V‰eobecné pojistné podmínky
pro poji‰tûní budov a ostatních staveb obãanÛ
– 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
– rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové s uÏitnou
provozní plochou (plochou vyuÏitelnou k podnikání) v rozsahu nejv˘‰e 1/3 celkové plochy;
– rekreaãní budovy jednobytové nebo dvoubytové (nevyuÏívané k podnikání);
– byty v osobním vlastnictví;
– rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové a byty
v osobním vlastnictví ve stavbû, tj. novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce s platn˘m stavebním povolením;
– vedlej‰í budovy (vã. bazénÛ) uvedené v pojistce, pokud
nejsou vyuÏívány provoznû/Ïivnostensky ani zemûdûlsky.
Za vedlej‰í budovy jsou povaÏovány budovy, které neslouÏí k úãelÛm bydlení a mají pevné základy nebo ukotvení;
– skleníky do 20 m2 vã.jejich zasklení uvedené v pojistce;
– základy a základové zdi nacházející se pod úrovní zemû,
nosné sklepní zdi a ostatní vnitﬁní souãásti staveb, jako napﬁ. dveﬁe, okna, elektroinstalace, rozvody plynu a sanitární instalace, zaﬁízení pro rozvod vody a odvod odpadních
vod vãetnû mûﬁících pﬁístrojÛ k nim pﬁíslu‰ejících, v˘topná a sanitární zaﬁízení, mark˘zy a vnûj‰í Ïaluzie;
– vodomûry, plynomûry a elektromûry, pokud je poji‰tûn˘
povinen je hradit;
– ohraniãení pozemku (nemusí b˘t totoÏné s hranicí pozemku), jako napﬁ. zdi, ploty nezávisle na zpÛsobu, jak˘m
jsou postaveny;
– terasy a pergoly spojené s poji‰tûnou budovou
– na poji‰tûném pozemku
– nádrÏe na plyn a topn˘ olej (bez obsahu) k úãelÛm
vytápûní,
– zemní kabely a domácí vodní ãerpadla,
– pﬁívodní a odvádûcí potrubí a smû‰ovací kanály na
vodu;
– anténní zaﬁízení,
– solární zaﬁízení;

–

UCZ/NB/05
–
Poji‰tûny nejsou
– vedlej‰í budovy, které nemají základ ani pevné ukotvení;
– opûrné zdi, kryty bazénÛ z plachet nebo folíí vã. pﬁíslu‰n˘ch nosn˘ch konstrukcí;
– fontány, vodotrysky, fresky, sochy, reliéfy;
– skleníky o zastavûné plo‰e nad 20 m2, foliovníky;
– mobilní pﬁíbytky, obytné vozy;
– objekty urãené ke strÏení – od podání Ïádosti o strÏení nebo pﬁi úﬁedním naﬁízení od obdrÏení demoliãního v˘mûru;
– plodiny, porosty a rostliny rostoucí na poji‰tûném pozemku.
Kde poji‰tûní platí? – ãlánek 2
Na pozemku, kter˘ je v pojistce uveden jako místo poji‰tûní
a nachází se na území âR.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna? – ãlánek 3
1. PoÏár
a) poÏár
Poji‰tûny jsou
– ‰kody zpÛsobené poÏárem, v˘buchem a pohﬁe‰ování 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);
– které byly zpÛsobeny na elektropﬁístrojích (elektrické stroje, aparáty, zaﬁízení) energií elektrického proudu;
– na pﬁedmûtech, které jsou vystaveny uÏitkovému ohni.
PoÏár - je oheÀ, kter˘ se roz‰íﬁil z místa svého urãení.
V˘buch - je náhl˘ úãinek síly, kter˘ byl zpÛsoben rozpínavostí plynÛ nebo par.
b) úder blesku
Poji‰tûny jsou
– ‰kody zpÛsobené úderem blesku a pohﬁe‰ování poji‰tûného majetku pﬁi tûchto událostech.
·kody zpÛsobené úderem blesku jsou ‰kody, které vznikly
– na poji‰tûn˘ch vûcech (ãlánek 1) ‰kodlivou silou blesku
nebo teplem jím vyvinut˘m (pﬁím˘ úder blesku).
Poji‰tûny nejsou ‰kody
– na elektrick˘ch a elektronick˘ch zaﬁízeních, strojích a pﬁístrojích zprostﬁedkovan˘m vlivem atmosferické elektﬁiny
(nepﬁím˘ blesk - indukce).
c) zﬁícení vzdu‰n˘ch nebo vesmírn˘ch tûles
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené zﬁícením nebo nárazem
– vzdu‰n˘ch nebo vesmírn˘ch plavidel nebo satelitÛ, jejich
ãástí resp. nákladu;
– meteoritÛ a
– ‰kody zpÛsobené pohﬁe‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pﬁi tûchto událostech.
2. Vichﬁice
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
– vichﬁicí (vítr s rychlostí více neÏ 60 km/h); u budov ve stavbû nastává toto poji‰tûní aÏ v okamÏiku, kdy je zcela dokonãena stﬁecha a ve‰keré venkovní otvory, napﬁ. okna
a dveﬁe, jsou zcela zaskleny resp. uzavﬁeny napﬁ. bednûním;
– tíhou snûhu;
– sesuvem snûhu sklouznutím nahromadûné masy snûhu ze
stﬁechy;
– zﬁícením skal, pádem kamenÛ, stromÛ, stoÏárÛ a sesuvem
pÛdy;
– krupobitím;
– pohﬁe‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pﬁi tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou ‰kody zpÛsobené
– deformací na plechov˘ch stﬁechách a ostatním oplechování, které nemají vliv na funkãnost nebo dobu vyuÏití;
– 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;
na budovách urãen˘ch k demolici nebo na budovách ve
stadiu hrubé stavby nebo pﬁestavby.

3. Voda z vodovodního potrubí
je voda ve vodovodním potrubí nebo potrubí odpadních vod
nebo napojen˘ch zaﬁízení (jako napﬁ. pﬁívodní teplovodní potrubí, zaﬁízení ústﬁedního vytápûní, také podlahového vytápûní a pﬁívodních zaﬁízení bazénÛ).
U budov ve stavbû vzniká nárok na pojistné plnûní pouze tehdy, pokud za ‰kodu neodpovídá dodavatelská firma nebo jin˘
odpovûdn˘ subjekt.
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
– vodou uniklou z v˘‰e uveden˘ch potrubí a zaﬁízení;
– protrÏením resp. prosakováním potrubí vãetnû smû‰ovacích kanálÛ na vodu bez ohledu na pﬁíãinu vzniku (napﬁ.
rez nebo koroze);
– pouze uvnitﬁ poji‰tûné budovy na vodovodním potrubí
a/nebo napojen˘ch zaﬁízeních, jejich armaturách a sanitárním zaﬁízení v dÛsledku jejich po‰kození zamrznutím;
– ‰kody na zaﬁízeních a armaturách napojen˘ch na vedení
(napﬁ. vodovodní kohoutky, umyvadla, klozety, zaﬁízení
ke koupání, topná tûlesa, topné kotle a bojlery), pokud je
nutná jejich v˘mûna nebo oprava pﬁi odstraÀování po‰kozen˘ch trubek;
– náklady na odstranûní netûsností nebo ucpání vodovodních zaﬁízení ãi napojen˘ch zaﬁízení, jeÏ byly pﬁíãinou pojistné události.
Poji‰tûny nejsou ‰kody
– zpÛsobené spodní vodou nebo záplavovou vodou, vodou
z povûtrnostních sráÏek nebo takto vznikl˘m zadrÏením vody;
– zpÛsobené mikroorganismy v dÛsledku zv˘‰ené vlhkosti
(houba, plísnû apod.).
4. Náraz neznámého vozidla
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
– na ohraniãení pozemku;
– na kulturách – s v˘jimkou lesních porostÛ.
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. KrádeÏ vloupáním
Poji‰tûny jsou ‰kody na vnitﬁních stavebních souãástech budovy
– zpÛsobené pokusem o krádeÏ vloupáním nebo dokonanou 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;
– ‰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.
7. 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,
Teroristick˘mi 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
– Poji‰tûné budovy, zejména stﬁecha, vodovodní potrubí
a ostatní zaﬁízení urãené k vedení vody musí b˘t udrÏovány v ﬁádném stavu.
– Jsou-li rodinné domy více neÏ 72 hodin neobydleny, musí b˘t bûhem této doby uzavﬁena v‰echna vodovodní vedení (hlavní uzávûr).
Bûhem topné sezóny musí b˘t dále v‰echna vodovodní
vedení a zaﬁízení vypu‰tûna, pokud není topení nepﬁetrÏitû v provozu. Vypou‰tûní napou‰tûcího vedení topného
zaﬁízení nemusí b˘t v pﬁípadû dostateãného zaji‰tûní nemrznoucími prostﬁedky provádûno.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení nebo odmítnutí pojistného plnûní.
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, v˘buchem, krádeÏí vloupáním, neznám˘m vozidlem na ohraniãení pozemku
a pohﬁe‰ování poji‰tûn˘ch vûcí v dÛsledku ‰kody 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.
– Na Ïádost musí b˘t pojistiteli pﬁedloÏen ovûﬁen˘ v˘pis
z katastru nemovitostí (stav ke dni vzniku ‰kody).
– Podle moÏností se musíte postarat 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 nebo odmítnutí pojistného plnûní.

Pojistné plnûní – ãlánek 6
V rámci smlouvy uhradíme ‰kodu aÏ do pojistn˘ch ãástek (limitÛ) 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 tutéÏ budovu dojde k soubûhu nûkolika poji‰tûní,
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 opatﬁení nebo nové v˘stavbû budov bûhem tﬁí
let po ‰kodné události.
JestliÏe v dobû vzniku ‰kody je ãasová cena vûci niÏ‰í neÏ 40%
její nové hodnoty, plní pojistitel pouze ãasovou cenu vûci.
Pokud vznikne nárok poji‰tûného na náhradu ‰kody vÛãi nájemci bytu v poji‰tûné budovû, vÛãi zamûstnancÛm v jeho domácnosti nebo vÛãi nûkterému ãlenu rodiny, kter˘ s nájemcem bytu Ïije ve spoleãné domácnosti, vzdává se pojistitel
svého právního postihu.
Pﬁedpokladem je, aby odpovûdná osoba nezpÛsobila ‰kodu
úmyslnû ani hrubou nedbalostí.
Pojistitel uhradí
– ‰kodu, která vzniká bezprostﬁedním úãinkem poji‰tûn˘ch
nebezpeãí nebo jejich neodvratiteln˘m dÛsledkem, to
znamená náklady na nové poﬁízení budovy v den vzniku
‰kody (plnûní v nové cenû);
– zbytky pouÏitelné pﬁi novém poﬁízení budovy se zapoãítávají podle své hodnoty,
– je-li nové zﬁízení budovy na pÛvodním místû úﬁednû
zakázáno, pak je lze novû zﬁídit na jiném místû v âeské
republice,
– pokud budova nebude postavena do tﬁí let ode dne
vzniku ‰kody, plní se podle ãasové ceny.
V pﬁípadû soudního procesu, zda nárok na pojistné plnûní vznikl ãi nikoliv, se lhÛta pro nové zﬁízení budovy prodluÏuje o dobu trvání tohoto ﬁízení.
– za ‰kodu, která vznikla na vnitﬁních stavebních souãástech
budovy krádeÏí vloupáním, loupeÏn˘m pﬁepadením nebo
vandalismem maximálnû 15.000,- Kã;
– u ‰kod vznikl˘ch vodou z vodovodního potrubí níÏe uvedené náklady, maximálnû v‰ak 15.000,- Kã:
– náklady na odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch protrÏením
vãetnû potﬁebn˘ch vedlej‰ích prací na vodovodním
potrubním systému,
– náklady na odstranûní ‰kod vznikl˘ch zmrznutím vãetnû potﬁebn˘ch vedlej‰ích prací na vodovodním potrubním systému a pﬁipojen˘ch zaﬁízeních
– náklady na rozmrazení zaﬁízení pro pﬁívod vody a/nebo pﬁipojen˘ch zaﬁízení,
– náklady na nalezení po‰kozeného místa vãetnû obnovení pÛvodního stavu pﬁed protrÏením trubky.
Náhrada nákladÛ na zataÏení trubek je omezena na maximální délku 10 m.
Pokud jsou po ‰kodné události zatahovány trubky v délce
pﬁevy‰ující poji‰tûnou maximální délku, pak je nahrazena
pouze alikvótní ãást nákladÛ potﬁebn˘ch na odstranûní
‰kody zpÛsobené protrÏením vãetnû vedlej‰ích prací v pomûru poji‰tûné maximální délky ke skuteãnû zataÏené délce trubky.
– u katastrofick˘ch ‰kod vãetnû ve‰ker˘ch vedlej‰ích nákladÛ nejv˘‰e 15% sjednané pojistné ãástky, pﬁiãemÏ spoluúãast ãiní 1% z pojistné ãástky a nemÛÏe klesnout pod
ãástku spoluúãasti uvedenou v pojistce. V˘‰e uveden˘ limit je maximálním plnûním pro jednu a v‰echny ‰kodné
události bûhem jednoho kalendáﬁního roku.
– za ‰kodu, která vznikla na technologickém zaﬁízení budovy
umístûném v podzemním podlaÏí (napﬁ. v˘topná, klimatizaãní nebo vodovodní zaﬁízení a ﬁídící jednotky k nim) maximálnû 20% sjednané pojistné ãástky pro budovu.

Poji‰tûní odpovûdnosti
Je-li to v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûní se
vztahuje i na odpovûdnost vlastníka budovy a pozemku.

Co se povaÏuje za pojistnou událost ? – ãlánek 7
Pojistná událost je ‰kodná událost, která vypl˘vá z poji‰tûného nebezpeãí a ze které poji‰tûnému vzniká nebo mÛÏe
vzniknout zákonná povinnost (nikoliv smluvní) nahradit ‰kodu.
Poji‰tûní odpovûdnosti vlastníka budovy a pozemku se vztahuje ‰kody zpÛsobené na zdraví osob a na vûcech a 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
– nûkolik ‰kodn˘ch událostí, které mají stejnou pﬁíãinu;
– ‰kodné události, které mají pﬁíãinu stejného druhu, pokud
mezi tûmito pﬁíãinami existuje právní, ekonomická nebo
technická souvislost.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna ? – ãlánek 8
Poji‰tûní se vztahuje na povinnost poji‰tûného náhradit ‰kodu:
1. Z vlastnictví, správy, dohledu, úklidu, osvûtlení a péãe
o poji‰tûnou nemovitost vãetnû staveb a zaﬁízení nacházejících se v ní nebo na ní, jako napﬁíklad v˘tahy, v˘topná
a klimatizaãní zaﬁízení, bazény, dûtská hﬁi‰tû a zahrady.
Spolupoji‰tûny jsou závazky k náhradû ‰kod
– vlastníka a uÏivatele poji‰tûné nemovitosti,
– správce domu,
– osob, které jednají pro poji‰tûného z jeho povûﬁení, pokud tato ãinnost nespoãívá ve v˘konu jejich povolání nebo Ïivnosti.
2. Kromû toho jsou spolupoji‰tûny
Závazky k náhradû ‰kod poji‰tûného jako stavebníka z provádûní demoliãních, stavebních, opravárensk˘ch a v˘kopov˘ch
prací na poji‰tûném pozemku, pokud celkové náklady stavebního zámûru za zapoãtení pﬁípadn˘ch vlastních v˘konÛ nepﬁesáhnou 150.000,-Kã, zejména
– ze ‰kod na zdraví a ‰kod na vûci, které vzniknou z plánování provedeného poji‰tûn˘m,
– ze ‰kod na podzemních zaﬁízeních (jako vedení elektrické, plynové, vodovodní, kabely na dálnopis, kanály
apod.), pﬁiãemÏ se nepouÏije ãlánek 8, bod 3c,
– ze ‰kod vznikl˘ch podkopáním nebo podchycením základÛ staveb,
– ze ‰kod vznikl˘ch poklesem pozemkÛ, také staveb na
nich zﬁízen˘ch nebo jejich ãástí a také vznikl˘ch sesuvem pÛdy,
– ze ‰kod na sousedních pozemcích v dÛsledku neprovedení správného bednûní (také v˘ztuÏe a vzpûry),
– ze ‰kod zpÛsoben˘ch odpálením náloÏe, pokud
odstﬁely jsou provádûny osobou oprávnûnou k odstﬁelu (‰kody na vûci, které se nacházejí uvnitﬁ okruhu 100 m
od místa odstﬁelu, jsou z pojistné ochrany vylouãeny).
3. Poji‰tûny nejsou:
a) ‰kody zpÛsobené poji‰tûnému samotnému a druhému
z manÏelÛ nebo jeho druhu, ostatním osobám Ïijícím s
pojistníkem ve spoleãné domácnosti nebo osobám vypomáhajícím na stavbû,
b) ‰kody na zdraví, u kter˘ch se jedná o pracovní úrazy ve
smyslu zákoníku práce,
c) závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod na
– movit˘ch vûcech, které vznikly pﬁi nebo v dÛsledku
jejich uÏívání, transportu, zpracování nebo ostatní
ãinnosti na nich nebo s nimi,
– tûch ãástech nemovit˘ch vûcí, které jsou bezprostﬁednû pﬁedmûtem zpracování, uÏívání nebo jiné ãinnosti,
d) závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod na
– vûcech, které si poji‰tûn˘ nebo osoby za nûj jednající
vypÛjãili, najali, pronajali na leasing nebo vzali do
úschovy,
e) závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod, které jsou v pﬁímé nebo nepﬁímé souvislosti s úãinky atomové energie,
f) nároky
– z odpovûdnosti za vady,
– pokud na základû smlouvy nebo zvlá‰tního pﬁíslibu
pﬁesahují zákonn˘ rozsah náhrady ‰kody,
g) plnûní smluv a plnûní nahrazující plnûní smluv,
h) závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené úmyslnû,
Na úroveÀ úmyslu se staví jednání nebo opomenutí, pﬁi
kterém musel b˘t vznik ‰kody pravdûpodobnû oãekáván,
ale nedbalo se na to (napﬁ. s ohledem na v˘bûr zpÛsobu
práce, kter˘ ‰etﬁí náklady a ãas).

i)

závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené pohﬁe‰ováním, ztrátou nebo odcizením vûcí,
závazky k náhradû ‰kod na Ïivotním prostﬁedí, tj. naru‰ením vlastností vzduchu, pÛdy nebo vod,
k) závazky k náhradû ‰kod z drÏení a provozu motorov˘ch
vozidel a pﬁívûsÛ, které podléhají úﬁední evidenci,
l) ‰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.
j)

Kdy poji‰tûní platí? – ãlánek 9
Poji‰tûní se vztahuje na ‰kodé 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 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 10
Pojistná ochrana se vztahuje na ‰kodné události, ke kter˘m
do‰lo v âeské republice.
KdyÏ nastane ‰kodná událost
Co je potﬁeba udûlat, kdyÏ nastane ‰kodná událost? – ãlánek 11
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 vy‰etﬁování 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 pokynu 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 nebo 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 12
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‰tûnému 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.
Jde-li o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu vypl˘vající z vlastnictví bytu v osobním vlastnictví (ve smyslu zákona o vlastnictví
bytu ã. 72/1994 Sb. v platném znûní) za ‰kodu vzniklou jinému v souvislosti se spoluvlastnictvím spoleãn˘ch ãástí domu
nebo pozemku, má poji‰tûn˘ právo, aby pojistitel za nûj
uhradil oprávnûné osobû pomûrnou ãást ‰kody. Pomûrná ãást
‰kody se stanoví z celkové v˘‰e vzniklé ‰kody, a to v pomûru
odpovídajícím velikosti spoluvlastnického podílu poji‰tûného
na spoleãn˘ch ãástech domu, resp. velikosti spoluvlastnického podílu poji‰tûného na pozemku.
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
1. Základní ukazatel (hodnota)
Pojistná ãástka je základem pro v˘poãet pojistného, vyjadﬁuje
novou cenu pﬁedmûtu poji‰tûní. 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.
2. 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.

