V‰eobecné pojistné podmínky
pro poji‰tûní domácnosti
– zvlá‰tní ãást –
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek
a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást –
UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se
sjednává jako ‰kodové poji‰tûní
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Rozsah poji‰tûní, povinnosti poji‰tûného
Co je poji‰tûno? – ãlánek 1
Poji‰tûny jsou
– cel˘ obsah (zaﬁízení) bytu vyuÏívan˘ k osobním úãelÛm,
kter˘ je ve vlastnictví poji‰tûného nebo jin˘ch osob, které
s poji‰tûn˘m Ïijí ve spoleãné domácnosti;
– cizí vûci – pokud za nû nelze poÏadovat plnûní z jiného
poji‰tûní;
– zaﬁízení pokojÛ k ubytování cizích osob, které není provozováno jako Ïivnost;
– stavební souãásti a zaﬁizovací prvky pﬁiléhající k vnitﬁnímu
prostoru bytu, poﬁízené nákladem ãlenÛ domácnosti, jako napﬁ. malby, tapety, obklady, podlahy, obloÏení stûn
a stropÛ, nepﬁenosné pﬁepaÏení místností, kachlová kamna a otevﬁené krby, elektroinstalace, instalace plynu a sanitární instalace, sanitární zaﬁízení, armatury a mûﬁící pﬁístroje, jakoÏ i ãásti v˘topn˘ch a klimatizaãních zaﬁízení,
která se nacházejí vnû zdí;
– celkové zasklení obytného prostoru, sklepní a stﬁe‰ní okna, zasklení teras, sklenûné stavební kameny, sklenûné
stﬁechy a pﬁedsunuté stﬁí‰ky, pokud patﬁí k místnostem
uÏívan˘m poji‰tûn˘m - aÏ do velikosti 6 m2 jednotlivé tabule resp. prvku. V˘‰e uvedené zasklení je poji‰tûno i tehdy, pokud je sklo nahrazeno plastem.
– vlastnické podíly anténních zaﬁízení na poji‰tûném pozemku;
– cennosti – tj. peníze v hotovosti, valuty, vkladní kníÏky,
které nejsou na heslo, ‰eky, úvûrové karty a jiné cenné papíry, ‰perky (i neopracované drahé kovy a drahé kameny),
sbírky známek a mincí;
– drobná domácí a hospodáﬁská zvíﬁata, pokud nejsou chována k v˘dûleãn˘m úãelÛm;

UCZ/BB/05
Poji‰tûny nejsou
– obchodní zboÏí, vûci pouÏívané k provozování Ïivnosti,
vãetnû penûÏních nebo obdobn˘ch prostﬁedkÛ;
– motorová vozidla, motorová jízdní kola a jejich pﬁívûsy;
– motorové a elektrické lodi, plachetnice vãetnû pﬁíslu‰enství;
– letadla, rogala, balóny, kluzáky, padáky vãetnû pﬁíslu‰enství;
– zvukové, obrazové a datové záznamy zhotovené poji‰tûn˘m;
– plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva osobnû
majetkového charakteru;
– vûci nájemníkÛ, podnájemníkÛ a hostÛ, kteﬁí jsou ubytováni za úplatu.
Kde poji‰tûní platí? – ãlánek 2
Ve v‰ech místnostech budovy ob˘van˘ch poji‰tûn˘m na pozemku na území âR, kter˘ je v pojistce specifikován jako místo poji‰tûní.
Mimo obytné místnosti jsou poji‰tûny následující vûci:
Na pÛdû, ve sklepû ãi v jiné místnosti a ve vedlej‰ích budovách, pouze v‰ak za pﬁedpokladu, jsou-li tyto prostory uÏívány a uzamykatelné pouze poji‰tûn˘m:
– vûci patﬁící do zaﬁízení bytu – s v˘jimkou cenností, audiovizuální a v˘poãetní techniky, staroÏitností, prav˘ch kobercÛ a koÏichÛ;
– regály, zaﬁízení saun;
– jízdní kola, dûtské koãárky, pojízdné Ïidle pro nemocné,
– cestovní a sportovní potﬁeby, sportovní pﬁístroje, nafukovací a obdobné ãluny;
– náﬁadí, stroje, stavební materiály pro osobní potﬁebu;
– pﬁíslu‰enství k motorov˘m vozidlÛm, topn˘ materiál;
– zahradní nábytek, zahradní nástroje a zahradní stroje.
Mimo poji‰tûn˘ byt na jiném místû v âR, pouze v‰ak mûl-li
poji‰tûn˘ vûci ze souboru domácnosti v okamÏiku pojistné
události na sobû nebo u sebe.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna?– ãlánek 3
1. PoÏár
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
– poÏárem, bleskem, v˘buchem,
– zﬁícením nebo nárazem
– vzdu‰n˘ch nebo vesmírn˘ch plavidel nebo satelitÛ,
jejich ãástí nebo nákladem,
– meteoritÛ
– pohﬁe‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pﬁi tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou ‰kody,
– které byly zpÛsobeny ohnûm, kter˘ se nemohl roz‰íﬁit sám
(napﬁ. ‰kody zpÛsobené oÏehnutím resp. se‰kvaﬁením);
– na elektrick˘ch a elektronick˘ch zaﬁízeních, strojích a pﬁístrojích zprostﬁedkovan˘m vlivem atmosférické elektﬁiny
(nepﬁím˘ blesk - indukce).
2. Vichﬁice
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
– vichﬁicí (vítr s rychlostí více neÏ 60 km/h);
– tíhou snûhu;
– sesuvem snûhu;
– zﬁícením skal, pádem kamenÛ, stromÛ, stoÏárÛ a sesuvem
pÛdy;
– krupobitím;
– pohﬁe‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pﬁi tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou ‰kody zpÛsobené
– zatopením vodou z atmosférick˘ch sráÏek, povodnûmi, záplavami, zavalením, lavinami a tlakovou vlnou pﬁi lavinû;
– pohybem skalních blokÛ, suti nebo mas zeminy, pokud
tyto pohyby byly vyvolány lidskou ãinností, odstﬁelem nebo v˘ronem plynn˘ch, tekut˘ch nebo pevn˘ch látek z nitra zemû.
3. KrádeÏ vloupáním a loupeÏné pﬁepadení
Poji‰tûny jsou ‰kody
– zpÛsobené pokusem o krádeÏ vloupáním nebo dokona-

–
–

nou krádeÏí vloupáním, kter˘mi se rozumí proniknutí pachatele do poji‰tûn˘ch místností tak, Ïe s pouÏitím síly
prokazatelnû pﬁekonal uzamãené jistící pﬁekáÏky, chránící
vûc pﬁed odcizením a zmocnil se jí nûkter˘m dále uveden˘m zpÛsobem
– vtlaãením nebo vylomením dveﬁí nebo jin˘ch ãástí budovy,
– uzamãen˘ prostor otevﬁel klíãem, kter˘ prokazatelnû
nabyl krádeÏí vloupáním do jin˘ch míst, neÏ je místo
poji‰tûní, nebo loupeÏí,
zpÛsobené oloupením za pouÏití násilí nebo pod pohrÛÏkou násilí;
‰kody zpÛsobené vandalismem,
– pokud pachatel bûhem uskuteãnûné krádeÏe vloupáním
nebo pokusu o ni úmyslnû zniãí nebo po‰kodí poji‰tûné
vûci uvnitﬁ poji‰tûn˘ch prostor.

4. Voda z vodovodního potrubí
Poji‰tûny jsou
– ‰kody zpÛsobené vodou uniklou z vodovodního rozvodu
nebo z pﬁipojen˘ch zaﬁízení;
– u bytÛ v osobním vlastnictví, druÏstevních a nájemních
bytÛ kromû toho ‰kody zpÛsobené na v˘topn˘ch zaﬁízeních, sanitárních zaﬁízeních, armaturách a pﬁipojen˘ch zaﬁízeních, pokud tato patﬁí do zaﬁízení bytu, v dÛsledku jejich po‰kození zamrznutím.
Poji‰tûny nejsou ‰kody
– zpÛsobené spodní vodou nebo záplavovou vodou, vodou
z povûtrnostních sráÏek nebo takto vznikl˘m zadrÏením
vody.
5. Katastrofické ‰kody
Poji‰tûny jsou
– ‰kody zpÛsobené snûhov˘mi lavinami
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny masami snûhu a ledu sesut˘mi z horsk˘ch svahÛ
formou lavin suchého snûhu (napﬁ. prachové laviny,
snûhová prkna atd.), lavin vlhkého a mokrého snûhu
a ledov˘ch lavin (sesutí ledovcÛ nebo firnového snûhu)
nebo tlakovou vlnou zpÛsobenou lavinou;
– ‰kody zpÛsobené povodnûmi
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny pﬁekroãením pﬁíslu‰né maximální hranice stavu
vody stojat˘ch nebo tekoucích vod v dÛsledku mimoﬁádn˘ch sráÏek nebo mimoﬁádného tání snûhu;
Jako maximální hranice stavu vody se pouÏije stav
vody pﬁi nejniÏ‰í povodni za posledních deset let,
publikovaná veﬁejnou hydrografickou sluÏbou (tzv.
desetiletá voda);
– ‰kody zpÛsobené záplavami
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny vystoupením vody z vodního koryta tekoucích
nebo stojat˘ch pozemních vod v dÛsledku mimoﬁádn˘ch sráÏek nebo mimoﬁádného tání snûhu;
– ‰kody zpÛsobené závalem
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny pohybem povrchov˘ch mas zemû vyvolan˘mi
pÛsobením vody;
– ‰kody zpÛsobené zadrÏením vody
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny zadrÏením vody po povûtrnostních sráÏkách,
pﬁiãemÏ se vytvoﬁí souvislá vodní plocha i v okolí místa
poji‰tûní;
– ‰kody zpÛsobené zemûtﬁesením
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny otﬁesem povrchu zemského pﬁi pohybech pevné
zemské kÛry;
– ‰kody pohﬁe‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pﬁi tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou
– ‰kody zpÛsobené spodní vodou;
– ‰kody vzniklé v dÛsledku zavalení, které bylo dÛsledkem
lidské ãinnosti nebo odstﬁelÛ.
Poãátek poji‰tûní
Poji‰tûní katastrofick˘ch ‰kod zaãíná nejdﬁíve po uplynutí 28
dnÛ (ãekací doba) od sjednaného poãátku poji‰tûní. Pﬁi zmûnû pojistné ãástky platí v˘‰e uvedená ãekací doba pouze pro
nav˘‰en˘ díl pojistné ãástky.
6. Poji‰tûny nejsou
– ‰kody zpÛsobené teroristick˘mi ãiny, váleãn˘mi událostmi

–

jakéhokoli druhu, nepokoji, povstáními, zabavením, vyvlastnûním nebo jin˘m zásahem vy‰‰í moci, jadernou
energií nebo radioaktivitou, poklesem pÛdy,
‰kody zpÛsobené kontaminací biologick˘mi a/nebo chemick˘mi látkami v dÛsledku teroristick˘ch útokÛ.
Teroristické ãiny jsou jednání osob nebo skupin osob za
úãelem dosaÏení politick˘ch, náboÏensk˘ch, etnick˘ch,
ideologick˘ch nebo podobn˘ch cílÛ, které jsou vhodné
k tomu, aby ‰íﬁily strach nebo obavy mezi obyvatelstvem
nebo ãástmi obyvatelstva, a tím docílily vlivu na vládu nebo státní orgány.

Jaká zabezpeãovací opatﬁení je tﬁeba provést ? – ãlánek 4
– Pokud byt opustí v‰echny osoby, musí b˘t v‰echny vchodové dveﬁe ﬁádnû uzamãeny. Ostatní vstupy (napﬁ.balkon,
lodÏie, terasa) a v‰echna okna musí b˘t ﬁádnû uzavﬁeny
z vnitﬁního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímÏ
nelze manipulovat z venkovní strany.
– Jsou-li rodinné domy více neÏ 72 hodin neobydleny, musí b˘t bûhem této doby uzavﬁena v‰echna vedení vody
(hlavní uzávûr).
Bûhem topné sezóny musí b˘t dále v‰echna vedení vody
a zaﬁízení vypu‰tûna, pokud není topení nepﬁetrÏitû v provozu. Vypou‰tûní topného zaﬁízení nemusí b˘t provádûno
v pﬁípadû dostateãného zaji‰tûní nemrznoucími prostﬁedky.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení ãi odmítnutí pojistného plnûní.
DÛleÏité!
Poté, co nastala ‰koda, mÛÏete podstatnû urychlit její likvidaci, pokud budete moci pﬁedloÏit faktury nebo fotografie jednotliv˘ch cenn˘ch kusÛ nebo sbírek.
KdyÏ nastane ‰kodná událost
Co je potﬁeba udûlat, kdyÏ nastane ‰kodná událost? – ãlánek 5
Jakmile nastane ‰kodná událost, ihned se obraÈte na va‰eho
poji‰Èovacího poradce nebo na UNIQA poji‰Èovnu, a. s. a informujte je podrobnû o pﬁíãinû a rozsahu ‰kody.
– ·kodu zpÛsobenou poÏárem, explozí, krádeÏí vloupáním
nebo loupeÏí musíte ihned po zji‰tûní oznámit pﬁíslu‰né
policejní sluÏebnû. Nechejte si své oznámení potvrdit.
Pﬁed pﬁíslu‰n˘m vy‰etﬁováním mÛÏe b˘t stav, kter˘ nastal
po vzniku ‰kody, mûnûn bez vûdomí pojistitele pouze tehdy, je-li to nutné ke zmírnûní ‰kod.
– Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou majetku po‰kozeného pojistnou událostí nebo s odstraÀováním majetku
takto zniãeného na pokyn pojistitele, pokud není potﬁeba
z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním
zbytkÛ zaãít dﬁíve.
– Sepi‰te si seznam vûcí, které byly zniãeny nebo které byly
odcizeny.
– Podle moÏnosti se musíte snaÏit o zachování, záchranu
a opûtovné nabytí poji‰tûn˘ch vûcí a ﬁídit se pﬁípadn˘mi
pokyny pojistitele.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení ãi odmítnutí
pojistného plnûní.
Pojistné plnûní – ãlánek 6
V rámci pojistné smlouvy uhradíme ‰kodu aÏ do pojistné ãástky (limitu) uveden˘ch v pojistce a v tûchto podmínkách.
Po vzniku pojistné události ruãí pojistitel opût aÏ do plné v˘‰e
sjednan˘ch pojistn˘ch ãástek (limitÛ).
Pokud pro tent˘Ï byt dojde k soubûhu nûkolika poji‰tûní domácnosti, plní pojistitel v rámci sjednan˘ch ãástek podílnû v pomûru,
ve kterém je jeho plnûní k plnûní jin˘ch pojistitelÛ. Pﬁi pojistné
události bude plnûní sníÏeno o spoluúãast uvedenou v pojistce.
Nehradí se:
– u spolu souvisejících jednotliv˘ch vûcí pﬁípadné znehodnocení, které nepo‰kozené jednotlivé vûci utrpûly po‰kozením nebo zniãením jin˘ch;
– hodnota subjektivní obliby.
Poji‰tûn˘ získá nárok na úhradu ãástky plnûní pﬁesahující ãasovou cenu vûcí pouze tehdy, pokud je zaji‰tûno pouÏití plnûní k novému poﬁízení nebo obnovû vûcí patﬁících do obsahu
(zaﬁízení) bytu do tﬁí let od ‰kodné události.
JestliÏe v dobû vzniku ‰kody je ãasová cena vûci niÏ‰í neÏ 40%
její nové ceny, plní pojistitel pouze ãasovou cenu vûci.
Pojistitel uhradí
– ‰kodu, která vzniká bezprostﬁedním úãinkem poji‰tûn˘ch

nebezpeãí nebo jejich neodvratiteln˘m dÛsledkem, to
znamená náklady na obnovu (náklady na opravu), maximálnû náklady na nové poﬁízení vûci v den vzniku ‰kody
(plnûní v nové cenû);
zÛstatková hodnota (zbytkÛ) se odeãítá;
– trÏní hodnotu (obecnou cenu) u vûcí historické nebo umûlecké hodnoty, u nichÏ stárnutí obecnû neznamená znehodnocení;
– za poji‰tûné vûci uloÏené v podzemních podlaÏích maximálnû 5% sjednané pojistné ãástky pro zaﬁízení bytu, pokud se domácnost nachází v bytovém domû, nebo 20%
sjednané pojistné ãástky pro zaﬁízení bytu, pokud se domácnost nachází v rodinném (rekreaãním) domû jednobytovém nebo dvoubytovém;
– za ‰kodu, která vznikla krádeÏí vloupáním, loupeÏn˘m pﬁepadením nebo vandalismem maximálnû 20.000,- Kã, z toho v‰ak ‰kodu na penûÏní hotovosti maximálnû 5.000,- Kã;
– za ‰kodu, která vznikla vodou z vodovodního potrubí maximálnû 10.000,- Kã;
– za ‰kodu vzniklou na drobn˘ch domácích a hospodáﬁsk˘ch zvíﬁatech, zásobách a potﬁebách k jejich chovu maximálnû 12.000,- Kã;
– u loupeÏe, Ïivelních událostí, krádeÏe vloupáním, ‰kod
zpÛsoben˘ch poÏárem a u vodovodních ‰kod úﬁední poplatky za nové poﬁízení osobních prÛkazÛ, pasÛ, ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ a jin˘ch listin;
– u katastrofick˘ch ‰kod vãetnû ve‰ker˘ch vedlej‰ích nákladÛ nejv˘‰e 15% sjednané pojistné ãástky pro zaﬁízení bytu, pﬁiãemÏ spoluúãast ãiní 1% z pojistné ãástky a nemÛÏe klesnout pod ãástku spoluúãasti uvedené v pojistce.
V˘‰e uveden˘ limit je maximálním plnûním pro jednu a v‰echny pojistné události bûhem jednoho kalendáﬁního roku.
Po vzniku ‰kody, za kterou je poskytováno pojistné plnûní, se
v rámci pojistné ãástky pro obsah (zaﬁízení) bytu hradí
– náklady, které musí b˘t vynaloÏeny k tomu, aby byla ‰koda co nejmen‰í;
– náklady takzvaného blokaãního ﬁízení a popﬁípadû úroky
z úvûru sníÏené o úroky z vkladu, kter˘ byl poji‰tûnému
poskytnut na pﬁeklenutí doãasného finanãního nedostatku v dÛsledku pojistné události, pﬁi které do‰lo k odcizení,
zniãení nebo pohﬁe‰ování vkladní kníÏky nebo penûÏní
hotovosti;
– náklady na náhradní byt (prokazatelnû vynaloÏené náklady na pﬁimûﬁené náhradní obytné prostory po odeãtení
nájemného u‰etﬁeného za pÛvodní byt), maximálnû v‰ak
50.000 Kã.
Plnûní se poskytuje po dobu skuteãné neobyvatelnosti,
maximálnû do uplynutí ‰esti mûsícÛ od vzniku pojistné
události a pouze za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ opravu nezdrÏuje vlastním zavinûním.
– náklady na nezbytnou v˘mûnu zámkÛ aÏ do 3.000,-Kã,
pokud originál nebo duplikát klíãe byl odcizen pﬁi krádeÏi
vloupáním nebo pﬁi loupeÏi;
– náklady na znovupoﬁízení plotu aÏ do 3.000,- Kã, pokud
je plot po‰kozen v pﬁípadû krádeÏe vloupáním kryté poji‰tûním.
V pﬁípadû znovunalezení vûci nepﬁechází vlastnické právo
k nalezenému poji‰tûnému majetku na pojistitele. Poji‰tûn˘ je
povinen neprodlenû oznámit nález poji‰tûn˘ch vûcí pojistiteli
a je povinen nalezen˘ poji‰tûn˘ majetek pﬁevzít a vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.

Poji‰tûní odpovûdnosti
Je-li to v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûní se
vztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu obãanÛ.
Rozsah poji‰tûní, povinnosti poji‰tûného
Co se povaÏuje za pojistnou událost ?– ãlánek 7
Pojistná událost je ‰kodná událost, která vypl˘vá z oblasti soukrom˘ch rizik a ze které poji‰tûnému vzniká nebo mÛÏe vzniknout zákonná (nikoliv smluvní) povinnost nahradit ‰kodu.
Poji‰tûní odpovûdnosti obãanÛ se vztahuje na ‰kody zpÛsobené na zdraví osob a na vûcech, jakoÏ i finanãní ‰kody, které se
vztahují k poji‰tûn˘m ‰kodám na zdraví osob a na vûcech.
Dále se za jednu pojistnou událost (hromadné ‰kody) povaÏuje:
– ‰kodná událost, ze které vzniká plnûní nûkolika osobám;

–
–

nûkolik ‰kodn˘ch událostí, které mají stejnou pﬁíãinu;
‰kodné události, které mají pﬁíãiny stejného druhu, pokud
mezi tûmito pﬁíãinami existuje právní, ekonomická nebo
technická souvislost.

Jaké osoby jsou poji‰tûny ? – ãlánek 8
Toto poji‰tûní platí pro
– poji‰tûného;
– druhého z manÏelÛ nebo druha ãi druÏku poji‰tûného, Ïijící s poji‰tûn˘m ve spoleãné domácnosti (§ 115 Obã. zákoníku);
– dûti (také vnuky, adoptivní dûti, dûti v pûstounské péãi
a nevlastní dûti) poji‰tûného, jeho spolupoji‰tûného manÏela nebo druha aÏ do dovr‰ení 27. roku Ïivota tûchto dûtí, pokud dûti nemají jinou pojistnou ochranu.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna ? – ãlánek 9
Poji‰tûní se vztahuje na povinnost náhrady ‰kody poji‰tûného
a spolupoji‰tûn˘ch osob uveden˘ch v ãlánku 9 jako obãanÛ
z rizik kaÏdodenního bûÏného obãanského Ïivota s v˘jimkou
rizik provozní, profesní nebo Ïivnostenské ãinnosti na základû
zákonn˘ch ustanovení o odpovûdnosti soukromoprávního
obsahu, zejména
– jako uÏivatele bytu (nikoli v‰ak jako vlastníka domu a/nebo pozemku);
– z drÏení a provozu jízdních kol;
– z neprofesionálního v˘konu sportu, s v˘jimkou lovu zvûﬁe;
– z povoleného drÏení seãn˘ch, bodn˘ch a stﬁeln˘ch zbraní
a z jejich pouÏití jako sportovních nástrojÛ a pro úãely sebeobrany;
– z vlastnictví mal˘ch domácích zvíﬁat, pﬁiãemÏ jsou rovnûÏ
poji‰tûny závazky k náhradû ‰kody uschovatele, osoby peãující o nû, osoby s dispoziãním oprávnûním k nim (riziko
odpovûdnosti vlastníka nebo chovatele psa je v‰ak poji‰tûno pouze v pﬁípadû, je-li to v pojistné smlouvû v˘slovnû
ujednáno);
– z vlastnictví a provozu anténního zaﬁízení;
– z pﬁíleÏitostného uÏívání, nikoli v‰ak drÏení elektrick˘ch lodí a plachetnic;
– z drÏení a provozu ostatních plavidel, která nemají motorov˘ pohon. Osoby, které jsou pﬁi provozu ãinné z vÛle
drÏitele nebo jsou z jeho vÛle plavidlem dopravovány, se
povaÏují za rovnûÏ poji‰tûné;
– z drÏení a provozu leteck˘ch modelÛ, která nemají motorov˘ pohon, aÏ do letové hmotnosti 5 kg;
– z drÏení a pouÏití modelÛ lodí a aut;
– z po‰kození najat˘ch budov a prostor a v nich se nacházejícího inventáﬁe, pokud doba trvání nájemního vztahu
nepﬁesáhne jeden mûsíc.
Poji‰tûny nejsou
– ‰kody zpÛsobené poji‰tûnému samotnému a druhému
z manÏelÛ nebo jeho druhu nebo ostatním osobám Ïijících s poji‰tûn˘m ve spoleãné domácnosti;
– závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod na
– vûcech, které si poji‰tûn˘ nebo osoby za nûj jednající
vypÛjãili, najali, vzali na leasing nebo vzali do úschovy,
– pﬁevzat˘ch vûcech, které vznikly pﬁi nebo v dÛsledku jejich zpracování,
– ãástech nemovit˘ch vûcí, které jsou bezprostﬁednû
pﬁedmûtem zpracování, uÏívání nebo jiné ãinnosti;
– závazky k náhradû ‰kody v dÛsledku ‰kod, které zpÛsobil
poji‰tûn˘ nebo osoby pro nûj jednající drÏením nebo provozem
– letadel,
– motorov˘ch vozidel nebo pﬁívûsÛ, které podléhají úﬁední evidenci.
Tato v˘luka se nevztahuje na pouÏití motorového vozidla jako
zdroje síly vázaného na urãité místo.
– nároky, pokud na základû smlouvy nebo zvlá‰tního pﬁíslibu pﬁesahují rozsah zákonné povinnosti k náhradû
‰kody;
– závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené úmyslnû. Na roveÀ
úmyslu se staví jednání nebo opomenutí, pﬁi kterém musel b˘t vznik ‰kody s pravdûpodobností oãekáván, ale nedbalo se na to (napﬁ. s ohledem na v˘bûr zpÛsobu práce,
kter˘ ‰etﬁí náklady a ãas);
– závazky k náhradû ‰kody, která je v pﬁímé nebo nepﬁímé
souvislosti s úãinky atomové energie;
– závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené pohﬁe‰ováním, ztrátou nebo odcizením vûcí;

–
–

závazky k náhradû ‰kody na Ïivotním prostﬁedí, tj. naru‰ením vlastností vzduchu, pÛdy nebo vod;
‰kody vyvolané váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny,
stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními
nepokoji, jakoÏ i s tím spojen˘mi vojensk˘mi, policejními
a úﬁedními opatﬁeními.

Kdy poji‰tûní platí? – ãlánek 10
Poji‰tûní se vztahuje na ‰kodné události, které vznikly v dobû
trvání poji‰tûní.
·kodné události, jejichÏ pﬁíãina spadá do doby pﬁed poãátkem
poji‰tûní, jsou kryty pouze tehdy, pokud poji‰tûnému tato pﬁíãina nebyla aÏ do doby uzavﬁení pojistné smlouvy známa.
U ‰kod na zdraví osob vznikl˘ch pozvoln˘m pÛsobením nastává v pﬁípadû pochyb pojistná událost pﬁi prvním zji‰tûní lékaﬁe, Ïe do‰lo k po‰kození zdraví.
Kde poji‰tûní platí ? – ãlánek 11
Pojistná ochrana platí na území âeské republiky.
KdyÏ nastane ‰kodná událost
Co je potﬁeba udûlat, kdyÏ nastane ‰kodná událost? – ãlánek 12
Jakmile nastane ‰kodná událost, ihned se obraÈte na va‰eho
poji‰Èovacího poradce nebo na UNIQA poji‰Èovnu, a. s. a informujte je podrobnû o pﬁíãinû a rozsahu ‰kody.
Povinnosti poji‰tûného a spolupoji‰tûn˘ch osob
– Ihned informujte pojistitele, pokud proti Vám budou
uplatnûny soudní nebo správní opatﬁení (Ïaloby, platební
rozkazy, obÏaloby atd.). DodrÏujte pﬁedev‰ím lhÛty a termíny v nich uvedené.
V pﬁípadû soudního procesu urãí pojistitel advokáta, kter˘
Vás bude zastupovat u soudu.
– Podle moÏností musíte pojistitele pﬁi zji‰Èování a vypoﬁádání nebo odvracení ‰kody podporovat a dbát jeho pﬁípadn˘ch pokynÛ.
– Poji‰tûn˘ není bez pﬁedchozího souhlasu pojistitele oprávnûn uznat ani narovnat zcela ani zãásti nárok na náhradu
‰kody, pokud ov‰em poji‰tûn˘ toto uznání nemohl odmítnout, protoÏe by to bylo oãividnû nesprávné.
– Pokud není moÏné vyzvednutí pokynÛ vãas, musíte v pﬁedepsan˘ch lhÛtách provést v‰echny procesní úkony.
– Cese nebo zástava pojistného nároku mÛÏe b˘t provedena pouze se souhlasem pojistitele.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení ãi odmítnutí
pojistného plnûní.
Pojistitel je zmocnûn k tomu, aby v rámci pojistné smlouvy va‰ím jménem provedl v‰echny nezbytné úkony v souvislosti
s vyﬁízením ‰kody.
Pokud námi poÏadované vyﬁízení nároku z odpovûdnosti
uznáním, uspokojením nebo narovnáním ztroskotá na odporu poji‰tûného, není pojistitel od okamÏiku odmítnutí povinen
hradit vy‰‰í náklady pohledávky ani jejího pﬁíslu‰enství.
Pojistné plnûní – ãlánek 13
U jednotlivé pojistné události je plnûní pojistitele omezeno
sjednanou pojistnou ãástkou. Pro v‰echny pojistné události
v pojistném roce celkem je sjednaná pojistná ãástka k dispozici maximálnû tﬁikrát.
V pﬁípadû pojistné události se plnûní pojistitele sniÏuje o spoluúãast uvedenou v pojistce.
Pojistitel pﬁevezme
– plnûní závazkÛ k náhradû ‰kody, které vzniknou poji‰tû-

nému nebo spolupoji‰tûn˘m osobám v dÛsledku ‰kody na
zdraví osob, vûcn˘ch ‰kod nebo finanãních ‰kod, které se
vztahují k poji‰tûn˘m ‰kodám na zdraví osob nebo na vûcech, na základû zákonn˘ch ustanovení o odpovûdnosti
za ‰kodu soukromoprávního rozsahu;
– náklady na zji‰tûní a obranu (také pﬁed soudem) závazku
k náhradû ‰kody uplatÀovaného tﬁetí osobou, a to i v pﬁípadû neoprávnûného nároku. Tyto náklady se zapoãítávají do sjednané pojistné ãástky.
Pokud musí poji‰tûn˘ platit plnûní ve formû dÛchodu (renty)
a kapitálová hodnota dÛchodu pﬁesahuje pojistnou ãástku nebo po odeãtení pﬁípadn˘ch jin˘ch plnûní z téÏe pojistné události je‰tû zb˘vající díl pojistné ãástky, pak se dÛchod hradí
pouze v pomûru sjednané pojistné ãástky, resp. její zÛstatkové hodnoty ke kapitálové hodnotû dÛchodu.
Poznámka:
Zda se za urãitou ‰kodu odpovídá a zda kromû toho existuje také zavinûní po‰kozeného, závisí na okolnostech kaÏdého jednotlivého pﬁípadu. Pouhá skuteãnost, Ïe vznikla ‰koda, je‰tû nemusí znamenat, Ïe existuje také odpovûdnost za
‰kodu.

V‰eobecná ustanovení, základ smlouvy
1. V˘mûna bytu
Pokud se v âeské republice pﬁestûhujete do nového bytu, platí v rámci smlouvy po dobu dvou mûsícÛ od zahájení stûhování jako místo poji‰tûní jak star˘, tak nov˘ byt. Poji‰tûní platí také bûhem pﬁepravy, s v˘jimkou prosté krádeÏe.
Nové poji‰tûní je nutno sjednat nejpozdûji do dvou mûsícÛ od
zahájení stûhování.
2. Základní ukazatel (hodnota)
Pojistná ãástka je základem pro v˘poãet pojistného, vyjadﬁuje
hodnotu poji‰Èovaného souboru a odpovídá souãtu pojistn˘ch ãástek jednotliv˘ch vûcí tvoﬁících soubor domácnosti.
Pojistnou ãástku stanovuje poji‰tûn˘. Pojistná ãástka je horní
hranicí plnûní pojistitele.
Je-li pojistná ãástka poji‰tûné vûci v dobû pojistné události niÏ‰í neÏ pojistná hodnota vûci, poskytne pojistitel plnûní ve v˘‰i odpovídající pomûru, v jakém je pojistná ãástka k pojistné
hodnotû.
3. ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelovû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události, nebo zmírnûní následkÛ
jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch
ãi bezpeãnostních pﬁi odklízení po‰kozeného poji‰tûného
majetku nebo jeho zbytkÛ.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny
na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30%
ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní.
Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ
podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do v˘‰e
5% ze sjednané pojistné ãástky.
ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem
1.1.2005.

