takové jedné pojistné události na více místech
pojištění se od celkové výše pojistného plnění za
pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která
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je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a
následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění
postižená touto pojistnou událostí.
2.6

Výluka pro místa pojištění v záplavovém území Q
20 a nižším:
Pro místa pojištění nacházející se v záplavovém
území Q 20 a nižším (tj. oblast, která bývá
zaplavována povodní s periodicitou 20 let nebo
nižší), stanoveném příslušným správním orgánem je
vyloučeno pojištění rizika „Povodeň nebo záplava“.

3.

Pojištění majetku pro případ odcizení

3.1

Pokud je sjednáno pojištění peněz a cenností pro
případ odcizení, pak se toto pojištění vztahuje také
na odcizení loupeží při jejich přepravě, avšak pouze
pro případ loupežného přepadení na území České
republiky.

4.

Sprejerství

4.1

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.

5.

Pojištění strojů a elektroniky (technická rizika)

5.1

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, který 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).

5.2

Pojistitel vyplatí (při splnění dalších podmínek
platných pro toto pojištění) pojistné plnění z pojištění
elektroniky v tom případě, že ke škodě došlo na
pojištěné elektronice, která se nachází na území
České republiky a jejíž stáří nepřesáhlo v době
vzniku škody 12 let.

6.

Přerušení provozu
Odchylně od článku 2, bod 2) jsou předmětem
pojištění pouze stálé náklady.
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