Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění průmyslových nebezpečí
– požární pojištění (ZPP PR-P 2014/01)
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Soukromé pojištění majetku-požární pojištění, které sjednává Generali pojišťovna a.s.
jako pojištění škodové se řídí pojistnou smlouvou, těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění průmyslových rizik – požární pojištění (dále jen „ZPP PR-P 2014“),
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku (VPP M 2014) (dále jen
„VPP M 2014“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně
závaznými právními předpisy České republiky.
Ustanovení zvláštních pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními všeobecných pojistných podmínek,
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I. Pojištění majetku
Článek 2
Předmět pojištění
1. Pojištění může být sjednáno pro a) budovy a jiné stavby, b) hmotné věci movité a c)
náklady vynaložené v důsledku pojistné události, to vše ve smyslu definic skupin A,
B, C, D, E, uvedených v tomto článku.
skupina A. Budovy a jiné stavby
1. Budovami jsou stavby nebo jejich součásti, které:
a) svými zdmi a střešními konstrukcemi chrání osoby a/nebo hmotné věci proti
vnějším vlivům;
b) umožňují vstup a delší pobyt osob;
c) jsou pevně spojeny se zemí;
d) jsou dostatečně odolné a pevné.
Budovami jsou pro účely tohoto pojištění rovněž:
a) přístřešky, markýzy, spojovací mosty, rampy, výtahové šachty a podobné
hmotné věci, které konstrukčně patří k budovám a to;
b) sila, bunkry;
c) komíny, včetně volně stojících, které jsou zděné nebo betonové;
d) kanály a šachty pro potrubí, kabely a podobné instalace, jakož i podzemní spojovací chodby, pokud se nacházejí vně budov; ohrazení pozemku všeho druhu.
Pokud není ujednáno jinak, budovami nejsou obytné vozy, stavební boudy (zejména rozebíratelné), stany, nafukovací haly aj.;
Jinou stavbou se rozumí stavba spojená se zemí pevným základem, která není
budovou.
2. Hodnota budov a jiných staveb zahrnuje i hodnotu základů či základových zdí a nosných sklepních zdí, tj. stavebních součásti nacházejících se pod úrovní terénu.
Základy strojů spadají svým charakterem do skupiny B Technické a obchodní
vybavení provozu.
3. Hodnota budov a jiných staveb zahrnuje hodnotu všech stavebních součástí
začleněných během výstavby a všech stavebních úprav. Stavební součástí je vše,
co k budově a jiné stavbě podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by
se tím věc znehodnotila.
4. Pojistnou hodnotou budovy a jiné stavby je:
a) nová cena, nová cena se jako pojistná hodnota použije vždy, nepřichází-li
v úvahu uplatnění ustanovení písm. b) a/nebo c) tohoto bodu 4;
b) časová cena, není-li výslovně sjednáno jinak, je pojistnou hodnotou časová
cena, pokud opotřebení nebo jiné znehodnocení pojištěné budovy a jiné stavby
přesáhne 60 % nové ceny;
c) obvyklá cena, obvyklá cena se použije jako pojistná hodnota tehdy, je-li
poškozená budova a jiná stavba určena ke zbourání nebo je trvale znehodnocena, takže ji nelze užívat k jejímu účelu.
skupina B. Technické a obchodní vybavení provozu
1. Technickým a obchodním vybavením provozu se rozumí jednotlivé hmotné věci
movité nebo jejich soubory Technickým a obchodním vybavením provozu nejsou
zásoby.
2. Pojistnou hodnotou technického a obchodního vybavení provozu (kromě pojištěných cizích věcí) je:
a) nová cena, nová cena se jako pojistná hodnota použije vždy nepřichází-li
v úvahu uplatnění ustanovení písm. b) tohoto bodu;
b) časová cena, není-li výslovně sjednáno jinak, je pojistnou hodnotou automaticky časová cena, pokud opotřebení nebo jiné znehodnocení pojištěné věci
přesáhne 70 % nové ceny.
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skupina C. Zásoby
1. Zásobami se rozumí hmotné věci movité evidované v účetnictví jako zásoby.
2. Pojistná hodnota zásob je nová cena.
skupina D. Hmotné věci zvláštního charakteru
Do skupiny věcí zvláštního charakteru patří tyto hmotné věci movité:
1. motorová vozidla, kterými se rozumí veškerá silniční motorová vozidla, kterým je
přidělována státní poznávací značka, jakož i přívěsy motorových vozidel, kterým je
přidělována státní poznávací značka, (všechna ostatní vozidla, přívěsy motorových
vozidel a jiné dopravní prostředky, jakož i náhradní díly pro vozidla všech typů patří
do skupiny B, nejde-li o věci evidované jako zásoby);
2. nosiče dat včetně dat na nich uložených, přičemž nosiči dat se rozumí nosiče
dat všeho druhu, zejména nosiče elektronických dat, na nichž jsou uložena data
a/nebo programy pro zpracování dat, a dále všechny druhy obchodních knih,
spisy, nájemní smlouvy, zápisy o uplatnění práv patentních, licenčních, nakladatelských, autorských, ochranných značek, registrovaných obchodních značek aj.,
plány, konstrukční výkresy, nosiče dat pro numericky řízené stroje, barevné výtahy
v tiskárnách, vzorníky barev, látek apod.; data na nosičích dat nejsou považovány
za hmotnou věc;
3. reprodukční pomocné prostředky, kterými se rozumí věci sloužící provozu
a odpovídající této definici:
a) reprodukční pomocný prostředek je sám o sobě nositelem tvaru, vzoru, dezénu, písma nebo jiné informace o určitém výrobku a
b) tento tvar (vzor, dezén, písmo nebo jiná informace) je pomocí mechanického
kontaktu, přímo nebo nepřímo, přenositelný na výrobek, přičemž
c) v případě změny nebo ukončení výroby daného výrobku není reprodukční pomocný prostředek nadále použitelný nebo musí být přinejmenším pozměněn.
Jde např. o: slévárenské modely, tkalcovské a žakárové vzory, šablony různých
druhů, licí, odlévací, vstřikovací a lisovací formy, střihy, raznice apod., matrice,
štočky, tiskařské desky a válce, razicí desky a válce apod.;
4. peníze a cennosti, kterými se rozumí platné tuzemské i cizozemské státovky,
bankovky a oběžné mince, platné, neznehodnocené poštovní známky, kolky a jiné
ceniny, jiné cenné papíry a další dokumenty běžně používané v ob-chodním styku
jako cenné papíry, vkladní a šekové knížky, zástavní listy, platební karty, drahé kovy
a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy, které jsou uloženy
v místě pojištění a zabezpečeny způsobem sjednaným v pojistné smlouvě;
5. přepravované peníze a cennosti, kterými se rozumí platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a oběžné mince, platné, neznehodnocené poštovní
známky, kolky, šeky, cenné papíry a stravenky přepravované pověřenou osobou,
které jsou během přepravy zabezpečeny podle předpisu pojistitele Technický
a bezpečnostní předpis pro pojištění průmyslových nebezpečí – zabezpečení proti
odcizení (dále jen „TBP“) nebo jiným způsobem sjednaným v pojistné smlouvě;
6. peněžní automaty včetně obsahu, přičemž peněžními automaty se rozumí prodejní automaty na vhazování mincí všech typů, měniče peněz, automaty vydávající
peníze (bankomaty), nikoli však hrací automaty;
7. umělecká díla, kterými se rozumí veškeré věci zvláštní kulturní, historické nebo
sběratelské hodnoty;
8. věci zaměstnanců, kterými se rozumí předměty osobní potřeby zaměstnanců,
které se obvykle nosí do práce nebo které se nacházejí v místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele, nikoli však hotové peníze,
šperky, cenné papíry, motorová vozidla a předměty patřící svým charakterem
do vybavení domácnosti.
skupina E. Náklady vynaložené v důsledku pojistné událost
Do skupiny nákladů vynaložených v důsledku pojistné události patří:
1. náklady na vyklizení, kterými se rozumí náklady, které pojištěný skutečně
vynaložil po pojistné události na vyklizení místa pojistné události a na odvoz suti
a nevyužitelných zbytků na místo nejbližší vhodné a povolené skládky, a to do té
míry, do jaké se tyto náklady týkají pojištěných věcí;
2. náklady na stržení, kterými se rozumí náklady, které pojištěný skutečně vynaložil
po pojistné události na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci a jejich
odvoz na místo nejbližší vhodné a povolené skládky;
3. náklady na přemístění a ochranu, kterými se rozumí nevyhnutelné náklady,
které pojištěný skutečně vynaložil po pojistné události, neboť pojištěné provozní
zařízení, ať už poškozené, nebo nepoškozené, muselo být v důsledku pojistné
události demontováno a opět montováno, nebo s ním muselo být pohybováno
nebo muselo být jinak chráněno;
4. náklady na vyklizení, stržení a izolaci v důsledku působení radioaktivních
izotopů, kterými se rozumí náklady, které pojištěný skutečně vynaložil po pojistné
události na vyklizení, stržení a izolaci věcí, které byly v důsledku pojistné události
znečištěny radioaktivitou (kontaminovány) a které jsou zahrnuty do pojištění do té
míry, do jaké byla tato opatření úředně nařízena;
5. náklady na hašení, kterými se rozumí náklady, které pojištěný účelně a úsporně
vynaložil na zdolávání požáru, aby zabránil škodám na pojištěných věcech nebo
aby snížil rozsah těchto škod; tyto náklady zahrnují cenu spotřebovaných materiálů
a mzdy a platy vyplacené za činnosti při hašení pojištěných věcí včetně mezd
a platů zaměstnanců pojištěného za dobu strávenou hašením, nikoli však platy
administrativních pracovníků a mzdy a platy členů hasičského sboru pojištěného,
ani náklady na výkony veřejných hasičských sborů nebo jiných subjektů, které jsou
povinny poskytnout pomoc ve veřejném zájmu;
6. náklady na odstranění škod vzniklých na stavebních součástech pojištěné
budovy a jiné stavby, kterými se rozumí nezbytné náklady, které pojištěný skutečně vynaložil po pojistné události, jejíž příčinou byla krádež vloupáním, na odstranění škod na střechách, stropech, zdech, podlahách, dveřích, zámcích, oknech,
výkladních skříních a vitrínách vyjma jejich prosklení, roletách, ochranných mřížích,
zabezpečovacích systémech, trezorech a bezpečnostních schránkách, které byly
přímým důsledkem krádeže vloupáním nebo pokusu o tento čin;
7. náklady na výměnu zámků, kterými se rozumí nezbytné náklady, které pojištěný
skutečně vynaložil po pojistné události, jejíž příčinou byla krádež vloupáním, na výměnu zámku dveří v pojištěných prostorách, pokud je klíč k těmto dveřím pohře-
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šován v důsledku krádeže vloupáním/loupeže nebo pokusu o tyto činy, nikoli však
náklady vynaložené na výměnu zámků trezorů a jiných bezpečnostních schránek;
8. náklady na speciální povrchovou úpravu skla, kterými se rozumí nezbytné
náklady, které pojištěný skutečně vynaložil po pojistné události, jejíž příčinou bylo
rozbití skla, na znovu provedení malby, nápisů, jiných ozdob či doplňků, pískování,
lept, opravu nebo znovupořízení nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení,
znovu nalepení bezpečnostních fólií;
9. náklady na lešení, kterými se rozumí nezbytné náklady, které pojištěný skutečně
vynaložil po pojistné události, jejíž příčinou bylo rozbití skla, na instalaci lešení nebo
jiných pomocných prostředků nutných pro výměnu a/nebo opravu rozbitého skla;
10. náklady na demontáž a montáž stavebních součástí, kterými se rozumí náklady, které pojištěný skutečně vynaložil po pojistné události, jejíž příčinou bylo rozbití
skla, na demontáž a montáž ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken, zámků
výkladních skříní, byla-li taková demontáž a montáž nezbytná pro výměnu a/nebo
opravu skla postiženého pojistnou událostí;
11. náklady na provizorní opravu rozbitého skla, kterými se rozumí náklady, které
pojištěný skutečně vynaložil po pojistné události, jejíž příčinou bylo rozbití skla, byla-li provizorní oprava skla prokazatelně nezbytná;
12. náklady na likvidaci (bez zeminy), kterými se rozumí náklady, které pojištěný
skutečně vynaložil po pojistné události na šetření, nakládání s odpady a deponování, přičemž:
a) náklady na šetření jsou náklady vzniklé v důsledku toho, že je nutné úředním
šetřením nebo odbornou analýzou stanovit, zda došlo ke vzniku nebezpečného
odpadu nebo chemických látek či jiných věcí, které podléhají zvláštnímu režimu
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů o nakládání s odpady
a/nebo chemickými látkami a/nebo živočišnými zbytky, a určit, jak s těmito
věcmi nakládat a/nebo je deponovat;
b) náklady na nakládání s odpady jsou náklady na opatření sloužící k odstranění
nebezpečných odpadů, chemických látek a/nebo jiných věcí podléhajících
zvláštnímu režimu ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů o nakládání s odpady a/nebo chemickými látkami a/nebo živočišnými zbytky, k jejich
zužitkování nebo k takové úpravě, která umožní jejich deponování;
c) náklady na deponování jsou náklady na uložení věcí na skládce včetně prokázaných odvedených veřejných poplatků.
13. náklady na likvidaci (včetně zeminy), kterými se rozumí rozšíření pojištění nákladů ve smyslu bodu E 12. o náklady, které pojištěný skutečně vynaložil po pojistné
události na odstranění kontaminované zeminy i na nutné zpětné vyplnění výkopu
zeminou. Kontaminovanou zeminou se přitom rozumí zemina, která je v příčinné
souvislosti s pojistnou událostí znečištěna jinými věcmi (vyjma věcí radioaktivních),
a v důsledku toho s ní musí být nakládáno předepsaným způsobem ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. Je-li sjednáno pojištění nákladů v důsledku
nakládání s radioaktivně kontaminovanou zeminou, vztahuje se pojištění ve smyslu
tohoto bodu E 13. i na radioaktivní znečištění (kontaminaci) zeminy, došlo-li k této
kontaminaci v důsledku pojistné události v místě pojištění působením radioaktivních
izotopů obsažených v pojištěných věcech.
2. Pojištění se vztahuje na budovy a jiné stavby a/nebo technické a obchodní vybavení
provozu a/nebo zásoby, jejichž vlastníkem je pojištěný a které jsou jednotlivě vyjmenovány v pojistné smlouvě nebo jsou součástí souboru hmotných věcí specifikovaného v pojistné smlouvě. Soubor tvoří hmotné věci podobného nebo stejného
charakteru nebo hmotné věci určené ke stejnému hospodářskému účelu. Je-li
pojištěn soubor hmotných věcí, vztahuje se pojištění na všechny hmotné věci, které
k němu náležejí.
3. Je-li to sjednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění i na cizí hmotné věci,
které pojištěný po právu užívá nebo je převzal od fyzické nebo právnické osoby
na základě smlouvy o pracích nebo výkonech a které mají charakter hmotných věcí
uvedených v odst. 2 tohoto článku, avšak pouze do té míry, do jaké u nich nelze
uplatnit nárok na náhradu škody z jiného pojištění.
4. Je-li to sjednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění i na jmenovitě uvedené
hmotné věci zvláštního charakteru, uvedené ve skupině D.
5. Je-li to sjednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění i na hmotné věci ve vlastnictví zaměstnanců.
6. Je-li sjednáno pojištění budov a jiných staveb, vztahuje se pojištění i na náklady
vynaložené v důsledku pojistné události dle bodů a) až h):
a) náklady na vyklizení
b) náklady na stržení
c) náklady na vyklizení, stržení a izolaci v důsledku působení radioaktivních izotopů
d) náklady na hašení
e) náklady na likvidaci (bez zeminy)
f) náklady na likvidaci (včetně zeminy)
h) náklady jiného druhu vynaložené po pojistné události, které jsou specifikovány
v pojistné smlouvě.
Je-li sjednáno pojištění hmotných věcí movitých spadajících do skupiny B a/nebo
C, vztahuje se pojištění i na náklady na přemístění a ochranu v důsledku pojistné
události.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nahradí pojistitel prokazatelně
vynaložené náklady v důsledku pojistné události dle bodů a) až h) a nákladů na přemístění a ochranu v důsledku pojistné události, s ročním limitem plnění, ve výši
10 000 000 Kč.
7. Náklady ve smyslu odst. 6 tohoto článku 2, nejsou zachraňovacími náklady.
Článek 3
Pojistná událost
1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého a neočekávaného fyzického poškození
nebo zničení pojištěného předmětu pojištění v důsledku pojistného nebezpečí a/
nebo pro případ, kdy byl pojištěný předmět pojištění poškozen, zničen nebo ztracen v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím.
2. Pojistnou událostí je událost uvedená v odst. 1 tohoto článku, se kterou je spojen
vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojistnou událostí však není,
bylo-li příčinou události uvedené v odst. 1 tohoto článku úmyslné jednání pojištěného nebo jiné osoby jednající z podnětu pojištěného.
Článek 4
Místo pojištění
1. Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, poskytne pojistitel plnění, došlo-li
k pojistné události v místě uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění.
2. Místo pojištění pro budovy a jiné stavby je vymezeno adresou nebo katastrálním
územím a číslem parcely (pozemku) a, jde-li o budovy a jiné stavby v jednom areálu
nebo jinak ohraničeném prostoru, rovněž hranicemi tohoto prostoru.
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3. Místem pojištění u pojištěných hmotných věcí movitých je budova, místnost nebo
pozemek, kde se tyto věci nacházejí, a jejichž adresa nebo jiné vymezení je uvedeno v pojistné smlouvě.
4. Je-li to sjednáno v pojistné smlouvě, jsou pojištěny i hmotné věci movité umístěné
v místě pojištění pod širým nebem, jde-li o hmotné věci movité takového charakteru, že je jejich umístění pod širým nebem nezbytné nebo obvyklé.
5. Pokud byly pojištěné hmotné věci movité přemístěny ze sjednaného místa pojištění
v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události, jsou automaticky
pojištěny i v místě, kam byly přemístěny, pokud jejich uložení a zabezpečení odpovídá uložení a zabezpečení ve sjednaném místě pojištění.
6. V jedné pojistné smlouvě může být sjednáno více míst pojištění.
Článek 5
Pojistná částka, pojistná hodnota
1. Pojistná částka je stanovena pojistníkem pro každou pojištěnou hmotnou věc nebo
pojištěný soubor hmotných věcí tak, aby odpovídala pojistné hodnotě hmotné věci
nebo souboru hmotných věcí v době uzavření pojistné smlouvy.
2. Pojistná hodnota budov a jiných staveb, technického a obchodního vybavení
provozu a zásob se stanovuje ve smyslu definic skupin
v článku 2 (skupiny A, B, C), přičemž není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak, je
pojistná hodnota cizích věcí, které pojištěný užívá, jejich časová cena.
3. Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu (zejména u cizích hmotných věcí převzatých na základě smlouvy o pracích nebo výkonech, u peněz a cenností, u nosičů
dat včetně dat na nich uložených apod.), je horní hranicí plnění pojistitele ze všech
pojistných událostí za pojistný rok (nebo za dobu trvání pojištění) částka stanovená
pojistníkem podle jeho uvážení a pojistné potřeby a sjednaná v pojistné smlouvě
pro danou pojištěnou položku jako limit na první riziko.
4. Pojištění nákladů se sjednává vždy s limitem na první riziko.
5. V pojistné smlouvě lze sjednat rovněž:
a) roční limit plnění, který je pak horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných
událostí za pojistný rok (nebo limit plnění za dobu trvání pojištění);
b) roční limit plnění pro pojištěnou položku a/nebo pojistné nebezpečí a/nebo místo pojištění, který je pak horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí za pojistný rok, které se týkaly dané pojištěné položky a/nebo pojist-ného
nebezpečí a/nebo místa pojištění (nebo limit plnění pro pojištěnou položku
a/nebo pojistné nebezpečí a/nebo místo pojištění za dobu trvání pojištění);
c) limit plnění z jedné pojistné události pro pojištěnou položku a/nebo pojistné
nebezpečí a/nebo místo pojištění, který je pak horní hranicí plnění pojistitele
z každé pojistné události, která se týká dané pojištěné položky a/nebo pojistného nebezpečí a/nebo místa pojištění.
Článek 6
Rozsah pojištění
1. Toto požární pojištění majetku se sjednává s rozsahem pojištění „FLEXA“, čímž se
rozumí souhrn pojistných nebezpečí a) až d) a to:
a) požár;
b) přímý úder blesku;
c) výbuch;
d) pád letadla;
Definice pojistných nebezpečí a) až d) je uvedena ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro pojištění majetku VPP M 2014.
2. V pojistné smlouvě lze sjednat, že se pojištění vztahuje dále i na některá z pojistných nebezpečí a) až l):
a) vichřice/krupobití;
b) záplava/povodeň;
c) zemětřesení;
d) výbuch sopky;
e) sesuv půdy a zřícení skal;
f) lavina;
g) tíha sněhu a námrazy;
h) pád stromů, stožárů a jiných předmětů;
i) voda z vodovodních zařízení;
j) náraz vozidla;
k) kouř;
l) aerodynamický třesk.
Přičemž proti každému jednotlivému pojistnému nebezpečí je pojištěna ta položka,
pro niž je rozšíření krytí o některé z pojistných nebezpečí a) až l) výslovně sjednáno
v pojistné smlouvě.
Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění v rozsahu sdružený živel, vztahuje se toto
pojištění na všechna pojistná nebezpečí uvedená v bodech 1. a 2. tohoto článku 6.
Definice pojistných nebezpečí a) až l dle tohoto článku je uvedena ve Všeobecných
pojistných podmínkách pro pojištěnímajetku VPP M 2014.
2.1 Výluky z pojištění u pojistných nebezpečí
a) vichřice/krupobití
1) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění pojistného nebezpečí
vichřice/krupobití se nevztahuje na hmotné věci movité umístěné pod širým
nebem.
2) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění pojistného nebezpečí vichřice/krupobití se nevztahuje na případy kdy budova a jiná stavba byla
bez oken, dveří či s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou
střešní krytinou (fólie, lepenka apod.) nebo v souvislosti s tím, že na budově
a jiné stavbě byly prováděny stavební práce.
3) Pojištění pojistného nebezpečí vichřice/krupobití se nevztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda nastala přímo nebo
nepřímo v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních
konstrukcí.
b) záplava/povodeň
1) Za škodu způsobenou záplavou se nepovažuje škoda způsobená zatékáním atmosférických srážek, které do pojištěných prostor prosákly či vnikly
v důsledku vytvoření souvislé vodní plochy prostorově omezené na pojištěnou budovu a jinou stavbu (např. střecha pojištěné budovy).
2) Pojistitel pro pojistné nebezpečí záplava/povodeň neposkytne plnění
za škody, které nastaly v průběhu 10 dnů od:
a) sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět
pojištění;
b) navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení
limitu plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno
částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.
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c) zemětřesení - není výluka
d) výbuch sopky - není výluka
e) sesuv půdy a zřícení skal
Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
a) činnosti pojištěného;
b) povrchové nebo hlubinné těžby nebo hloubení a jiných zemních, konstrukčních a demoličních prací, ať již probíhají během trvání pojištění, nebo byly
realizovány před jeho počátkem.
f) lavina – není výluka
g) tíha sněhu nebo námraza
1) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak pojištění se nevztahuje
na škody způsobené na hmotných věcech umístěných pod širým nebem,
na škody způsobené rozpínavostí ledu a prosakování tajícího sněhu nebo
ledu do pojištěného prostoru.
2) Pojistitel poskytne plnění z pojistného nebezpečí tíha sněhu a námraza
pouze v případě, že pojištěný v rámci svých možností průběžně provádí
vhodná opatření, aby zamezil vzniku nadměrné vrstvy sněhu nebo námrazy
na pojištěných budovách a jiných stavbách v době, kdy jej lze odůvodněně
očekávat.
3) Za škody v důsledku tíhy sněhu a námrazy na pojištěných věcech movitých
uvnitř budov poskytne pojistitel plnění pouze v případě, že prvotní příčinou
těchto škod bylo poškození předmětné budovy působením tíhy sněhu
a námrazy.
4) Pojištění pojistného nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se nevztahuje
na poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda nastala přímo
nebo nepřímo v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených
střešních konstrukcí.
h) pád stromů, stožárů a jiných předmětů
1) Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pádem jakékoli jiné věci
ve vlastnictví nebo v užívání pojištěného, ať je, či není pojištěna.
i) voda z vodovodních zařízení
1) Škodami v důsledku pojistného nebezpečí voda z vodovodních zařízení
nejsou škody:
a) způsobené vodou při mytí a/nebo sprchování;
b) způsobené vodou z otevřených kohoutů;
c) způsobené zpětným vzdutím kapaliny z odpadních potrubí a kanalizace,
v důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav, povodní a nahromaděných vod z atmosférických srážek;
d) způsobené pronikáním spodní vody;
e) způsobené vlhkostí a/nebo plísní;
f) způsobené srážkovou vodou, pokud není pojistné smlouvě ujednáno
jinak;
g) způsobené vodou z hasících zařízení během hašení;
h) způsobené při provádění tlakových zkoušek hasicích zařízení;
i) způsobené jakýmkoli únikem vody v důsledku požáru, výbuchu, výbuchu sopky, zemětřesení, sesuvu půdy a zřícení skal;
j) vzniklé na pojištěných věcech movitých umístěných v podzemních prostorách budov, které nebyly uloženy nejméně 12 cm nad úrovní podlahy
podzemního podlaží;
k) jejichž příčinou bylo nedostatečné vytápění budovy v chladném období;
l) způsobené nedostatečnou kontrolou stavu a údržbou vodovodních
zařízení.
2) V pojistné smlouvě lze sjednat s limitem na první riziko i náklady za mimořádnou ztrátu vody, která unikla z vodovodního systému v přímé příčinné
souvislosti se škodou způsobenou pojištěným pojistným nebezpečím voda
z vodovodních zařízení.
Pojistitel uhradí tyto náklady za podmínky, že úhradu za ztrátu vody je
pojištěný povinen uhradit třetí osobě. Pojistitel však uhradí pouze rozdíl mezi
cenou, kterou pojištěný v účtovaném období obvykle platí za spotřebu vody
a cenou požadovanou třetí osobou po ztrátě vody následkem škody způsobené pojištěným pojistným nebezpečím voda z vodovodních zařízení. Pro
účely posouzení, zda se jedná o ztrátu vody, je pojištěný na základě žádosti
pojistitele povinen pojistiteli poskytnout příslušné doklady (uhrazené faktury
za předchozí stejně dlouhá účtovaná období) k doložení svého nároku.
j) náraz vozidla
1) Pojištění pojistného nebezpečí náraz vozidla se nevztahuje:
a) na škody na oplocení, nejde-li o zděné nebo betonové ohrazení pozemku nebo o zděnou nebo betonovou část ohrazení pozemku;
b) na jakékoli škody na vozidle samém.
k) kouř - není výluka
l) aerodynamický třesk – není výluka
3. V pojistné smlouvě lze sjednat, že se pojištění vztahuje i na některá z dalších pojistných nebezpečí m) až v):
m) vandalismus;
n) vnitřní nepokoje;
o) stávka;
p) vyloučení;
q) krádež vloupáním/loupež;
r) nepřímý úder blesku;
s) přeprava;
t) přeprava peněz a cenností;
u) rozbití skla;
v) srážková voda.
Přičemž proti každému jednotlivému pojistnému nebezpečí je pojištěna ta položka,
pro níž je rozšíření krytí o některé z pojistných nebezpečí m) až v) výslovně sjednáno
pojistné smlouvě.
Definice pojistných nebezpečí m) až v) je uvedena ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro pojištění majetku VPP M 2014.
3.1 Výluky z pojištění u pojistných nebezpečí, dopojištění
m) vandalismus
1) Pojistitel neposkytne plnění za škody způsobené vandalismem, které nebyly
oznámeny Policii ČR a nebyly předmětem policejního šetření. Dále se pojištění
vandalismu nevztahuje na škody, které vznikly úmyslným jednáním pojistníka,
pojištěného, osob jim blízkých, jejich zástupců, zaměstnanců, osob v nájmu.
n) vnitřní nepokoje
1) Pojištění se vztahuje pouze na fyzické poškození pojištěných věcí vzniklé v příčinné souvislosti s vnitřními nepokoji nebo s potlačováním takových nepokojů.
o) stávka
1) Pojištění se nevztahuje na věci ve vlastnictví zaměstnanců.
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p) vyloučení
1) Pojištění se nevztahuje na věci ve vlastnictví zaměstnanců.
q) krádež vloupáním/loupež
1) Předepsaným způsobem zabezpečení se rozumí uložení hmotných věcí
movitých v uzamčených pojištěných prostorách a/nebo v bezpečnostních
schránkách podle předpisu pojistitele TBP v platném znění, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jiné individuální zabezpečení.
2) Na škody vzniklé v důsledku toho, že pachatel zneužil originální klíč nebo
jeho duplikát, se pojištění krádeže vloupáním/loupeže vztahuje pouze v případě, že klíčový režim splňuje zásady uvedené v TBP.
3) Je-li sjednáno pojištění krádeže vloupáním/loupeže pro hmotné věci, mohou
být do pojištění zahrnuty rovněž:
a) náklady na odstranění škod vzniklých na stavebních součástech pojištěné budovy a jiné stavby,
b) náklady na výměnu zámků, je-li pro příslušné náklady v pojistné smlouvě
sjednán limit na první riziko.
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nahradí pojistitel prokazatelně vynaložené náklady dle bodů a) a b) tohoto článku, jako limit na první
riziko, maximálně do výše 50 000 Kč za jedno pojistné období.
4) Limit plnění z jedné pojistné události je dán:
a) způsobem zabezpečení pojištěných věcí v pojištěných prostorách
(v případě pojištění peněz a cenností v trezoru rovněž bezpečnostní
třídou trezoru) v době, kdy k pojistné události došlo, nebo
b) limitem na první riziko sjednaným v pojistné smlouvě pro danou položku
a pojistné nebezpečí krádež vloupáním/loupež, podle toho, která částka
je nižší,
5) Pojistitel neposkytne plnění za škody způsobené krádeží vloupáním/loupeží,
které nebyly oznámeny Policii ČR a nebyly předmětem policejního šetření.
r) nepřímý úder blesku
Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na pojištěných věcech indukcí
a/nebo přepětím, jejichž příčinou byly přechodové jevy v elektrizační soustavě,
k nimž došlo bez prokazatelné příčinné souvislosti s atmosférickým výbojem.
Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé opotřebením materiálu nebo
nesprávnou údržbou (např. uvolněné spoje v elektrických obvodech).
s) přeprava
1) Je-li to pro ně sjednáno v pojistné smlouvě, jsou hmotné věci movité vyjma
peněz a cenností pojištěny i po dobu přepravy (tj. po nezbytně nutnou
dobu, po kterou jsou umístěny v dopravním prostředku za účelem přepravy
z místa odeslání do místa určení, která se realizuje v prokazatelné souvislosti s činností pojištěného).
2) Dopravním prostředkem se pro účely tohoto pojištění rozumí osobní,
užitkové a jiné motorové vozidlo všeho druhu se státní poznávací značkou
(českou i cizozemskou).
3) Pojištění přepravy se vztahuje na ztráty, zničení nebo poškození pojištěných
hmotných věcí movitých, k nimž došlo během přepravy na území České
republiky, není-li v pojistné smlouvě sjednán jiný územní rozsah pojištění,
a které byly bezprostředním a nevyhnutelným následkem:
a) některého z pojistných nebezpečí FLEXA a to v rozsahu specifikovaném
v čl. 6 odst.1 těchto ZPP PR-P 2014, případně i některého z pojistných
nebezpečí záplava/povodeň, vichřice/krupobití, je-li proti němu daná
věc pojištěna ve sjednaném místě pojištění;
b) dopravní nehody, kterou se rozumí nezaviněné náhlé působení vnější
mechanické síly na stojící nebo jedoucí vozidlo (zejména střet vozidla
s jiným pohybujícím se objektem nebo náraz vozidla do pevné překážky), které je doloženo policejním protokolem o nehodě;
c) zřícení silnice, mostu, tunelu nebo jiné člověkem vybudované hmotné
věci;
d) krádeže vloupáním v době nepřítomnosti posádky ve vozidle;
e) loupeže při přepravě.
4) Pojištění přepravy se však vztahuje pouze na hmotné věci movité, pro které
platí, že i po ukončení přepravy
a) zůstávají ve vlastnictví pojištěného a/nebo
b) se jejich způsob užívání ze strany pojištěného nezměnil.
5) Škody v důsledku krádeže vloupáním při přepravě v době nepřítomnosti
posádky ve vozidle jsou pojištěny pouze při splnění všech následujících
podmínek:
a) vozidlo bylo zabezpečeno proti krádeži a vybaveno pevnou střechou,
všechna okna, dveře a jiné přístupové cesty byly zavřeny, zabezpečeny
a zamčeny všude, kde je to možné, a klíče byly z vozidla odstraněny
a bezpečně uloženy;
b) přepravované věci byly uloženy v uzamčeném zavazadlovém či ložném
prostoru a nebyly viditelné zvnějšku;
c) při krádeži vloupáním byly prokazatelně násilím překonány překážky
zabezpečující vozidlo, resp. jeho zavazadlový či ložný prostor, proti
vniknutí;
d) ke krádeži vloupáním prokazatelně došlo mezi 6 a 22 h, ledaže bylo
vozidlo odstaveno v uzamčené garáži.
6) Škody v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže při přepravě jsou
pojištěny pouze v případě, že byly bez prodlení oznámeny Policii ČR a doloženy policejním protokolem.
7) Pojistné plnění pro pojistné nebezpečí přeprava je omezeno limitem na první
riziko sjednaným v pojistné smlouvě pro danou položku pro účely pojištění
přepravy, popř. i limitem z jedné pojistné události, byl-li sjednán.
8) Pojistitel poskytne plnění pro pojistné nebezpečí přeprava pouze do té
míry, do jaké nelze dosáhnout odškodnění z pojištění odpovědnosti cizího
subjektu, který pro pojištěného přepravu prováděl.
t) přeprava peněz a cenností
1) Je-li to pro ně sjednáno v pojistné smlouvě a jsou-li zabezpečeny proti
odcizení předepsaným způsobem, jsou přepravované peníze a cennosti
pojištěny pro případ škod způsobených loupeží při přepravě.
Loupeží při přepravě se rozumí odcizení přepravovaných peněz
a cenností pachatelem, který v době přepravy použil násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí proti osobě nebo osobám, které pojištěný pověřil
přepravou pojištěných peněz a cenností, přičemž tyto věci byly během
přepravy zabezpečeny předepsaným způsobem.
2) Předepsaným způsobem zabezpečení pro pojistné nebezpečí přeprava
peněz a cenností se rozumí uložení přepravovaných peněz a cenností
v uzamčených přepravních kufrech a/nebo kabelách podle TBP, není-li
v pojistné smlouvě sjednáno jiné individuální zabezpečení, a to podle požadovaného limitu plnění z jedné pojistné události.
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3) Pojištění pro pojistné nebezpečí přeprava peněz a cenností se vztahuje
pouze na přepravy na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě
sjednán jiný územní rozsah pojištění, jejichž režim splňuje zásady pro přepravu cenností ve smyslu TBP.
4) Limit plnění z jedné pojistné události v případě loupeže při přepravě je dán
a) způsobem zabezpečení přepravovaných peněz a cenností v době,
kdy k pojistné události došlo, s ohledem na požadavky zabezpečení
uvedené v TBP nebo v pojistné smlouvě nebo
b) limitem na první riziko sjednaným v pojistné smlouvě pro danou položku
a pojistné nebezpečí loupež při přepravě, podle toho, která částka je nižší.
5) Pojistitel neposkytne plnění za škody způsobené loupeží při přepravě peněz
a cenností, které nebyly oznámeny Policii ČR a nebyly předmětem policejního šetření.
u) rozbití skla
1) Je-li sjednáno pojištění budovy a jiné stavby, lze v pojistné smlouvě sjednat
rovněž pojištění skla pro případ rozbití skla.
Toto pojištění rozbití skla se sjednává s limitem na první riziko.
2) Je-li sjednáno pojištění pro případ rozbití skla, mohou být do pojištění zahrnuty rovněž:
a) náklady na speciální povrchovou úpravu skla a/nebo
b) náklady na lešení a/nebo
c) náklady na demontáž a montáž stavebních součástí a/nebo
d) náklady na provizorní opravu rozbitého skla, je-li pro příslušné náklady
v pojistné smlouvě sjednán limit na první riziko.
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nahradí pojistitel prokazatelně
vynaložené náklady dle bodů a) až d) tohoto článku, jako limit na první
riziko, maximálně však do výše 50 000,- Kč za jedno pojistné období.
3) Pojistitel neposkytne plnění za škody v důsledku rozbití skla, jejichž příčinou
byly vnitřní nepokoje; stávka; vyloučení.
v) Srážková voda
1) Pojištění pojistného nebezpečí srážková voda se nevztahuje na škody
způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru
nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými
otvory. Pojištěný je povinen po pojistné události neprodleně učinit opatření,
aby ke stejné škodě nemohlo dojít při dalším působení srážek.
4. Pojištění v rozsahu odst. 2 a 3 tohoto článku 6 nelze sjednat, není-li pro danou
pojištěnou položku sjednáno pojištění ve smyslu odst. 1 tohoto článku 6.
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Článek 7
Další výluky z pojištění
Z pojištění jsou vyloučeny veškeré škody (přímo nebo nepřímo):
a) způsobené softwarovou škodou. Pokud však softwarová škoda sama byla přímým
důsledkem fyzické ztráty nebo fyzického poškození zařízení, hardwaru, prostředku
nebo přístroje, jimiž jsou program, software či operační systém(y), programátorské
příkazy či data přenášena nebo zpracovávána nebo v nichž jsou uchovávána, tato
výluka se nepoužije. Tato výluka se rovněž nevztahuje na přímou fyzickou ztrátu
nebo přímé fyzické poškození hmotného majetku, k němuž došlo v důsledku
softwarové škody, přičemž pro účely tohoto pojištění se program(y), počí-tačový
software nebo operační systém(y), programátorské příkazy a data nepovažují
za hmotný majetek;
b) způsobené na nadzemních přenosových a distribučních vedeních včetně drátů,
kabelů, tyčí, sloupů, stožárů, pilotů a podobných nosných a podpůrných konstrukcí
a všech zařízení jakéhokoli druhu, která mohou s těmito instalacemi jakkoli souviset
a která slouží pro účely přenosu a distribuce elektrické energie, telefonního nebo
telegrafního signálu a všech dalších druhů komunikačních signálů, ať již zvukových,
nebo obrazových; tato výluka se vztahuje na všechna popsaná zařízení kromě těch,
která jsou umístěna v pojištěných budovách a/nebo provozních areálech pojištěného a/nebo ve vzdálenosti ne větší než 300 m od pojištěných budov;
c) způsobené na veškerém majetku umístěném na území jiného státu, který podle
místních právních předpisů musí být pojištěn u pojistitele se sídlem v tomto státě;
d) způsobené následkem vady, kterou měl předmět pojištění již v době sjednání pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu
na to, zda byla známa pojistiteli;
e) způsobené na pozemcích včetně porostů a plodin, stromů a jiných rostlin;
f) způsobené na zvířatech, rybách, ptácích;
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
g) škody způsobené nepřímým úderem blesku;
h) škody způsobené na výbušninách a třaskavinách, špercích, drahokamech, drahých
kovech, čistých mincovních kovech, uměleckých dílech a starožitnostech;
i) budovy a jiné stavby na vodních tocích a korytech řek, rybníky, nádrže všeho
druhu;
j) letadla a zařízení pro létání všeho druhu;
k) lodě, jiná plavidla.
Článek 8
Zásady pro stanovení výše pojistného plnění
1. Při poškození pojištěného předmětu pojištění hradí pojistitel, není-li dále stanoveno
jinak:
a) při plnění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům
na opravu poškozené věci, nejvýše však do nové ceny věci bezprostředně
před pojistnou událostí, sníženou o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;
b) při plnění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům
na opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jinému znehodnocení poškozené věci bezprostředně před pojistnou
událostí a dále sníženou o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;
c) při plnění na obvyklou cenu částku odpovídající rozdílu mezi obvyklou
cenou bezprostředně před pojistnou událostí a obvyklou cenou po poškození
v důsledku pojistné události.
2. Při zničení nebo ztrátě pojištěného předmětu pojištění hradí pojistitel, není-li dále
stanoveno jinak:
a) při plnění na novou cenu částku odpovídající nákladům na znovupořízení
věci nebo nákladům, které je třeba vynaložit na výrobu věci stejného druhu
a kvality v novém stavu, sníženou o cenu zbytků pojištěné věci podle toho,
která částka je nižší;
b) při plnění na časovou cenu částku zjištěnou podle písm. a) tohoto odst. 2,
sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení
věci a dále sníženou o cenu zbytků zničené věci;
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c) při plnění na obecnou cenu částku odpovídající obecné ceně.
3. U pojištěných zásob hradí pojistitel:
a) při poškození částku potřebnou na jejich opravu nebo úpravu sníženou
o hodnotu zbytků poškozených zásob a o částku, o kterou se v důsledku pojistné události snížily obvyklé náklady na ošetřování a další zpracování zásob,
které by bylo jinak nutno vynaložit;
b) při znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi jejich pojistnou hodnotou
a hodnotou po znehodnocení;
c) při zničení nebo pohřešování zásob, které pojištěný vyrobil, částku odpovídající nákladům, které je nutné vynaložit na jejich výrobu, nejvýše však částku,
kterou by pojištěný obdržel při jejich realizaci v době pojistné události, a při
zničení nebo pohřešování zásob, které pojištěný nevyrobil, částku odpovídající
nákladům na jejich znovupořízení v době pojistné události, v obou případech
sníženou o hodnotu zbytků zničených zásob a o částku, o kterou se v důsledku pojistné události snížily obvyklé náklady na ošetřování a další zpracování
zásob, které by bylo jinak nutno vynaložit.
4. U pojištěných peněz hradí pojistitel v případě jejich zničení, poškození nebo
ztráty v důsledku pojistné události jejich nominální hodnotu, u pojištěných cenností
částku vynaloženou na jejich umoření a/nebo náklady na jejich znovupořízení.
5. U pojištěných nosičů dat včetně dat na nich uložených hradí pojistitel částku
odpovídající přiměřeným a skutečně vynaloženým nákladům na opravu nosičů dat
v případě poškození a na jejich znovupořízení v případě zničení či pohřešování, vždy
s odečtením hodnoty zbytků pojištěných nosičů dat, včetně nákladů vynaložených
na opětovné pořízení dat podle jejich duplikátů nebo originálů předchozí verze dat.
Pokud pojištěný náklady na opětovné pořízení dat nevynaložil do dvou let po vzniku
pojistné události, je pojistné plnění omezeno pouze na hodnotu nosičů dat.
6. U pojištěných uměleckých děl hradí pojistitel náklady na jejich uvedení do původního stavu nebo náklady na pořízení kvalifikované kopie; pokud je nelze uvést do původního stavu ani nelze zhotovit kopii, hradí pojistitel sjednaný limit na první riziko.
7. U pojištěných cizích hmotných věcí je pojistitel povinen poskytnout plnění
pouze tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení poškozené věci
do původního stavu a/nebo tyto náklady vynaložil.
8. U pojištěných věcí zaměstnanců je pojistitel povinen plnit pouze do výše časové ceny věci postižené škodou v důsledku pojistné události.
9. U pojištění sjednaného na novou cenu je pojistitel povinen plnit pouze do výše
časové ceny věci postižené škodou v důsledku pojistné události (s odečtením ceny
zbytků), pokud pojištěný do tří let po vzniku pojistné události neprokáže, že věc
postiženou škodou opravil nebo místo ní pořídil věc novou. Tříletá lhůta se považuje za dodrženou, jsou-li v jejím průběhu učiněny závazné objednávky na obnovení,
popř. znovupořízení.
Podmínkou odškodnění na novou cenu dále je, že:
a) je zajištěno úplné obnovení nebo opětovné pořízení pojištěné věci postižené
škodou v důsledku pojistné události, přičemž použití škodní náhrady na věci,
které v době pojistné události již existovaly, byly objednány nebo byly ve výrobě, není takovým obnovením nebo opětovným pořízením;
b) znovupořízení budovy a jiné stavby se realizuje v původním místě nebo v jiném
místě na území České republiky a/nebo v rámci jiného sjednaného územního
rozsahu pojištění. Pojistné plnění je však omezeno částkou, která by byla vynaložena na postavení, popř. obnovení budovy a jiné stavby v původním místě
a ve stejném rozsahu;
c) znovu pořízené nebo znovu vyrobené věci budou sloužit ke stejnému výrobnímu účelu, resp. budou používány ke stejnému účelu.
10. Nejsou-li splněny podmínky a), b), c) uvedené v předchozím odst. 9 tohoto článku 8,
má pojištěný právo:
a) u budov a jiných staveb při poškození na úhradu nákladů na opravu nebo
při zničení na úhradu obecné ceny, nejvýše však časové ceny budovy a jiné
stavby. Náklady na opravu budou kráceny v poměru časová cena/nová cena,
resp. obecná cena/nová cena. Výše škody v obecné ceně je ve stejném
poměru k výši škody v nové ceně jako obecná cena k nové ceně;
b) u provozních zařízení a spotřebních předmětů při poškození na úhradu
nákladů na opravu, při zničení nebo ztrátě na úhradu časové ceny. Výše škody
v časové ceně je ve stejném poměru k výši škody v nové ceně jako časová
cena k nové ceně. Časová cena vychází z nové ceny bezprostředně před
vznikem škody snížené o srážku za stáří, opotřebení a/nebo z jiných příčin.
Hodnota připadající na staré materiály (např. výměnné díly) a/nebo hodnota
zbytků se započítává.
11. U pojištěných elektronických zařízení ve vlastnictví cizích osob, která pojistník
po právu užívá, je plnění poskytováno:
a) při poškození v důsledku pojistné události ve výši nákladů na opravu, nejvýše
však do pojistné částky na novou cenu u zařízení mladšího 3 let, resp. ve výši
nákladů na opravu, nejvýše však do časové ceny v okamžiku vzniku škody
u zařízení staršího 3 let;
b) při ztrátě nebo zničení v důsledku pojistné události do sjednané pojistné částky
na novou cenu u zařízení mladšího 3 let, resp. do časové ceny v okamžiku
vzniku škody u zařízení staršího 3 let.
12. Pojistné plnění se nesnižuje o hodnotu využitelných zbytků, je-li tato hodnota nižší
než 10 % skutečného pojistného plnění, nebo pokud zbytky budovy a jiné stavby
nemohou být využity ke znovupostavení. Úřední omezení obnovení nebo znovupořízení se při oceňování zbytků nezohledňují.
13. Pokud pojistitel rozhodl, že poskytne naturální plnění, a pojištěný přesto provedl
opravu nebo výměnu věci jiným než přikázaným způsobem, poskytne pojistitel
plnění jen do té výše, kterou by poskytl, kdyby pojištěný postupoval podle jeho
pokynů.
14. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její části, která je
v době pojistné události v místě obvyklá.
15. U věcí patřících k sobě se nezohledňuje případné znehodnocení movitých věcí, jež
zůstaly nepoškozeny, v důsledku poškození, zničení nebo ztráty movitých věcí jiných.
16. Plnění pojistitele zjištěné podle předchozích odstavců z jedné pojistné události
nesmí přesáhnout sjednanou pojistnou částku pro příslušnou položku, případně
sjednaný limit plnění, podle toho, která částka je nižší. Při vzniku pojistné události
se pojistná částka příslušné položky sjednaná na první riziko snižuje pro zbytek pojistného roku nebo jiné doby trvání pojištění o výši vyplaceného pojistného plnění.
Výše pojistné částky příslušné položky sjednané na první riziko může být na návrh
pojistníka upravena proti doplacení pojistného.
17. V případě podpojištění, tj. je-li sjednaná pojistná částka nižší než skutečná pojistná
hodnota, má pojistitel právo snížit pojistné plnění v poměru pojistné částky ke skutečné pojistné hodnotě. Podpojištění se zkoumá pro každou položku pojistné
smlouvy zvlášť. Toto ustanovení o podpojištění neplatí pro pojištění sjednané
s limitem na první riziko.
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18. V případě přepojištění, tj. je-li sjednaná pojistná částka vyšší než skutečná pojistná
hodnota, hradí pojistitel pouze vzniklou škodu.
19. V případě vícenásobného pojištění pojistitel uhradí pojistné plnění v poměru, který
odpovídá poměru sjednané pojistné částky nebo limitu plnění k součtu všech
sjednaných pojistných částek nebo limitů plnění pro danou položku.
20. Pojistné plnění se snižuje o spoluúčast, tj. část úbytku majetku, která jde k tíži
oprávněné osobě. Pokud v důsledku jedné pojistné události došlo ke škodě
na více než jedné z pojištěných věcí, aplikuje se spoluúčast pouze jednou, přičemž
je-li pro jednotlivé pojištěné věci a/nebo soubory postižené škodou sjednána odlišná výše spoluúčasti, odečítá se z pojistného plnění nejvyšší z nich, pokud není pro
pojištěného výhodnější odečíst každou spoluúčast samostatně.
21. Pokud lze nárok na odškodnění uplatnit mimo toto pojištění majetku rovněž z titulu
vládních programů nebo podobných pojistných programů nebo poolů, zákonného
pojištění, poskytne pojistitel plnění teprve tehdy, pokud z těchto zdrojů nemůže být
dosaženo náhrady nebo pokud může být náhrady dosaženo pouze částečně.

II. Pojištění přerušení provozu
Článek 9
Předmět pojištění, hrubý zisk
1. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění přerušení provozu, vztahuje se pojištění
na hrubý zisk, kterým se rozumí rozdíl mezi podnikovými výnosy a variabilními
náklady (dále rovněž „pojištěný hrubý zisk“). V případě ztráty (tj. nevykazuje-li
obchodní závod zisk) je pojištěn rozdíl mezi náklady, které je nutné vynakládat
i při přerušení provozu (stálé náklady), a ztrátou, kterou by výrobní závod vykázal
i tehdy, kdyby k přerušení provozu nedošlo.
2. Podnikové výnosy zahrnují tržby, změny stavu zásob vlastní dokončené a nedokončené výroby, aktivované vlastní výkony a jiné výnosy obchodního závodu
po odečtení slev a jiných výdajů snižujících tržby, dosažené pojištěným obchodním
závodem z výroby, prodeje a poskytováním jiných služeb.
3. Variabilní náklady jsou náklady, které v důsledku přerušení provozu odpadají nebo
se snižují a které nejsou specifikovány jako pojištěné náklady na základě zvláštního
ujednání. K nim patří rovněž odpisy vázané na opotřebení částí zařízení, která
nejsou během přerušení provozu používána.
4. Osobní náklady jsou ve smyslu těchto podmínek považovány za stálé náklady.
5. Při výpočtu pojištěného hrubého zisku se nezapočítávají:
a) výnosy, které nemají bezprostřední souvislost s výrobou, prodejem a poskytováním jiných služeb (neprovozní a mimořádné výnosy);
b) neprovozní a mimořádné náklady.
6. V pojistné smlouvě lze sjednat pojištění ušlého nájemného z pronájmu nebytových prostor a bytů, které by oprávněná osoba v případě nepřerušeného provozu
dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení,
pokud by k přerušení nedošlo.
Pojištěny nejsou náklady, které již při přerušení provozu nenabíhají, zejména:
a) náklady na údržbu budov a jiných staveb;
b) odvodové a daňové povinnosti;
c) technologické energie;
d) majetkové sankce (např. penále, pokuty, manka a náhrady škod), které je
oprávněná osoba povinna zaplatit v důsledku nesplnění, popř. porušení závazků nebo jiných právních povinností.

99.75.20.19 01.2014 verze 01

Článek 10
Vícenáklady
Je-li to v pojistné smlouvě sjednáno, jsou pojištěny vícenáklady, což jsou nezbytné
a dodatečně účelně vynaložené náklady, jejichž pomocí může pojistník/pojištěný
v době přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení realizovat svoji činnost
v náhradních prostorách apod. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jedná se
o níže specifikované vícenáklady:
a) nájem za provizorní provozovny;
b) náklady na úklid a úpravy provizorních provozoven;
c) nájem za provizorní stroje a zařízení;
d) náklady na dopravu zařízení včetně nákladů na přemístění zařízení do provizorních provozoven;
e) zvýšené náklady na zásobování energiemi vlastního provozu;
f) příplatky za přesčasové práce při náhradní činnosti;
g) zvýšené pojistné za provizorní provozovny;
h) zvýšené náklady na ostrahu a vrátné;
i) ostatní náklady vzniklé v souvislosti s nájmem provizorních provozoven
(tj. zvýšené náklady na reklamu, telefony, správní poplatky apod.).
Limit plnění pro vícenáklady je na první riziko a pojistné plnění nepřesáhne uvedený limit ve smlouvě, a to nad rámec pojistné částky stanovené pro hrubý zisk.
Článek 11
Pojistná událost
1 Pojištění se sjednává pro případ, že pojištěná věcná škoda na majetku je příčinou
přerušení nebo omezení činnosti pojištěného v místě pojištění (dále jen „přerušení
provozu“).
2. Pojištěnou věcnou škodou na majetku (dále jen „věcná škoda“) je škoda, kterou
některá z pojištěných věcí nevyloučených dále v článku 16 těchto ZPP PR-P 2014
a/nebo v pojistné smlouvě utrpěla v místě pojištění v důsledku některého z pojistných nebezpečí, proti kterému je pojištěna jak příslušná věc, tak přerušení provozu,
a za kterou je pojistitel povinen plnit ve smyslu ustanovení části II ZPP PR-P 2014
a pojistné smlouvy.
Článek 12
Místo pojištění
Místem pojištění se rozumí místo, které je v pojistné smlouvě sjednáno jako místo
pojištění pro pojištění přerušení provozu, v němž došlo k věcné škodě.
Článek 13
Pojistná částka, pojistná hodnota
1. Pojistná hodnota je určena jako hrubý zisk, který by pojištěný nahospodařil za 12
měsíců (nebo v případě doby ručení od 12 do 24 měsíců za 24 měsíců) následujících po okamžiku vzniku věcné škody, kdyby k přerušení provozu nedošlo.
2. Pojistnou částku stanovuje na svou odpovědnost pojistník. Pojistná částka musí
odpovídat pojistné hodnotě a pojistník ji stanoví na základě hrubého zisku dosaženého v posledním ukončeném účetním období, které bezprostředně předcházelo
uzavření smlouvy s řádným zohledněním veškerých očekávaných tržních trendů
a specifických okolností podnikání pojištěného.
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3. Má-li být u obchodních závodů pojištěn i zisk z hotového zboží na skladě postiženého věcnou škodou, jehož by bylo dosaženo až po přerušení provozu, musí být
o jeho pojištění požádáno s uvedením zvláštní pojistné částky.
Článek 14
Doba ručení, částka ručení, konec přerušení provozu
1. Pojistitel ručí za škodu z přerušení provozu po sjednanou dobu počínaje okamžikem vzniku věcné škody (doba ručení).
2. Pojistitel ručí za podíl pojistných částek odpovídající zvolené době ručení (částka ručení).
3. Přerušení provozu končí okamžikem, od kterého již nedochází k výpadku výnosů,
z důvodu pojištěné věcné škody, nejpozději však uplynutím doby ručení. Případné
ukončení pojistné smlouvy není limitující pro ukončení doby ručení pojistitele.
Článek 15
Rozsah pojištění
1. Toto požární pojištění přerušení provozu se sjednává s rozsahem pojištění FLEXA.
2. V pojistné smlouvě lze sjednat, že se pojištění přerušení provozu vztahuje i na některé z pojistných nebezpečí uvedených v článku 6, odst. 2, písm. a) až l) těchto
ZPP PR-P 2014, je-li o pojištění proti takovému nebezpečí rozšířeno rovněž pojištění majetku. Je-li v pojistné smlouvě pro dané pojistné nebezpečí sjednán roční
limit plnění, vztahuje se tento limit jak na pojištění majetku, tak na pojištění přerušení
provozu (kombinovaný limit plnění pro pojištění majetku a přerušení provozu).
Toto neplatí, pokud je pro přerušení provozu roční limit plnění stanoven v pojistné
smlouvě jinak.
3. Pojištění v rozsahu odst. 2 tohoto článku nelze sjednat, není-li sjednáno požární
pojištění přerušení provozu s rozsahem pojištění FLEXA.
Článek 16
Výluky z pojištění
1. Věcnou škodou ve smyslu článku 11 těchto ZPP PR-P 2014 není škoda spočívající
v poškození, zničení a/nebo ztrátě jakékoli pojištěné věci, která svým charakterem
nespadá do skupiny A a/nebo B a/nebo C definovaných v článku 2 těchto ZPP PR-P
2014.
2. Toto pojištění se rovněž nevztahuje na přerušení provozu, jehož následky mohou
být odstraněny za provozu bez významnějších nákladů.
3. Pojistitel dále neručí za škodu z přerušení provozu do té míry, do jaké byla zvýšena:
a) mimořádnými událostmi a/nebo trvalými stavy během doby, po kterou trvá
přerušení provozu;
b) rekonstrukcí poškozených nebo zničených věcí v širším rozsahu, než byly věci
původní, nebo inovacemi provozu, které byly realizovány po pojistné události
v souvislosti se znovuobnovením provozního zařízení;
c) úředními omezeními znovupostavení nebo obnovení provozu;
d) mimořádným prodlením při znovuobnovení provozního zařízení, např. v důsledku vyjasňování vlastnických, majetkových nebo nájemních vztahů, vyřizování
dědictví, soudních procesů apod.,
e) tím, že pojištěný nemá k dispozici dostatečný kapitál pro obnovu nebo opětovné nabytí poškozených, zničených nebo ztracených věcí,
Článek 17
Zásady pro stanovení výše pojistného plnění
1. Škoda z přerušení provozu se vypočítá z nenahospodařeného pojištěného hrubého
zisku během doby, po kterou trvalo přerušení provozu, nejdéle však doby ručení,
s odečtením uspořených pojištěných nákladů a s připočtením zvýšených provozních nákladů na minimalizaci škody. Zvýšené provozní náklady jsou nevyhnutelné
a účelné náklady vynaložené výlučně s cílem snížení poklesu podnikových výnosů
během doby ručení, který by bez vynaložení těchto nákladů nastal.
2. Výpočet škody z přerušení provozu nezahrnuje smluvní pokuty nebo odškodnění,
která jdou k tíži pojištěného v důsledku nedodržení dodacích a výrobních lhůt nebo
jiných převzatých závazků.
3. Výpočet pojistného plnění vychází z odst. 1 a 2 tohoto článku. Výše pojistného plnění je omezena pojistnou částkou pro 12 nebo 24 měsíců při zohlednění sjednané
doby ručení. Je-li pojistná částka, popř. částka ručení, nižší než pojistná hodnota
(vždy pro 12, popř. 24 měsíců), jde o podpojištění, a ve stejném poměru bude
kráceno i pojistné plnění.
4. Při výpočtu ušlého hrubého zisku musí být zohledněny všechny okolnosti, které by
mohly změnit jeho výši, i kdyby k přerušení provozu nedošlo, což jsou především
technické a ekonomické poměry ve výrobním závodu, sezónní nebo obecné změny
situace na trhu, působení a dopady zásahu vyšší moci, jakož i konkurs nebo vyrovnání pojištěného. Při výpočtu pojistného plnění se dále musí vzít v úvahu:
a) zisk, jehož může být dosaženo po pojistné události zhodnocením surovin a nedokončeného zboží;
b) možné využití náhradního, nouzového nebo pronajatého provozu;
c) možná náhrada výpadku po opětovném zahájení provozu zvýšením výroby,
zpracování nebo prodeje zboží nebo jinými zvýšenými podnikovými výkony
během doby ručení nebo v přiměřené lhůtě po jejím uplynutí.
5. Nehradí se odpisy zařízení zničených v důsledku věcné škody a nahrazovaných
novými, které by měly být provedeny během trvání přerušení provozu. Ke snížení
odpisů se však v každém případě přihlíží v časové relaci pro ta zařízení, která byla
postižena totální škodou, ať již tato zařízení jsou znovu pořizována, či nikoli. Naproti
tomu se ke snížení odpisů výslovně nepřihlíží v těch případech, kdy zařízení utrpěla
pouze opravitelné škody nebo nebyla v době trvání přerušení provozu v činnosti,
aniž sama utrpěla škodu. Snížení odpisů ve smyslu tohoto ujednání se vztahuje pouze na takové odpisy, které jsou spolupojištěny v hrubém zisku jako stálé náklady.
6. U obchodních závodů s nerovnoměrným rozdělením hrubého zisku během ročního
provozu se při výpočtu pojistného plnění musí vyloučit ten podíl hrubého zisku
nenahospodařeného během doby ručení, který už byl nahospodařen nebo který
ještě může být nahospodařen v časovém úseku mimo dobu ručení.
Nenahospodařený hrubý zisk a pojistné plnění, které na něj připadá, je třeba
stanovit předem pro celou dobu, po kterou bude pravděpodobně trvat přerušení
provozu, nejdéle však pro dobu ručení, a to pro každý kalendářní měsíc zvlášť. Je-li
výsledkem některé ze závěrek nenahospodařeného hrubého zisku a pojistného
plnění, které na něj připadá, odchylka oproti dosavadní kalkulaci, je nutno ji opravit.
7. U pojištěných provozů důlních závodů je pojištěno přerušení provozu v důsledku
věcné škody na zařízeních umístěných nad zemí. Za následky takové škodní události, které se projeví pod zemským povrchem, se poskytne plnění v rámci pojištěné
doby ručení jen do znovuobnovení příslušného zařízení umístěného nad zemí.
8. Podpojištění, přepojištění nebo vícenásobné pojištění se zohledňuje stejným způsobem jako u pojištění majetku (čl. 8 odst.17,18,19 těchto ZPP PR-P 2014).
9. Pojistné plnění se snižuje o spoluúčast sjednanou pro pojištění přerušení provozu,
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přičemž se nepřihlíží ke spoluúčasti sjednané pro pojištění majetku, o kterou se
snižuje pojistné plnění z titulu sjednaného pojištění majetku.
10. Pokud lze nárok na odškodnění uplatnit mimo toto pojištění přerušení provozu
rovněž z titulu vládních programů nebo podobných pojistných programů nebo
poolů, zákonného pojištění, poskytne pojistitel plnění teprve tehdy, pokud z těchto
zdrojů nemůže být dosaženo náhrady nebo pokud může být náhrady dosaženo
pouze částečně.
Článek 18
Zánik pojištění
1. Pojištění přerušení provozu zaniká:
a) pokud se pojištěný provoz ruší nebo je natrvalo zastaven.
b) pokud je vyhlášen konkurs (obchodní závod je v likvidaci).

b) zmírnění následků škody z přerušení provozu; vynaložil-li tyto náklady pojistník
účelně, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody,
kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.
2. Není-li ujednáno jinak, pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou
v souvislosti s vynaložením těchto nákladů dle odst. 1 tohoto článku maximálně
do výše 1 % z horní hranice plnění sjednaného pro přerušení provozu.
Jde-li o záchranu života a zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a
utrpěnou škodu v souvislosti s vynaložením těchto nákladů do výše 30 % z horní
hranice pojistného plnění sjednaného pro přerušení provozu.
3. O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle odst. 2
tohoto článku se horní hranice plnění nesnižuje.
4. Pojistitel je povinen uhradit veškeré náklady vynaložené na jeho pokyn nebo s jeho
souhlasem.
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Článek 19
Zachraňovací náklady
1. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:
a) odvracení vzniku škody, která by mohla zakládat nárok na odškodnění z titulu
tohoto pojištění přerušení provozu;
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