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I. Obecná část

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.  Pro soukromé pojištění podnikání (dále jen „pojištění“), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 120 84 Česká Republika (dále jen „pojistitel“) jako pojištění škodové platí zákon č. 37/
2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění (dále jen „zákon“), občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, tyto všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání (VPP POD 205/01), 
další ujednání pojistné smlouvy a pojistná smlouva. 

2.  Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků pojištění, jakož i pojmy a definice upraveny v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě, řídí se zákonem.

3.  Pojistné podmínky tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. 

4.  Ujednání pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením pojistných podmínek. 

Článek 2 - Výklad pojmů

1.  pojistnou smlouvou je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zejména zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zejména zavazuje  
 platit pojistiteli pojistné.  
 Pojistná smlouva má písemnou formu. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky.Nedílnou součástí smlouvy jsou rovněž přílohy ve smlouvě uvedené; 

2.  pojistkou je potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy;

3.  pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu;

4.  pojištěným je osoba, na jejíž majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje;

5.  oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne nárok na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, pokud právní předpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak;

6.  pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit;

7.  pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události. V pojistné smlouvě je specifikováno pro která pojistná nebezpečí je pojištění sjednáno;

8.  pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím;

9.  pojistným zájmem je oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím;

10.  zájemcem je osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem;

11.  pojistným je úplata za pojištění, blíže specifikováno v článku č. 9;

12.  pojistnou dobou je doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno, viz čl. 3, odst.3;

13.  pojistným obdobím je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. Pojistné období je roční, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak;

14.  běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období;

15.  jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno;



16.  pojistným rokem je doba, která začíná běžet v 00.00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku v 00.00 hodin dne, který se svým číslem shoduje  
 se dnem počátku pojištění.  
 Je-li počátek pojištění 29. února (přestupný rok), připadne konec pojistného roku vždy na poslední den měsíce února;    

17.  čekací dobou  je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistná plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi; 

18.  pojištěním škodovým je pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události; 

19.  škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

20.  oznámením vzniku  je doručení hlášení vzniku škody způsobem stanoveným pojistitelem; 
pojistné události 

21.  korespondenční adresou  je adresa trvalého bydliště nebo sídla, popřípadě jiná adresa, kterou pojistník písemně sdělil pojistiteli jako výhradní adresu, na kterou si přeje od pojistitele doručovat veškerou  
 písemnou korespondenci.  
 Se zasíláním na korespondenční adresu je spojena fikce doručení. V případě, že je pojistiteli jako korespondenční adresa sdělena adresa osoby odlišné od pojistníka či pojištěného,  
 nenese pojistitel odpovědnost za důsledky plynoucí z případného prodlení při předání korespondence mezi těmito osobami; 

22.  kontaktním spojením  je telefonické, e-mailové nebo jiné spojení, na které je pojistitel oprávněn zasílat svá sdělení nebo nabídky 
 Tato forma sdělení nenahrazuje písemnou formu. V pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě může být dohodnuto, v kterých případech může kontaktní spojení nahradit  
 písemnou formu; 

23.  hrubou nedbalostí je jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo pojištěný věděl či mohl a měl vědět, že při takovém jednání nebo opomenutí  
 škoda nastane nebo může nastat, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane, případně byl s jejím vznikem srozuměn nebo mu její vznik byl lhostejný 
 - znalost vadnosti nebo škodlivosti vyrobeného nebo dodaného zboží nebo provedené práce nebo vykonávané činnosti nebo jednání, 
 - znalost vadnosti či nevhodnosti zařízení, nástrojů a pomůcek či postupů k činnosti, výrobě či dodávce použitých;

24.  vícenásobným pojištěním je případ, kdy se dvě nebo více pojištění vztahují na totéž pojistné riziko pro stejné období a souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn  
 limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši vzniklé škody. Vícenásobné pojištění může nastat u jednoho nebo více pojistitelů; vícenásobné pojištění nesmí vést k neodůvodněnému  
 obohacení.

Článek 3 - Vznik a trvání pojištění

1.  Pojistná smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, není-li ujednáno jinak. 

2.  Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

3.  Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se pojištění na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden pojistný rok. 

4.  Pojištění zaniká od počátku, není-li uhrazeno dohodnuté pojistné za první pojistné období ve lhůtě 1 měsíce od data splatnosti pojistného, nebo bylo-li dohodnuto placení ve splátkách, neuhrazením první splátky v uvedené 
lhůtě.

5.  Ustanovení zákona upravující přerušení pojištění v důsledku neuhrazení pojistného se pro toto pojištění nepoužijí. 

Článek 4 – Zánik pojištění 
Vedle způsobů stanovených zákonem nebo jinými právními předpisy pojištění zaniká:
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bylo-li sjednáno pojištění na dobu určitou.

od počátku není-li uhrazeno dohodnuté pojistné ve lhůtě 1 měsíce od data splat-
nosti pojistného za první pojistné období, nebo bylo-li dohodnuto placení ve splát-
kách, neuhrazením první splátky v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy).

dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce 
k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části. Tato upomínka musí obsahovat 
upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení pojistného.

a)  doručenou nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období.  

b)  doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je 
osmidenní.

Pojistiteli náleží pojistné do konce pojistné doby.

Neuhrazení tohoto pojistného se považuje za projev vůle pojistníka, že na pojištění 
nemá zájem. Pojistník a pojistitel se mohou ve smlouvě dohodnout jinak. 

Pojistiteli náleží pojistné do dne zániku pojištění. 
 

Pojištění zanikne uplynutím pojistného období. Pojistiteli náleží pojistné do dne zániku 
pojištění. 

Pojištění zanikne uplynutím výpovědní lhůty. Pojistiteli náleží pojistné do dne zániku 
pojištění.

1.  uplynutím pojistné doby 

2.  neuhrazením prvního pojistného 
 

3.  neuhrazením dalšího pojistného  
 

4.  výpovědí pojistitele nebo pojistníka



Článek 5 – Forma právních úkonů

1.  Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu, pokud není v pojistné smlouvě nebo v těchto podmínkách stanoveno jinak.

2.  Vyžaduje-li to povaha nebo okolnosti sjednaného pojištění nebo jeho správa, mohou obě smluvní strany využít alternativních komunikačních prostředků, které dal pojistník/pojištěný pojistiteli k dispozici jako kontaktní spojení 
(pouze fax, e-mail). Nepožádá-li adresát sdělení zaslaného prostřednictvím alternativních prostředků ihned po jeho obdržení o písemné potvrzení obsahu, má se za to, že tato forma sdělení je přijata a že plně nahrazuje 
písemné sdělení. Sdělení podávané jinou formou než písemně, faxem či e-mailem musí být vždy dodatečně učiněno v písemné podobě, jinak je právně nezávazné. 

3.  Pojistník a pojištěný souhlasí s tím, aby byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb kontaktován na jím uváděnou korespondenční adresu nebo korespon-
denčním spojení. 

4.  Pojistitel je oprávněn využít alternativní komunikační prostředky (telefon, e-mail, sms, fax) pro vzájemnou komunikaci s pojistníkem, pojištěným a oprávněnou osobou v souvislosti se správou pojištění, řešením škodných 
událostí a nabídkou produktů a služeb pojistitele, členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů. Tyto prostředky nenahrazují písemnou formu úkonů v případech, kdy písemnou formu 
vyžaduje zákon nebo pojistná smlouva. 

5.  Pojistitel je oprávněn k písemnému úkonu určenému pojistníkovi, pojištěnému nebo jinému účastníku pojištění připojit doložku, že nevyjádří-li se tento účastník do 1 měsíce od doručení, má se za to, že s úkonem pojistitele 
souhlasí. 
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c)  doručenou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli. 
Výpovědní lhůta je 1 měsíc.

d)  doručenou do 1 měsíce ode dne výplaty pojistného plnění nebo písemného 
sdělení, že právo na pojistné plnění nevzniká. Výpovědní lhůta je 1 měsíc.

od počátku odstoupením od pojistné smlouvy pojistitelem nebo pojistníkem.

dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojistitelem ve smyslu § 24 
zákona o pojistné smlouvě.

v této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrov-
nání závazků. 

uplynutím pojistného období, nesouhlasí-li pojistník se změnou výše pojistného na 
další pojistné období a sdělí-li svůj nesouhlas pojistiteli do 1 měsíce ode dne, kdy se 
o navrhované změně výše pojistného dozvěděl.

-  u právnických osob, podniků a fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku, 
tím se rozumí jejich výmaz z něho,

-  u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, tím se rozumí zrušení 
právnické osoby zřizovatelem

-  u podniků a fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, tím se rozumí 
zánik oprávnění k jejich činnosti

pojištěné věcí (např. jejich likvidací, úplným zničením), takže zaniká pojistný zájem. 
 
 

dnem prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo pojištěného nebo zamítnutím 
návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Pojištění zanikne uplynutím výpovědní lhůty. Pojistiteli náleží pojistné do konce pojistné-
ho období, ve kterém byla výpověď doručena.

Pojištění zanikne uplynutím výpovědní lhůty. Pojistiteli náleží pojistné do konce pojistné-
ho období, ve kterém byla výpověď doručena.

Dle § 23 zákona o pojistné smlouvě.

Pojistiteli náleží pojistné do konce pojistného období, ve kterém byla škodná událost 
nahlášena.

Pojistitel je oprávněn k písemnému návrhu určenému pojistníkovi, pojištěnému nebo 
jinému účastníku pojištění připojit doložku, že nevyjádří-li se tento účastník do 1 měsíce 
od doručení, má se za to, že s návrhem pojistitele souhlasí.

Pojistné náleží pojistiteli do zániku pojištění.  
 

Pojistiteli náleží pojistné do konce pojistného období, ve kterém mu byla skutečnost 
zániku pojištění sdělena a prokázána.  
 
 
 

Došlo-li k úplnému zničení věci v důsledku pojistné události, pojistiteli náleží pojistné 
do konce pojistného období, ve kterém k zániku došlo. Došlo-li k zániku věci jiným 
způsobem, náleží pojistiteli pojistné do doby, kdy mu byla skutečnost zániku pojištění 
sdělena a prokázána. 

Pojistiteli náleží pojistné do konce pojistného období, ve kterém mu byla skutečnost 
zániku sdělena a prokázána. 

 

 

5.  odstoupením od pojistné smlouvy

6.  odmítnutím pojistného plnění 

7.  dohodou 
 

6.  nesouhlasí-li pojistník se změnou výše 
pojistného 

7.  ukončením činnosti pojištěného 
 
 
 
 

8.  zánikem  
 
 

9.  prohlášením konkursu

Článek 6 – Doručování písemností

1.  Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi, pojištěnému a každé další osobě, které z pojištění vzniklo právo 
nebo povinnost, (dále jen „adresát) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) 
formou obyčejné nebo doporučené zásilky na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo 
na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli.

V případě, že je pojistiteli sdělena jako korespondenční adresa adresa osoby odlišné od pojistníka, nenese 
pojistitel odpovědnost za důsledky plynoucí z případného prodlení při předání korespondence mezi těmito 
osobami.
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2.  Písemnosti mohou být doručovány rovněž zaměstnanci pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou oso-
bou.

3.  Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi formou obyčejné zásilky se považuje za doručenou třetí den po 
prokazatelném odeslání zásilky na korespondenční adresu, i když se adresát o doručení nedozvěděl. 

4.  Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi formou doporučené zásilky se považuje za doručenou, nejde-li 
o doručení podle dalších odstavců, desátý den po prokazatelném odeslání zásilky.

5.  Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi formou doporučené zásilkou s dodejkou se považuje za doruče-
nou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce.

6.  Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele odeslaná formou doporučené zásilky byla uložena doru-
čovatelem na poště, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát 
o uložení nedozvěděl.

7.  Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy bylo její 
přijetí adresátem odepřeno.

8.  Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi poštou se považuje za doručenou dnem vrácení zásilky jako 
nedoručitelné z jiných důvodů.

Takto doručené písemnosti se považují za doručené okamžikem potvrzení o převzetí.

 

 

 
 

Připadá-li však poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže násle-
dující pracovní den.

Článek 7 – Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1.  Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může  v důsledku pojistné události nastat.

a)  Novou cenou je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou 
znovu pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu.

b)  Časovou cenou je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové 
ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, 
k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

c)  Obecnou cenou je cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase 
a místě pojištění.

2.  Horní hranice pojistného plnění je vymezena pojistnou částkou nebo jejím zlomkem, limitem pojistného 
plnění, případně částkou sjednanou na první riziko. 

3.  Pojistná částka představuje novou cenu všech pojištěných věcí v okamžiku vzniku pojištění, není-li v po-
jistné smlouvě ujednáno jinak.

4.  Ve zlomkovém pojištění je horní hranice pojistného plnění vyjádřena zlomkem pojistné částky. Pojištění se 
v tom případě vztahuje pouze na část hodnoty pojištěného majetku (souboru věcí).

5.  Limitem může být stanovena horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.  

6.  Pojištění na první riziko se sjednává v případech, kdy není možné předem určit pojistnou hodnotu 
pojišťované věci (souboru věcí), Může to být i dohodnuté snížení pojistné částky pod   pojistnou hodnotu 
pojišťované věci nebo souboru věcí. U pojištění na první riziko se neuplatňuje podpojištění.  
 

7.  Podpojištění. Je-li pojistná částka v době vzniku pojistné události  nižší než pojistná hodnota věci, po-
skytne pojistitel plnění jen ve   stejném poměru ke škodě, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě. 
Podpojištění bude posouzeno pro každou položku pojistné smlouvy zvlášť.

8.  Je-li pojistná částka v době vzniku pojistné události vyšší než pojistná hodnota věci, neposkytne pojistitel 
vyšší pojistné plnění, než jaké odpovídá pojistné hodnotě pojištěných věcí v okamžiku vzniku pojistné udá-
losti. 

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, za pojistnou hodnotu se považuje nová cena.

 

 
 

 

Horní hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu a všechny pojistné události v jednom pojistném roce, 
není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

Pojistnou částku určuje pojistník na vlastní odpovědnost tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného 
majetku v době uzavření pojistné smlouvy.

Zlomek je horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost. Horní hranicí pojistného plnění pro 
všechny pojistné události v pojistném roce je pojistná částka. 

Např. pro druh věcí ze souboru, pro místo pojištění, pro pojistné nebezpečí apod. Horní hranicí pojistného 
plnění pro všechny pojistné události v pojistném roce je pojistná částka. 

Pokud je pojištění sjednáno na první riziko, musí být tento způsob pojištění výslovně uveden v pojistné 
smlouvě. Dohodnutá částka je horní hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v jednom 
pojistném roce.  
Sazba pro výpočet pojistného v případě pojištění na první riziko je vyšší než sazba pro výpočet pojistného 
z pojistné částky stanovené pojistnou hodnotou. 

Podpojištění se neuplatňuje pouze v případě pojištění na první riziko, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto 
jinak.
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9.  Obnovení pojistné částky 
Po vzniku pojistné události se horní hranice pojistného plnění daná pojistnou částkou pro zbytek pojistného 
roku sníží o částku vyplaceného pojistného plnění. Pro následující pojistný rok platí opět původní pojistná 
částka a pojistné, pokud se strany nedohodnou jinak.

10. Indexace 
Dojde-li během pojistné doby ke zvýšení cen stavebních prací, materiálů a výrobků spotřebovávaných ve 
stavebnictví, může pojistitel odpovídajícím způsobem zvýšit (indexovat) pojistnou částku a pojistné. 

Na základě dodatku ke smlouvě a po doplacení nově stanoveného pojistného pojistníkem může být horní 
hranice plnění pro zbytek pojistného roku upravena až do původní sjednané výše. 
Pojistitel ve smlouvě stanoví, v kterých případech a do jaké výše je možné pojistnou částku obnovit. 

Jestliže pojistná částka nebude indexována, vystavuje se pojištěný nebezpečí podpojištění. 
Indexace může být prováděna pouze u pojištění sjednaného na novou cenu. 

Článek 8 – Spoluúčast

1.  Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na úhradě vzniklé škody. 

2.  Je-li pojištění sjednáno se spoluúčastí, odečítá se její výše uvedená v pojistné smlouvě při každé pojistné události z pojistného plnění. 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 věci nebo soubory postižené škodou sjednána odlišná výše spoluúčasti, odečítá se z pojistného plnění nejvyšší z nich. 

3.  Je-li výše škody nižší než výše sjednané spoluúčasti, nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

Článek 9 – Pojistné – splatnost

1.  Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku pojištění s výjimkou případů, kdy zákon nebo pojistná 
smlouva stanoví, že pojistiteli náleží pojistné i po jeho zániku. Bylo-li sjednáno jednorázové pojistné, náleží 
pojistiteli jednorázové pojistné vždy celé.

2.  Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné považováno za běžné pojistné.

3.  Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, 
není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

4.  V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistník uhradí pojistné ve splátkách. Pojistné hrazené ve splát-
kách je splatné prvního dne období, na které je splátka předepsána. Je-li sjednáno hrazení pojistného ve 
splátkách, nemá tato dohoda vliv na pojistná období a pojistitel je oprávněn účtovat přirážku v procentech 
ročního pojistného není-li dojednáno jinak.

5.  V případě, že se pojistitel s pojistníkem dohodnou na splátkách pojistného, připočítá si pojistitel přirážku: při 
pololetních splátkách ve výši 3 % z poloviny ročního pojistného a při čtvrtletních splátkách ve výši 5 % ze 
čtvrtiny ročního pojistného, není-li dohodnuto jinak.

6.  Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného po dobu delší než 2 měsíce, není pojistitel povinen poskytnout 
pojistné plnění z pojistných událostí nastalých v době prodlení, nebo z pojistných událostí, které vznikly ze 
škodných událostí nastalých v době prodlení. Totéž platí pro doplatek pojistného nebo splátky pojistného.

7.  Pojistné se stanoví pomocí pojistné sazby (popř. paušální částkou), která na základě dlouhodobých zkuše-
ností pojistného trhu s ohledem na pojistné riziko, druh, způsob a rozsah pojištěné činnosti či vztahu, teri-
toriální vliv, rozsah pojištění, limit plnění a škodní průběh zabezpečuje zejména trvalé plnění všech závazků 
pojistitele.  
Jeho výše se uvádí v pojistné smlouvě.

8.  Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu, banky nebo provozovatele poštovních služeb 
nebo v hotovosti, je pojistné uhrazeno v řádném termínu splatnosti připsáním částky na účet pojistitele 
vedený u peněžního ústavu, banky nebo na účet pojišťovacího zprostředkovatele, je-li pojistitelem zmocněn 
k přijímání pojistného, nebo vyplacením výše pojistného pojistiteli v hotovosti, není-li ujednáno jinak. 

9.  Zaplaceným pojistným uhrazuje pojistitel své pohledávky na pojistné v pořadí, v jakém po sobě vznikly.

10.  Pojistitel je oprávněn odečíst z pojistného plnění dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze 
všech pojištění uzavřených s pojistitelem; to se netýká pojistných plnění z povinných pojištění.

11.  Pojistitel má právo nově upravit výši běžného pojistného na další pojistné období, změní-li se obecně 
závazné právní předpisy, kterými se řídí náhrada škody, nebo které mají vliv na stanovení výše pojistného 
plnění.

Dojde-li k zániku pojištění v důsledku ukončení vztahu nebo činnosti, ke které se váže pojistný zájem, náleží 
pojistiteli pojistné až do konce pojistného období, ve kterém mu byla skutečnost zániku pojištění prokázána či 
oznámena.

Běžným pojistným se rozumí pojistné za pojistné období. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti podkladů potřebných pro výpočet pojist-
ného kdykoliv v průběhu pojistné doby.  
 
 

Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení a upomínací 
poplatek dle sazebníku poplatků. 
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Článek 10 – Práva a povinnosti pojistitele

1.  Kromě dalších práv stanovených právními předpisy je pojistitel oprávněn zejména:
a)  požadovat, aby pojistník a pojištěný učinili opatření k zabránění vzniku škody, která by mohla vést k pojistné události nebo zmenšení rozsahu jejích následků; k tomu je oprávněn udělovat pojistníkovi a pojištěnému 

pokyny a požadovat jejich splnění; pokud pojistník a pojištěný tyto pokyny nesplní, neposkytne pojistitel pojistné plnění z událostí, jimž mělo být splněním pokynů zabráněno, nebo jejichž rozsah následků jím měl být 
zmenšen;

b)  odmítnout plnění z pojistné smlouvy, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku 
úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných pod-
mínek;

c)  snížit pojistné plnění, a to až na nulovou hodnotu, dozví-li se pojistitel až po vzniku pojistné události, že na její vznik nebo na zvětšení jejích následků měla vliv podstatná okolnost, která nebyla pojistiteli oznámena nebo 
kterou nemohl pro nepravdivou nebo neúplnou odpověď při uzavírání pojistné smlouvy zjistit; pojistné plnění je pojistitel oprávněn snížit podle toho, jaký vliv měl tento rozpor na vznik pojistné události a na rozsah povin-
nosti pojistitele plnit; 

d)  odmítnout plnění z pojistné smlouvy, jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva naplnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje 
týkající se této události zamlčí;

e)  snížit pojistné plnění pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba poruší povinnosti uvedené v zákoně a v ostatních právních předpisech nebo povinnosti uložené pojistnou smlouvou a takové porušení mělo 
podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění nebo na ztížení nebo znemožnění vlastního šetření pojistitele ke 
zjištění oprávněnosti nároku na pojistné plnění nebo rozsahu škody;

f)  žádat úhradu nákladů nebo škody, pokud v důsledku porušení některé z povinností pojistníkem, pojištěným nebo poškozeným nebo jinou osobou, které vzniklo nebo má vzniknout právo na plnění z pojistné smlouvy, 
vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel zbytečně vynaloží náklady. Pojistitel má právo na náhradu těchto nákladů nebo škody proti osobě, která škodu způsobila nebo vynaložení nákladů vyvolala.

Ustanovení odstavců a) až d) se týkají také zvýšení rizika, které vzniklo v době mezi podáním a přijetím návrhu na uzavření pojistné smlouvy, a které pojistiteli v okamžiku přijetí návrhu nebylo známo.

2.  Pojistitel je oprávněn žádat úhradu nákladů, které nemají přímou souvislost se správou sjednaného pojištění a které proto nemohly být zohledněny ve výši pojistného. Tyto náklady jsou splatné dnem provedení příslušného 
úkonu pojistitelem.  
S výší náhrady za vzniklé náklady se může pojistník a pojištěný seznámit nahlédnutím do sazebníku v sídle a obchodních místech pojistitele.

3.  Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy nebo pojistnými podmínkami je pojistitel povinen zejména:
a)  poskytnout zájemci o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy informace o pojistiteli dle § 66 odst. 1 zákona a během trvání pojistné smlouvy informace dle § 67 zákona; informace jsou poskytovány zásadně v českém 

jazyce;
b)  pojistníkovi/pojištěnému pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojištění;
c)  zabezpečit identifikaci účastníků pojištění v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním právním předpisem;
d)  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob, jakož i o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při likvidaci pojistných událostí. Pojistitel může 

poskytnout tyto informace jen se souhlasem pojištěného nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

4.  Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, 
jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, 
jinak právo zanikne. Pojistitel může od pojistné smlouvy odstoupit i po vzniku pojistné události.

5.  Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění

6.  Odstoupením od smlouvy se pojistná smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit zaplacené pojistné, od kterého odečte to, co již z pojištění 
plnil. Převyšuje-li částka toho, co již pojistitel z pojištění plnil, výši zaplaceného pojistného (případně sníženého o náklady spojené se vznikem a správou pojištění), je pojištěný povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení od 
pojistné smlouvy vrátit částku, o kterou plnění poskytnuté pojistitelem z pojištění převyšuje zaplacené pojistné).

7.  V případě odstoupení od pojistné smlouvy je pojistitel oprávněn odečíst od zaplaceného pojistného náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Paušální výši těchto nákladů nebo způsob jejich výpočtu určí pojistitel 
v sazebníku poplatků.

8.  Je-li jednání nebo vědomost pojistníka nebo pojištěného právně významné, přihlíží pojistitel při zjišťování porušení povinností uložených pojistnou smlouvou nebo právním předpisem také k jednání a vědomosti oprávněné 
osoby nebo osob, jednajících z jejich podnětu nebo v jejich prospěch. 

Článek 11 – Povinnosti pojistníka a pojištěného při uzavírání pojistné smlouvy a v průběhu platnosti pojistné smlouvy

1.  Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání pojistné smlouvy povinni písemně oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika. Zejména jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny 
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění.

2.  Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit jakoukoliv změnu v okolnostech podstatných pro převzetí rizika, ke které dojde v době mezi podáním a přijetím návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Za podstatné se považují ty 
rizikové okolnosti, které mají vliv na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy. Okolnosti, na které se pojistitel výslovně a písemně ptal, se v případě pochybností považují za podstatné vždy. 

3.  Pojistník nebo pojištěný jsou povinni oznámit písemně bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny, které nastaly nebo se projevily po uzavření pojistné smlouvy, týkající se předmětu pojištění, činnosti nebo právních 
vztahů, pro kterou je pojištění sjednáno, skutečností uvedených v pojistné smlouvě, nebo skutečností, na které byli při sjednávání pojištění pojistitelem tázáni, nebo které byly podkladem pro posouzení rizika, stanovení výše 
pojistného a uzavření pojistné smlouvy (zejména činnosti pojištěného a změnou korespondenční adresy).

4.  Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojistného rizika.
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5.  Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání pojistné smlouvy povinni umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do prostor, kde se nacházejí pojištěné věci za účelem posouzení pojistného rizika a přezkoumání čin-
nosti zařízení sloužících k ochraně majetku. Dále jsou jim povinni předložit na vyžádání k nahlédnutí potřebnou dokumentaci (např. projektovou, požárně-technickou) a umožnit pořízení jejich kopie.

6.  Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti podkladů pro výpočet pojistného. Za tímto účelem jsou povinni zpřístupnit pojistiteli veškerou rozhodnou dokumentaci a umožnit pořízení její kopie. 
V případech a za podmínek stanovených pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou jsou pojistník a pojištěný povinni předložit pojistiteli doklad o skutečné výši rozhodných údajů. Dále jsou povinni rozhodné údaje 
předložit vždy do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti pojistitele o sdělení těchto údajů. 

7.  Pojistník a pojištěný je povinen prokázat na žádost pojistitele svůj pojistný zájem.
8.  Pojistník nebo pojištěný jsou povinni sdělit ihned písemně pojistiteli každou změnu všech pojištěných věcí nebo souboru věcí, která měla za následek zvýšení pojistné hodnoty základního pojištění o více než 10% nebo 

zakládá potřebu zvýšení limitu plnění. Jestliže pojistná částka nebude zvyšována, vystavuje se pojištěný nebezpečí podpojištění (viz čl. 7 odst. 7).
9.  Pojistník a pojištěný je povinen oznámit pojistiteli vícenásobné pojištění neprodleně poté, co se o něm dozvěděl, zároveň je povinen sdělit název tohoto pojistitele a výši pojistné částky nebo limitu plnění. 
10.  Pojistník a pojištěný je povinen oznámit dohodnutou vinkulaci pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. banky) u každého z vícenásobného pojištění.
11.  Pojistník a pojištěný jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující ke snížení rizika nebo k jeho odvrácení, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, 

bezpečnostními a technickými normami anebo které mu byly uloženy pojistitelem. Nesmějí strpět ani podobná jednání třetích osob.
12.  Pojistník a pojištěný jsou povinni řádně se starat o údržbu pojištěného majetku a udržovat ho ve stavu, který neohrožuje jiné osoby nebo majetek, zejména pak udržovat jej v dobrém technickém stavu dle příslušných 

právních předpisů, neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozvěděl a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události. Například pravidelné revize přístrojů a zařízení, nepřetěžování strojů 
a zařízení, nepoužívání k jiným, než schváleným účelům, řádná údržba budovy, zejména střechy.

13.  Pojistník a pojištěný je povinen odstranit dle požadavků pojistitele všechny nedostatky a okolnosti obzvláště hrozící vznikem škody, zejména takové, které již ke škodě vedly. 
14.  Pojistník a pojištěný jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo jiných hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu. Pokud pojistníkovi nebo pojištěnému hrozí 

škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem.
15.  Je-li jednání nebo vědomost pojistníka nebo pojištěného právně významné, přihlíží pojistitel při zjišťování porušení povinností uložených pojistnou smlouvou nebo právním předpisem také k jednání a vědomosti oprávněné 

osoby nebo osob jednajících z jejich podnětu nebo v jejich prospěch. Oprávněná osoba může postoupit pohledávku na pojistné plnění pouze se souhlasem pojistitele.
16.  Pojistník a pojištěný je povinen umožnit pojistiteli jako správci údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a jeho smluvním zpracovatelům splňujícím podmínky stanovené zákonem zpracování osobních údajů pro účely pojišťo-

vací činnosti a dalších souvisejících činností stanovených zákonem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů.

Článek 12 – Povinnosti pojistníka a pojištěného při vzniku události, se kterou je spojeno uplatňování nároku na pojistné plnění

1.  Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistník nebo pojištěný při vzniku škodné události povinen zejména:
a)  zajistit zmírnění škody nebo veškerá možná opatření směřující proti zvětšování škody a zajistit odvrácení následných škod a přitom postupovat podle pokynů pojistitele; dále je povinen si tyto pokyny vyžádat, pokud to 

okolnosti umožňují,
b)  neprodleně poté, co se dozvěděl o vzniku škody, informovat pojistitele písemně, telefonicky, v elektronické podobě, telegraficky nebo telefaxem, že došlo ke vzniku škody. Za hlášení vzniku škody způsobem stanove-

ným pojistitelem se považuje výlučně hlášení ve formě písemné. Pokud byla škodní událost oznámena jinak než písemně, je pojištěný povinen toto oznámení učinit ještě písemně na příslušném formuláři pojistitele, jinak 
se má za to, že hlášení nebylo učiněno. 
Písemné oznámení musí obsahovat alespoň následující údaje:
- identifikaci pojištěného;
- číslo pojistné smlouvy;
- datum a místo vzniku škody;
- datum škodné události, je-li pojištěnému známo;
- rozsah škody, včetně jejího vyčíslení;
- popis škodního děje;
- číslo jednací, je-li událost šetřena příslušným policejním nebo jiným příslušným orgánem.
Není-li písemné oznámení úplné, neběží lhůty spojené s vyřizováním pojistné události.

c)  neměnit stav způsobený pojistnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle však po dobu 15-ti dnů od oznámení pojistné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických 
nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech je povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo 
jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem,

d)  informovat písemně pojistitele neprodleně poté, co se o škodě dozvěděl, 
e)  dát pravdivé vysvětlení o vzniku škodné události a rozsahu jejích následků a poskytnout jakoukoliv informaci, která je potřebná ke zjištění okolností vzniku škodné události a škody, nebo jejího rozsahu,
f)  umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména prohlédnout poškozenou věc a prozkoumat příčiny a rozsah škody pro stanovení výše pojistného plně-

ní, včetně nahlížení d úřadních spisů týkajících se škody a škodné události a pořizování kopií,
g)  zajistit a podat důkaz o vzniku, příčině, rozsahu a následcích škodné události a výši vzniklé škody; náklady s tím spojené nese ten, kdo má povinnost důkaz podat,
h)  předložit pojistiteli nezbytné informace a doklady, které si pojistitel vyžádá,
i)  poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčiny a rozsahu škody,
j)  na základě žádosti zaprotokolovat nebo písemně sdělit a předložit všechny potřebné informace a dokumenty,
k)  u věcí mimořádné hodnoty prokázat hodnotu této věci znaleckým posudkem, účtem, kupní smlouvou, popř. jiným hodnověrným dokladem, který si pojistitel vyžádá jako podání důkazu, 
l)  oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení, popř. hasičskému záchrannému sboru vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo 

přestupku,
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m)  plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.

2.  Oprávněná osoba je povinna pojistiteli před výplatou pojistného plnění prokázat, že jí svědčí právo na pojistné plnění.

3.  Všechny povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy a z právních předpisů, které se týkají pojištěného, se přiměřeně vztahují i na pojistníka a na všechny osoby, které uplatňují nároky na pojistné plnění. Tyto osoby rovněž 
odpovídají za plnění předepsaných povinností ke zmírnění škody a povinností směřujících k předcházení a odvrácení škod.

4.  Poruší-li pojištěný nebo pojistník některou z povinností uvedených v pojistných podmínkách nebo některou z povinností sjednaných v pojistné smlouvě, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění.

5.  Je-li jednání nebo vědomost pojistníka nebo pojištěného právně významné, přihlíží pojistitel při zjišťování porušení povinností uložených pojistnou smlouvou nebo právním předpisem také k jednání a vědomosti oprávněné 
osoby nebo osob, jednajících z jejich podnětu nebo v jejich prospěch.

6.  V případě vícenásobného pojištění je pojištěný povinen doručit oznámení vzniku události, se kterou je spojeno uplatňování nároku na pojistné plnění jako prvnímu tomu pojistiteli, kterého požádal o vinkulaci pojistného plnění.

7.  Pojištěný je povinen postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí.

8.  Oprávněná osoba je povinna bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla pohřešovaná věc, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Oprávněná osoba je povinna vrátit pojistiteli jeho plnění po odečtení přiměře-
ných nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byl zbaven možnosti s věcí nakládat.

Článek 13 – Pojistné plnění 

1.  Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele 
plnit. 

2.  Rozhoduje-li o důvodu nebo výši náhrady škody příslušný orgán, vzniká povinnost poskytnout pojistné 
plnění až po právní moci rozhodnutí příslušného orgánu. 

3.  Šetření musí být zahájeno bez zbytečného odkladu. Pokud nemůže být skončeno toto šetření do tří měsíců 
od oznámení události, je pojistitel povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, 
a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu. 

4.  Pojistné plnění je splatné na území a v měně České republiky, pokud není ujednáno jinak. Pro přepočet cizí 
měny se použije kursu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. 

5.  Má-li pojištěný, resp. poškozený při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zá-
kona nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené 
bez DPH. 

6.  Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, resp. dohodnuté splátky pojistného, po dobu delší než 2 
měsíce, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojistných událostí, které nastaly v době prodle-
ní, nebo z pojistných událostí, které vznikly ze škodných událostí nastalých v době prodlení. 

7.  Pojistitel není v prodlení s výplatou pojistného plnění:
a)  existují-li pochybnosti o vlastnictví, popř. o pojistném zájmu;
b)  pokud poškozený nesdělil pojistiteli aktuální údaje o peněžním ústavu a čísle účtu nebo adrese, na něž 

má být výplata pojistného plnění;
c)  pokud poškozený neposkytl pojistiteli údaje nutné k ověření totožnosti příjemce platby;
d)  po dobu do doručení pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, který rozhodoval o důvodu nebo 

výši náhrady škody; 
e)  třetí osoba (např. banka), v jejíž prospěch je pojistné vinkulováno, nedá souhlas s vyplacením pojistného 

plnění;
f)  se pojistitel dozví, že v případě vícenásobného pojištění je pojistné vinkulováno u jiného pojistitele;
g)  pojistitel neobdržel písemné oznámení škody.

8.  Pojistitel je oprávněn výplatu pojistného plnění, resp. zálohy na pojistné plnění odložit, je-li šetření pojistné 
události ztíženo, a to zejména jestliže:
a)  existuje pochybnost o oprávněnosti výplaty pojistného plnění, a to až do dodání potřebných důkazů ,
b)  orgány činné v trestním řízení zahájily proti pojistníkovi ,pojištěnému nebo poškozenému či jiné osobě, 

řízení v souvislosti se škodou, a to až do skončení tohoto řízení.

Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. 

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z důvodů, které jsou mimo vliv pojistitele, anebo je-li 
v důsledku vzniku škodné události vedeno vyšetřování orgány policie, hasičského záchranného sboru nebo 
dalších příslušných orgánů anebo je-li vedeno řízení o náhradě škody nebo trestní stíhání pojištěného, , pojistní-
ka nebo poškozeného, a to až do okamžiku skončení takového vyšetřování, řízení nebo trestního stíhání.

V případech, kdy pojištěný, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené 
včetně DPH.



VPP POD 2005/01 strana 9 / 34

9.  Byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události 
a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti ne-
pravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době 
uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, může pojistitel plnění 
z pojistné smlouvy odmítnout. 

Dále může pojistitel plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva 
naplnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo 
podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 

Článek 14 – Promlčení

Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za tři roky, promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za jeden rok po vzniku pojistné události.

Článek 15 – Přechod vlastnictví

Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který pojistitel poskytl pojistné plnění 
v důsledku pojistné události na takovém majetku. 

Pojistitel a pojistník, resp. pojištěný, se mohou ve smlouvě dohodnout jinak. 

Článek 16 – Řešení sporů

1.  Při vzniku sporu mezi účastníky tohoto pojištění použijí obě smluvní strany všechny dostupné možnosti 
k tomu, aby byl spor vyřešen smírnou cestou. 

2.  Pojištěný i pojistitel mohou v případě sporu o výši škody nebo o její příčině požadovat zahájení expertního 
řízení.

3.  Zásady řízení expertů:
a)  každá smluvní strana určí písemně svého experta, který vůči ní nemá žádné závazky a neprodleně 

o něm informuje druhou stranu; námitky proti osobě experta je třeba vznést před zahájením jeho činnos-
ti;

b)  určení experti se sjednotí na osobě třetího experta, který bude mít rozhodující hlas;
c)  experti zpracují posudek o sporných otázkách odděleně;
d)  experti předají posudky pojištěnému a pojistiteli současně; pokud se výsledky expertů liší, předá po-

jistitel oba posudky expertovi s rozhodujícím hlasem; ten rozhodne o sporných otázkách a předá své 
rozhodnutí oběma stranám;

e)  každá smluvní strana kryje náklady na svého experta, náklady na experta s rozhodujícím hlasem jsou 
hrazeny oběma stranami stejným dílem. 

Jestliže se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, mohou se obrátit pojistitel, pojistník nebo pojištěný na přísluš-
ný soud České republiky. 

 

4. K výsledkům zjištění expertů nebo experta s rozhodujícím hlasem bude přihlédnuto při posouzení pojistného 
plnění. .

5. Práva a povinnosti pojištěného a pojistitele stanovené zákonnými předpisy, pojistnými podmínkami a pojist-
nou smlouvou nejsou řízením expertů dotčeny. 

Článek 17 - Rozhodné právo

Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, ať již bude tento vztah posouzen z jakéhokoli právního titulu.

Článek 18 - Územní platnost pojištění

Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky nebo při nichž nastane škoda na území České republiky. 

Článek 19 – Obecné výluky z pojištění

Kromě dalších omezení a výluk z pojištění stanovených právními předpisy, pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou nejsou pojištěné ani škody bez ohledu na spolupůsobící příčiny způsobené: 

1. úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí pojištěného a ostatních spolupojištěných osob 

2.  v důsledku válečných událostí jakéhokoliv druhu 

3.  v důsledku vnitřních nepokojů

Úmyslným jednáním se rozumí vědomý projev vůle nebo vědomý čin, o jehož následcích jednající osoba muse-
la nebo mohla vědět.

Za škody způsobené válečnými událostmi považujeme i škody způsobené fyzickými osobami v krajině válkou 
ne přímo postižené, jejichž konání je požadované nebo výlučně odsouhlasené válečnými skupinami

Vnitřními nepokoji se rozumí jednání části obyvatelstva ve společném úmyslu takovým způsobem, že ruší 
veřejný klid a pořádek. Za škody v důsledku vnitřních nepokojů jsou považovány i škody vzniklé jednáním 
směřujícím k potlačení nebo zmírňování následků vnitřních nepokojů, a to orgánem ze zákona povinným nebo 
oprávněným k takovému jednání. 
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4.  vzniklé v souvislosti s terorismem 
 
 

5.  vzniklé v důsledku jaderné reakce, jaderného záření nebo radioaktivního zamoření, ať přímo nebo nepřímo 

6.  na životním prostředí

Terorismem se rozumí použití násilí k politickým cílům zahrnující jakýkoliv čin jakékoli osoby jednající nebo ja-
kýchkoli osob jednajících v zastoupení organizace nebo ve spojení s organizací, jejíž činnost směřuje ke svržení 
vlády nebo k násilí. Terorismus zahrnuje rovněž použití násilí k zastrašení veřejnosti jako celku nebo k zastraše-
ní jakékoli vrstvy obyvatelstva. 

Vyloučeny jsou škody, ať došlo k události v místě pojištění nebo mimo ně, ať byly způsobeny nebo zvětšeny 
některým z pojistných nebezpečí. 

II. Specifická část

Článek 20 – Výklad použitých pojmů

Věc Za věc je pro potřeby tohoto pojištění považována 
 • budova
 • ostatní stavba
 • věc movitá

Budova Za budovu je považována trvalá stavba, která je spojena se zemí pevným základem, tj. nemovitá stavba (§ 119, odst. 2 Občanského zákoníku), která je prostorově soustředěna  
 a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Budova umožňuje vstup a pobyt lidí a má určitou trvalou hodnotu.
 Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, není za budovu považována stavba dočasného charakteru – např. stavební buňka, nafukovací hala, stan.

 Za budovu lze rovněž považovat sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně a technicky uspořádána, že může samostatně  
 plnit funkci budovy

Budova 1. stavební třídy Konstrukce budovy je provedena z nehořlavých materiálů (např. pálená cihla, betonové tvárnice, železobetonová konstrukce) a zároveň střecha je z nehořlavých materiálů  
 (např. pálená taška, bóndský šindel, plech).

Budova 2. stavební třídy Konstrukce budovy anebo střecha není provedena z nehořlavých materiálů.

Trvale znehodnocená budova Budova je trvale znehodnocena pokud je určena ke stržení nebo není více použitelná ke svému provoznímu účelu.

Ostatní stavba Za ostatní stavby jsou pro účely tohoto pojištění považovány následující stavby – přístřešky, spojovací mosty, rampy, sila a bunkry, zděné nebo betonové komíny, kanály a šachty,  
 oplocení všeho druhu, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty, apod. 

Movité věci Za movité věci jsou pro potřeby pojištění považovány věci ve vlastnictví pojištěného, které slouží k výkonu podnikatelské činnosti v souladu s platným oprávněním k podnikání,  
 popř. věci druhých osob, pokud druhově patří do téže kategorie nebo jsou stejné povahy jako věci vlastní a pojištěný je převzal na základě smlouvy (např. leasing, zápůjčka, pronájem)  
 a využívá je ke své podnikatelské činnosti.
 Za movité věci se považují:
 • výrobní, provozní a obchodní zařízení 
 • zásoby (pouze vlastní)
 • rezerva pro zvýšení hodnoty movitých věcí.

Výrobní, provozní a obchodní  • stroje, zařízení, vybavení a instalace určené k výrobě 
zařízení, tj.: • stroje, zařízení, vybavení a instalace určená k vyhotovení, zpracování a přenosu dat a zpráv všeho druhu 
 • pracovní stroje všeho druhu vč. jejich hnacích prvků a veškerého příslušenství, samohybné pracovní stroje (s výjimkou motorových vozidel, přívěsů, návěsů a tažných zařízení, letadel  
  a plavidel s přidělenou SPZ nebo registrační značkou)
 • veškerý vozový park, dopravníky, koleje, železniční vagóny, vysokozdvižné vozíky (s výjimkou motorových vozidel, přívěsů, návěsů a tažných zařízení, letadel a plavidel s přidělenou  
  SPZ nebo registrační značkou)
 • zařízení k vytápění, větrání, klimatizaci, dále pak plynoinstalace a vodoinstalace a další instalace, katalyzátory, základy strojů, výtahy, čerpadla, filtrační zařízení apod., pokud je není  
  možné považovat za stavební součást nebo příslušenství budovy
 • osvětlovací zařízení, která nejsou pevně spojená s budovou
 • příruční stroje a přístroje všeho druhu určené pro výrobu
 • zařízení k hašení požárů, požární ochrany, podnikové ochrany stejně jako služební výstroj a výzbroj všeho druhu
 • sportovní zařízení, zdravotní zařízení, zařízení civilní obrany
 • pažení, bednění, stavební lešení, obslužné plošiny, kontejnery a stavební buňky, nářadí
 • zařízení společenských, ubytovacích a stravovacích zařízení, vybavení kuchyní, kantýn
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 •  vybavení sloužící k provozování obchodní činnosti pojištěného (např. pulty, regály, pokladny, atp.) 
 •  vybavení kanceláří vč. kancelářských strojů
 •  kopírovací zařízení, telekomunikační zařízení, rozhlas, dálnopis a telefony všeho druhu 
 • nosiče dat, diapozitivy, tiskopisy, knihovny, filmy
 • tiskové disky a válce a tiskařské nářadí pokud je nutné pro standardní výrobu
 • formy, matrice, modely (formy), kovové odlitky, pokud jsou nutné pro standardní výrobu
 • firemní štíty, reklamní tabule, propagační zařízení apod., pokud je není možné považovat za stavební součást nebo příslušenství budovy
 • aktivní bezpečnostní opatření pro ochranu majetku podniku (EZS, EPS, trezory,......)

Zásoby, tj: • materiál na skladě – jedná se především o suroviny nutné pro výrobu (není rozhodné zda přecházejí do výrobku zcela a tvoří tedy jeho podstatu anebo mají při výrobě funkci  
  tzv. pomocných látek – pro výrobu jsou nezbytné, ale do výrobku přecházejí jen částečně), dále pak o provozní látky, tj. látky nezbytné pro zabezpečení provozu podniku  
  (např. ředidla, maziva, stavební materiál); předmětem pojištění jsou i drahé kovy a kameny určené k opracování
 • vlastní výroba vč. nedokončené výroby, polotovarů a hotových dílů
 • zboží na skladě, tedy vše co bylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje anebo předáno z výroby do vlastních prodejen výrobce
 • obaly pro ochranu materiálu na skladě (materiál pro výrobu) a pro vlastní výrobu 

Rezerva pro zvýšení hodnoty  Rezerva pro zvýšení hodnoty movitých věcí kryje: 
movitých věcí • zvýšení hodnoty movitého majetku o pořízení nového výrobního, provozního a obchodního zařízení,
 • přestavby a úpravy výrobního, provozního a obchodního zařízení.

Trvale znehodnocené výrobní,  Výrobní, provozní a obchodní zařízení je trvale znehodnoceno, pokud je vyřazeno z provozu nebo již není použitelné ke svému účelu.
provozní a obchodní zařízení

Celková souhrnná pojistná částka Je součet souhrnné pojistné částky budov a souhrnné pojistné částky movitých věcí. Pojem celková souhrnná pojistná částka se vztahuje vždy k místu pojištění.

Stavební součást Stavební součástí je vše, co k budově nebo ostatní stavbě podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Pozemek není součástí stavby.
 Pro stavební součást dále platí:
 • součást věci hlavní musí být s touto fyzicky spojena
 • součást věci nemůže být předmětem odlišných právních vztahů než věc hlavní
 • právní osud součásti věci hlavní sleduje osud věci hlavní.
 Za stavební součásti jsou považovány zejména:
 • elektroinstalace vč. příslušných měřících přístrojů a rozvodných skříní, ovšem bez přenosných svítidel a elektrospotřebičů
 • plynové instalace včetně příslušných měřících přístrojů, ovšem bez přenosných plynových spotřebičů
 • vodovodní instalace včetně příslušných měřících přístrojů, armatur, pump, filtračních zařízení apod.
 • telefonní kabely, kabeláže PCO, EZS, televizní kabely, datové kabely
 • sanitární zařízení, tedy klozety, vany, umyvadla, sprchové kouty apod. (vč. motorů a čerpadel – např. u vířivých van a masážních sprchových koutů)
 • zařízení pro ohřev vody, ale za podmínky, že je pevně spojeno s budovou a napojeno na vodovodní síť
 • vstupní dveře vč. kliky, štítu a zámku
 • zařízení k vytápění vč. kotlů, topných těles a radiátorů – všechna zařízení musí být pevně spojena s budovou
 • vzduchotechnika, klimatizace, ventilátory – všechna zařízení musí být pevně spojena s budovou
 • výtahy vč. strojoven a kabin
 • jezdící schody a chodníky
 • hromosvody
 • okapy a svody dešťové vody
 • pevně zabudované příčky a oddělení místností, případně pevně zabudované vestavby a vestavný nábytek, nikoliv však přemístitelný
 • pevně položené podlahové krytiny (např. lepené PVC, lepené koberce, plovoucí podlahy, dlažby apod.)
 • pevně namontovaná dřevěná a ostatní obložení stěn, malby a parapety
 • pevně namontované mezistropní vrstvy, obložení stropu a visuté stropní podhledy
 • s budovou pevně spojené schody, schodiště a to vně i uvnitř budovy
 • elektromechanicky poháněné brány vč. jejich pohonných a vytápěcích prvků
 • meziokenní a vnější žaluzie vč. jejich případné elektromechanického pohonu
 • montážní jámy, síťové kolektory (jsou-li umístěny v budově anebo jsou v její bezprostřední stavební souvislosti)
 • sluneční kolektory (pevně spojené s pojištěnou budovou)
 • zděné pece, krby, krbová kamna, kamna (musí být pevně spojeny s budovou – minimálně kouřovodem)
 • centrální vysavače – všechna zařízení musí být pevně spojena s budovou
 • zařízení potrubní pošty – všechna zařízení musí být pevně spojena s budovou
 • tepelné výměníky
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 • domovní vodárny
 • hydranty (bez hadic a proudnic)
 • bazény, jezírka a věcí obdobné uvnitř budovy

Peníze, tj. • platné tuzemské a cizozemské bankovky
 • bankovky a oběžné mince

Cennosti, tj.: Za cennosti se pro potřeby tohoto pojištění považují zejména:
 • cenné papíry a listiny nebo jiné obdobné dokumenty
 • vkladní a šekové knížky, zástavní listy, platební karty
 • předplacené telefonní a tomu obdobné karty
 • platné, neznehodnocené poštovní známky, kolky a jiné ceniny, stravenky 
 • drahé kovy, drahé kameny a perly a předměty z nich vyrobené
 • klenoty
 • věci umělecké, historické, sběratelské hodnoty a starožitnosti

Osoba blízká, tj.: • příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel
 • jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu  
  vlastní

Jiná pověřená osoba, tj.: • osoba, která je pověřená pojištěným a za úplatu (nebo i bez ní) jedná podle vůle pojištěného.

Článek 21 – Místo pojištění

Není-li v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno, jinak poskytne pojistitel plnění, došlo-li k pojistné události v místě, které je v pojistné smlouvě uvedeno jako místo pojištění. 
Je-li v jednom místě pojištění pojištěno více budov (popř. movité věci jsou umístěny v různých budovách), musí být tyto samostatně specifikovány v pojistné smlouvě popisem a příslušnou pojistnou částkou.
Je-li pojistnou smlouvou pojištěno více míst pojištění, vztahuje se pojistná ochrana na všechna toto místa. 
Jsou-li pojištěné 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 zabezpe-
čení odpovídá uložení a zabezpečení v místě pojištění (pojistník je povinen tuto změnu neprodleně písemně ohlásit pojistiteli).

Článek 22  - Pojistná částka, pojistná hodnota

1.  Pojistná částka je stanovena pojistníkem pro každou pojištěnou věc nebo pojištěný soubor věcí tak, aby odpovídala pojistné hodnotě věci nebo souboru věcí v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka se uvádí 
v pojistné smlouvě. Pojistná částka budovy zahrnuje i hodnotu všech stavebních součástí, které v ní byly zabudovány během výstavby nebo úprav (definice stavebních součástí je uvedena v článku 20 těchto pojistných 
podmínek). Není-li v pojistné smlouvě výslovně sjednáno jinak je za pojistnou hodnotu považována nová cena.

2.  Pojištění může být rovněž sjednáno na zlomkovou pojistnou částku, tzn. na část hodnoty pojištěného majetku. Zlomková pojistná částka musí být vždy stanovena z nové ceny pojištěné věci anebo souboru věcí. 
3.  Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu dle odstavce 1 tohoto článku (např. u věcí jiných osob převzatých ne základě smlouvy o opravě, úpravě apod.) anebo dohodne-li se pojistník a pojistitel na snížení pojistné částky 

věci nebo souboru věcí pod jejich pojistnou hodnotu, sjednává se pojištění na pojistnou částku na první riziko.
4.  V pojistné smlouvě může být rovněž stanoven limit plnění (např. pro druh věcí ze souboru, místo pojištění, pojistné nebezpečí apod.). 

Článek 23 – Předmět pojištění

1.  Pojištění může být sjednáno pro budovy, ostatní stavby a věci movité (tj. výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby) dle výkladu pojmů uvedeného v článku 20 těchto pojistných podmínek.
2.  Pojištění se vztahuje na budovy, ostatní stavby a movité věci, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě anebo jsou součástí souboru věcí specifikovaného v pojistné smlouvě. Soubor tvoří věci stejného nebo podobného 

charakteru anebo věci určené k témuž hospodářskému účelu. Na roveň movitých věcí vlastních jsou postaveny věci cizí, pokud splňují požadavky uvedené k článku 20 (výklad použitých pojmů) pro věci druhých osob. Je-li 
pojištěn soubor věcí, vztahuje se pojištění na všechny věci, které k němu právě náleží.

3.  Je-li sjednáno v pojistné smlouvě vztahuje se pojištění i na věci zvláštního charakteru, tj.:
• peníze v hotovosti a cennosti
• osobní věci zaměstnanců
• věci jiných osob převzaté na základě smlouvy o opravě, úpravě, zpracování, úschově, komisním prodeji apod.
• výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci
• prodejní automaty
• předměty na volném prostranství
• předměty na vnější straně budovy
• najaté prostory (stavební součásti, stavební úpravy, trezory, vitríny apod.)
• nosiče dat vč. záznamů na nich uložených

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění věcí zvláštního charakteru se sjednává na první riziko.
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4.  Je-li sjednáno v pojistné smlouvě, předmětem pojištění se mohou stát i náklady a sice:
• Náklady na vyklizení
• Náklady na bourání a stržení
• Náklady na přemístění a ochranu
• Náklady spojené se zásahem hasičského sboru
• Náklady na odstranění škod způsobených vodou ze sprinklerů při požáru
• Náklady na odstranění škod způsobených únikem teplovodních kapalin
• Náklady na krátkodobá nutná bezpečnostní opatření - nebezpečí odcizení
• Náklady na výměnu zámků
Není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění nákladů se sjednává na první riziko.

5.  Náklady, které lze pojistit ve smyslu odstavce č. 4 tohoto článku, nejsou zachraňovací náklady ve smyslu zákonných ustanovení (dle článku 24 těchto pojistných podmínek)

Článek 24 – Zachraňovací náklady

Zachraňovací náklady jsou nutně a účelně vynaložené náklady takových opatření, která mohla vést k odvrácení škody nebo zmírnění následků škody již nastalé jež mohla zakládat nárok na odškodnění z titulu sjednaného pojiš-
tění majetku. Za zachraňovací náklady jsou rovněž považovány náklady, které byly vynaloženy z hygienických, ekologických nebo bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků. Po-
jistník má nárok na náhradu zachraňovacích nákladů a na náhradu škody, kterou utrpěl v souvislosti s výše uvedenými činnostmi a to nad rámec sjednané pojistné částky, maximální limit plnění pojistitele je však 10% sjednané 
pojistné částky věci nebo souboru poškozených nebo zničených věcí. Bez omezení limitu plnění poskytne však pojistitel plnění za vynaložené zachraňovací náklady, které byly pojištěným prokazatelně vynaloženy na záchranu 
života nebo osob anebo náklady, které byly pojištěným vynaloženy se souhlasem pojistitele a k nimž by jinak nebyl povinen.

Článek 25 - Vymezení pojistné události

Za jednu pojistnou událost se považuje škoda, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit, která vznikne z příčiny jednoho pojistného nebezpečí, v jednom místě pojištění a v jednom čase. Za jednu pojistnou událost však 
mohou být považovány i prokazatelně se škodou související škody následné.

Článek 26 – Pojistné plnění

Není-li u jednotlivého pojistného nebezpečí v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojistitel plnění, byla-li věc při pojistné události nebo v příčinné souvislosti s ní:
• poškozena
• zničena 
• ztracena

V případě vzniku škod z přírodních nebezpečí hradí pojistitel bezprostřední škody na pojištěném majetku a pále pak škody, které byly způsobeny pádem jiného předmětu na pojištěnou věc (pád musí být prokazatelně způ-
soben vichřicí, krupobití nebo tíhou sněhu).

V případě vzniku škod z nebezpečí odcizení hradí pojistitel i škody, ke kterým dojde při pokusu o krádež vloupáním, loupež nebo s nimi vandalismus.

Článek 27 - Zásady pro stanovení výše pojistného plnění

Poškození věci 
Při poškození pojištěné věci uhradí pojistitel přiměřené náklady na opravu poškozené věci snížené o cenu 
zbytků nahrazovaných částí pojištěných věcí. 
U pojištění na časovou hodnotu je navíc zohledněn stav věci bezprostředně před pojistnou událostí (především 
opotřebení věci, popř. jiné znehodnocení anebo zhodnocení věci).

U pojištění na obecnou cenu uhradí pojistitel částku odpovídající rozdílu mezi obecnou cenou bezprostředně 
před pojistnou událostí a obecnou cenou po poškození v důsledku pojistné události.

Jsou-li poškozenou věcí zásoby může být od pojistného plnění navíc odečtena částka, o kterou se v důsled-
ku pojistné události snížily obvyklé náklady na ošetřování a další zpracování zásob, které by jinak bylo nutné 
vynaložit.

Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její části, která je v době pojistné události v místě 
pojištění obvyklá.

Pokud je oprava z ekonomických nebo jiných, pojistitelem uznaných důvodů, nemožná anebo nevhodná, je 
poškozená věc považována za zničenou. 

V případě poškození elektronických zařízení ve vlastnictví jiných osob, které pojištěný po právu užívá bude 

Obecně platná ustanovení zásad výpočtu pojistného plnění platná pro poškozené, zničené nebo ztracené věci:
U pojištění sjednaného na novou hodnotu má pojištěný právo na vyplacení částky přesahující časovou hodnotu 
věci při pojistné události pouze tehdy, pokud:
• do tří let po pojistné události provede opravu nebo znovupořízení věci. Tříletá lhůta se považuje za dodr-

ženou, pokud jsou v jejím průběhu učiněny závazné objednávky oprav poškozených věcí nebo na pořízení 
věcí zničených nebo ztracených, a zároveň

• znovupořízení budovy se realizuje na stejném místě nebo není-li z ekonomických, právních nebo jiných 
pojistitelem uznaných důvodů možné i v jiném místě na území ČR

• znovupořízené věci budou sloužit k témuž účelu jako věci původní.

U budov, jejichž celkové opotřebení bylo při pojistné události vyšší než 60%, poskytne pojistitel plnění vždy 
v časové hodnotě.
Výrobní, provozní a obchodní zařízení
U budov se pojistné plnění nesnižuje o hodnotu použitelných zbytků, je-li tato hodnota nižší než 10% skuteč-
ného pojistného plnění, nebo pokud zbytky budovy nemohou být použity ke znovupostavení.
Zbytky poškozených věcí zůstávají ve vlastnictví pojištěného. 

U věcí patřících prokazatelně k sobě se nezohledňuje případné znehodnocení postihující věci, které zůstaly 
nepoškozeny v důsledku poškození, zničení nebo ztráty věcí jiných.
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poskytnuto pojistné plnění následující způsobem:
• u zařízení mladších tří let nezbytné náklady na opravu, nejvýše však do příslušné pojistné částky na novou 

hodnotu
• u zařízení starších tří let nezbytné náklady na opravu, nejvýše však do časové hodnoty věci při pojistné 

události.

Zničené nebo odcizení věci 
Při zničení nebo odcizení věci uhradí pojistitel přiměřené náklady na znovupořízení nebo znovuvyrobení ( podle 
toho, která částka je nižší) věci stejného druhu a kvality v novém stavu snížené o cenu zbytků pojištěných věcí. 
U pojištění na časovou hodnotu je navíc zohledněn stav věci bezprostředně před pojistnou událostí (především 
opotřebení věci, popř. jiné znehodnocení anebo zhodnocení věci).

U pojištění na obecnou hodnotu vyplatí pojistitel maximálně částku odpovídající obecné ceně věci při pojistné 
události.

Jsou-li zničenou nebo poškozenou věcí zásoby, vyplatí pojistitel částku určenou dle výše uvedených pravi-
del, ale maximálně do výše částky, kterou by pojištěný obdržel při realizaci zásob. Toto ustanovení se netýká 
zásob, které pojištěný není sám schopen vyrobit.  
Od pojistného plnění může být navíc odečtena částka , o kterou se v důsledku pojistné události snížily obvyklé 
náklady na ošetřování a další zpracování zásob, které by jinak bylo nutné vynaložit. 
V případě poškození elektronických zařízení ve vlastnictví jiných osob, které pojištěný po právu užívá bude 
poskytnuto pojistné plnění následující způsobem:
• u zařízení mladších tří let nezbytné náklady na opravu, nejvýše však do příslušné pojistné částka na novou 

hodnotu
• u zařízení starších tří let nezbytné náklady na opravu, nejvýše však do časové hodnoty věci při pojistné 

události.

Plnění pojistitele ze všech pojistných událostí za pojistný rok nesmí přesáhnout pojistnou částku pro příslušnou 
položku. 
Bylo-li sjednáno zlomkové pojištění je příslušná zlomková pojistná částka horní hranicí pojistného plnění na 
jednu pojistnou událost; horní hranice pojistného plnění pro všechny pojistné události v pojistném roce (nebo 
za jinou dobu trvání pojištění sjednanou v pojistné smlouvě) je pojistná částka pro příslušnou položku.

Bylo-li sjednáno pojištění na první riziko je příslušná pojistná částka pro první riziko horní hranicí pojistného 
plnění za pojistný rok pro příslušnou položku.

Článek 28 - Změny pojištění

1.  V průběhu pojistného roku nebo jiné doby trvání pojištění lze pojistnou smlouvu změnit dohodou smluvních stran. Tato dohoda musí být učiněna písemně, jinak je neplatná.
2.  Pojistník/pojištěný je povinen jakoukoliv změnu, která má souvislost se sjednaným pojištěním, neprodleně písemně oznámit pojistiteli. Pojistník/pojištěný je povinen oznámit zejména podstatné zvýšení nebo snížení rizika. Na 

vyžádání pojistitele je povinen tuto změnu doložit. 
3.  Podstatné zvýšení nebo snížení rizika je taková změna rizika, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, uzavřel by pojistitel smlouvu za jiných podmínek, popř. by smlouvu neuzavřel vůbec.
4.  Změna způsobu anebo druhu podnikatelské činnosti může znamenat podstatné zvýšení rizika a pojistitel má v tomto případě právo využít ustanovení odstavce 2 tohoto článku.
5.  Pokud se pojistné riziko v době trvání pojištění podstatně zvýší, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se o zvýšení rizika dozvěděl, navrhnout změnu pojistné smlouvy s účinností ode dne, kdy se riziko zvýšilo 

anebo pojistnou smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta je 8 dní.
6.  Pojistitel je oprávněn k výroční úpravě sazby pojistného nebo jiných podmínek pojištění z důvodu objektivních změn na pojistném nebo zajistném trhu nebo nepříznivého škodního průběhu nebo zvýšení pojistného rizika. 

O změně podmínek pro nastávající pojistný rok musí být pojistník informován nejpozději 8 týdnů před uplynutím právě probíhajícího pojistného roku.
 Pokud pojistník se změnou podmínek nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zaniká uplynutím právě probíhající-

ho pojistného roku. Není-li písemný nesouhlas dán v uvedené lhůtě, má se za to, že pojistník souhlasí s navrhovanými změnami i se všemi povinnostmi, které z nich vyplývají.

Článek 29 - Změna vlastnictví pojištěné budovy

1.  Dojde-li v průběhu trvání pojištění ke změně vlastnictví anebo spoluvlastnictví pojištěné budovy, vstupují nový vlastník anebo spoluvlastník do práv a povinností pojištěného do konce pojistného období, ve kterém ke změně 
došlo. Změna vlastnictví musí být pojistiteli neprodleně oznámena. Pojistiteli náleží pojistné až do konce pojistného období, kdy se o změně vlastnictví dozvěděl.

2.  Za pojistné připadající do konce předmětného pojistného období odpovídají původní i nový vlastník jako společní dlužníci.

Článek 30 – Pojistná nebezpečí - rozsah pojištění

Pokud je pojištění sjednáno pouze proti jednomu nebo několika níže popsaným nebezpečím, odpadají ta ustanovení těchto pojistných podmínek, která se nesjednaných nebezpečí týkají.



Předmětem pojištění jsou:
• budova nebo soubor budov uvedený v pojistné smlouvě
• ostatní stavby uvedené v pojistné smlouvě, které se nacházejí na 

stejném pozemku jako budova hlavní
• movité věci uvedené v pojistné smlouvě

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevzta-
huje na:
• pozemky včetně porostů a plodin, vodstvo, živá zvířata
• motorová vozidla a dále pak přívěsy, návěsy a tažná zařízení 

s přidělenou registrační značkou nebo SPZ
• nezkolaudované budovy a věci v nich umístěné (není-li v pojistné 

smlouvě ujednáno jinak)

• peníze v hotovosti a cennosti
• osobní věci zaměstnanců
• věci jiných osob převzaté na základě smlouvy (úschova, 

oprava, úprava, zpracování, komisní prodej apod.)
• výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní 

zařízení nepoužitelná pro standardní produkci
• prodejní automaty
• předměty na volném prostranství
• předměty na vnější straně budovy
• najaté prostory - stavební součásti, stavební úpravy, 

trezory, vitríny apod.
• nosiče dat včetně záznamů na nich uložených
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Článek 31 - Pojistná nebezpečí souhrnně nazývaná FLEXA

Popis nebezpečí: 

1.  požár; požárem se rozumí oheň ve formě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šířil se vlastní 
silou. 

 Požárem však není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla při 
zkratu v elektrickém vedení a/nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

2.  přímý úder blesku; přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) na pojištěnou věc tak, že místo úderu 
blesku je na této věci zjevně patrné podle účinků tepelného působení a/nebo mechanických stop.

3.  výbuch; výbuchem se rozumí náhlý ničivý účinek tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní 
soustavy). Výbuchem tlakové nádoby (např. kotle nebo potrubí se stlačeným plynem nebo párou) se rozumí roztržení stěn tlakové nádoby v takovém 
rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnitřkem nádoby a jejím okolím.

 Výbuchem však není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Výbuchem rovněž není reakce ve 
spalovacím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraní a jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cíleně využívá nebo při činnostech, při 
kterých se energie výbuchu cíleně využívá.

4.  kouř; kouřem se rozumí náhlé a neočekávané rozšíření kouře v rozporu s určeným účelem z ohnišť, topenišť, zařízení pro vytápění, vaření nebo sušení 
a z podobných zařízení pro ohřev nebo při požáru.

 Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku dlouhodobého působení kouře.

5.  pád letadla; pádem letadla se rozumí zřícení nebo náraz pilotovaného letadla, jeho dílů nebo nákladu (včetně případů, kdy letadlo odstartovalo s po-
sádkou, přičemž posádka v důsledku události předcházející jeho nárazu nebo zřícení letadlo opustila). 
Pilotovaným letadlem se pro účely tohoto pojištění rozumí letadlo nebo kosmická loď nebo jiné zařízení těžší než vzduch určené k létání s nejméně 
jednočlennou lidskou posádkou.

6.  náraz vozidla; nárazem vozidla se rozumí bezprostřední náraz silničního nebo kolejového vozidla do pojištěné věci. Za náraz vozidla se rozumí 
i bezprostřední náraz dílů nebo nákladu výše uvedeného vozidla do pojištěné věci, pokud k němu dojde v přímé souvislosti s havárií tohoto vozidla. 
Pojistník/pojištěný je povinen vždy nahlásit náraz vozidla bez zbytečného odkladu Policii ČR. Pojistitel v žádném případě neposkytne pojistné plnění za 
škody, které nebyly nahlášeny Policii ČR a nebyly předmětem policejního šetření. 

 Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené vozidly, které provozuje pojištěný, případně osoba pro pojištěného činná.

7.  aerodynamický třesk; aerodynamickým třeskem se rozumí tlaková vlna vzniklá v případě, že letadlo prorazí zvukovou bariéru.

Předmět pojištění:
M

o
žno

 p
řip
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rvní riziko

Článek 32 - Pojistná nebezpečí souhrnně nazývaná voda z potrubí:

Popis nebezpečí:

1.  Únik vody; pojištěny jsou škody (ke který dojde uvnitř budovy) způsobené vodou, která v rozpo-
ru se svým určením unikla v místě pojištění
• ze systému vodovodního nebo kanalizačního potrubí určeného k zásobování pitnou a užitko-

vou vodou nebo k odvodu odpadních vod s výjimkou vnějších svodů srážkové vody, 
• ze zařízení teplovodního nebo parního vytápění (ústřední, etážové, dálkové topení),
• z klimatizačních nebo solárních zařízení,
• ze sprinklerů anebo jiných bezpečnostních hasicích zařízení,
• z jiných zařízení, která jsou v souladu se svým určením připojena k vodovodnímu systému
• z vnitřních potrubí určených pro svod srážkové vody.

Pára je postavena na roveň vodě. 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak za vodu se nepovažují teplovodní kapaliny, jako např. solná 
rozpouštědla, oleje, chladící kapaliny apod. (možno připojistit na 1. riziko). 

2. Lom trubek; pojištění se rovněž vztahuje na škody (ke kterým dojde uvnitř budovy), ke kterým 
dojde lomem trubek nebo mrazem. Pojistitel hradí škody, které vzniknou na:
• pojištěném potrubí určeném k zásobování pitnou a užitkovou vodou nebo k odvodu odpad-

ních vod s výjimkou vnějších svodů srážkové vody,

Předmětem pojištění jsou:
• budova nebo soubor budov uvedený v pojistné smlouvě
• ostatní stavby uvedené v pojistné smlouvě, které se nacházejí na 

stejném pozemku jako budova hlavní
• movité věci uvedené v pojistné smlouvě

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevzta-
huje na:
• pozemky včetně porostů a plodin, vodstvo, živá zvířata
• motorová vozidla a dále pak přívěsy, návěsy a tažná zařízení 

s přidělenou registrační značkou nebo SPZ
• nezkolaudované budovy a věci v nich umístěné (není-li v pojistné 

smlouvě ujednáno jinak)
• předměty na volném prostranství 
• předměty na vnější straně budovy 

Společná ustanovení:

Škodami v důsledku pojistného nebezpečí voda 
z potrubí nejsou (není-li v pojistné smlouvě ujed-
náno jinak) škody způsobené:

• vodou při mytí a sprchování
• vodou z otevřených kohoutů
• pronikáním spodní vody a vlhkosti
• vodou z povodní
• atmosférickými srážkami
• vlhkostí, plísní, houbou nebo rzí
• vodou ze sprinklerů nebo jiných bezpečnost-

ních hasících zařízení během hašení (možno 
připojistit na 1. riziko)

• vodou z kropicích hadic
• vodou uniklou při tlakových zkouškách nebo 

Předmět pojištění



Předmětem pojištění jsou:
* budova nebo soubor budov uvedený v pojistné smlouvě
* ostatní stavby uvedené v pojistné smlouvě, které se nacházejí na 

stejném pozemku jako budova hlavní
* movité věci uvedené v pojistné smlouvě

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevzta-
huje na:
• pozemky včetně porostů a plodin, vodstvo, živá zvířata
• motorová vozidla a dále pak přívěsy, návěsy a tažná zařízení 

s přidělenou registrační značkou nebo SPZ
• nezkolaudované budovy a věci v nich umístěné (není-li v pojistné 

smlouvě ujednáno jinak)

• peníze v hotovosti a cennosti
• osobní věci zaměstnanců
• věci jiných osob převzaté na základě smlouvy (úschova, 

oprava, úprava, zpracování, komisní prodej apod.)
• výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní 

zařízení nepoužitelná pro standardní produkci
• prodejní automaty
• věci na volném prostranství
• předměty na vnější straně budovy
• najaté prostory – stavební součásti, stavební úpravy, 

trezory, vitríny
• nosiče dat včetně záznamů na nich uložených

• peníze v hotovosti a cennosti
• osobní věci zaměstnanců
• věci jiných osob převzaté na základě smlouvy (úschova, 

oprava, úprava, zpracování, komisní prodej apod.)
• výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní 

zařízení nepoužitelná pro standardní produkci
• prodejní automaty
• najaté prostory – stavební součásti, stavební úpravy, 

trezory, vitríny apod.
• nosiče dat včetně záznamů na nich uložených
• potrubí vně budovy
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• pojištěných trubkách rozvodů ústředního vytápění teplou vodu včetně zařízení 

napojených na tento topný systém, zejména radiátorů, topných těles, ohřívacích 
kotlů, bojlerů , 

• pojištěných zařízeních ke koupání, umyvadlech, splachovacích klozetech, vo-
dovodních kohoutech, pachových uzávěrech, měřičích vody a jiných sanitárních 
zařízeních

• pojištěném potrubním systému sprinklerů nebo jiných bezpečnostních hasicích 
zařízení,

• pojištěném potrubím systému klimatizačních a solárních zařízení.

 Při odstraňování škod způsobených lomem nebo mrazem na pojištěném potrubí 
uhradí pojistitel náklady na opravu maximálně 2metrů potrubí. Pokud by v důsledku 
jedné škodné události došlo k poškození trubek v délce větší než 2m, bude pojistné 
plnění včetně všech souvisejících nákladů (a to včetně nákladů na vyhledání) stanove-
no stejným způsobem, jako by došlo k poškození téhož potrubí v určené délce 2m.

v souvislosti s opravami nebo revizemi zařízení napoje-
ných na vodovodní, teplovodní nebo kanalizační systém

• vodou z akvária nebo bazénu
• zemětřesením nebo sesuvem půdy.
 Pojištění se rovněž nevztahuje na škody způsobené ztrá-

tou vody; tj. zejména finanční ztráta hodnoty vody, která 
unikla z vodovodního systému.

Bezpečnostní opatření – pojištěný je povinen:

• udržovat vodovodní zařízení v řádném stavu,
• u budov nebo částí budov, které nejsou trvale užívány je 

pojištěný povinen uzavřít, vyprázdnit a udržovat prázdná 
vodovodní zařízení v nich umístěná,

• v topném období vyprázdnit jednotlivá zařízení napojená 
na systém vytápění pokud je tento mimo provoz.

Článek 33 - Pojistná nebezpečí souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí, tj.:

Popis nebezpečí:

1.  vichřice; vichřicí se pro toto pojištění rozumí proudění větru, které v místě pojiš-
tění dosáhlo rychlosti nejméně 20,8 m/s (cca 75 km/h). Pro zjištění této rychlosti je 
rozhodující informace Českého hydrometeorologického ústavu. Není-li rychlost pro 
místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí 
místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných 
věcech nebo že škoda při bezvadném stavu pojištěné budovy nebo budovy v níž se 
nacházejí pojištěné věci, mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice. 
 
 
 
 
 

2.  krupobití; krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru a různé 
velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, čímž 
dochází k jejímu poškození či zničení.

3.  tíhou sněhu; tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí nepředvídatelné a nahodilé ničivé 
účinky nadměrné hmotnosti vrstvy napadaného sněhu nebo vrstvy vzniklé námrazy 
na konstrukci pojištěných budov a ostatních staveb, k nimž došlo i přesto, že se 
pojištěný v rámci svých možností průběžně snažil zamezit vzniku nadměrné vrstvy 
sněhu vhodnými opatřeními. Za škody v důsledku tíhy sněhu a námrazy na pojiště-
ných věcech movitých poskytne pojistitel plnění pouze v případě, že prvotní příčinou 
těchto škod bylo poškození předmětné budovy působením tíhy sněhu a námrazy, za 
které je pojistitel povinen plnit.

4.  pádem stromu; pádem stromu se rozumí nahodilý a nepředvídatelný pohyb svisle 
umístěných přírodních nebo umělých těles (jako stromů, stožárů, komínů nebo jiných 
cizích předmětů) se znaky volného pádu. Pojištění se však nevztahuje na škody 
způsobené pádem součásti zničené nebo poškozené pojištěné věci nebo částí téhož 
pojištěného souboru jako poškozená pojištěná věc, pádem jakékoli jiné věci ve vlast-
nictví nebo v užívání pojištěného, ať je, či není pojištěna.

Společná ustanovení:
Pojistná ochrana se dále bez ohledu na spolupůsobí-
cí okolnosti nevztahuje na škody způsobené vniknutím 
srážek nebo nečistoty nedostatečně uzavřenými okny, 
venkovními dveřmi nebo jinými otvory, pokud tyto otvory 
nevznikly právě v důsledku pojištěných nebezpečí a nepřed-
stavují škodu na budově.

Bezpečnostní opatření – pojištěný je povinen:
• Pojištěný je povinen starat se řádně o údržbu pojištěných 

věcí.

Předmět pojištění
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Článek 34 - Pojistné nebezpečí odcizení • tj. krádež vloupáním • loupež

Popis nebezpečí: 

1.  Krádež vloupáním; tj. odcizení věci způsobem, při kterém pachatel podle následujících bodů prokazatelně překonal překážky nebo opatření chránící 
pojištěnou věc před odcizením:
• do pojištěných prostor vnikl násilným překonáním uzamčení nebo překonáním jiných ztěžujících překážek, které mají zabránit vstupu neoprávně-

ných osob (např. prolomení, vybourání, proražení dveří, oken, stěn, podlahy, stropu)
• do pojištěných prostor se dostal překonáním existujících překážek stávajícího otvoru, který neslouží ke vstupu a nedovoluje normální pohyb (např. 

světlík nebo větrací šachta) 
• v pojištěných prostorách se ukryl a po jejich uzamčení a případné aktivaci bezpečnostního zařízení se zmocnil pojištěných věcí a místo pojištění 

opustil před jeho otevřením, přičemž prokazatelně násilím překonal překážky, které mají zabránit vstupu nepovolaných osob do pojištěných prostor
• do pojištěných prostor vnikl pomocí nástroje, který není určen pro řádné otevírání; jeho použití nelze považovat za prokázané pouhým zjištěním, že 

došlo ke ztrátě pojištěných věcí 
• pachatel vnikl do pojištěných prostor pomocí originálního klíče nebo jeho duplikátu, kterého se předtím zmocnil krádeží vloupáním v prostorách 

budovy nebo loupeží.

U pojištěných peněz a cenností a dalších věcí, pro které pojistitel předepisuje těmito pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou povinnost jejich 
uložení v bezpečnostních schránkách nebo trezorech, bude odcizení považováno za krádež vloupáním pokud pachatel násilně vnikl některým ze způsobů 
uvedených výše v tomto odstavci do pojištěných prostor a tam navíc násilně pronikl do bezpečnostní schránky nebo trezoru chránícího pojištěné věci 
před odcizením a to následujícím způsobem:

• prolomil stěnu bezpečnostní schránky nebo trezoru
• bezpečnostní schránku nebo trezor otevřel pomocí nástroje, který není určen pro řádné otevírání; jeho použití nelze považovat za prokázané pou-

hým zjištěním, že došlo ke ztrátě pojištěných věcí 
• bezpečnostní schránku nebo trezor otevřel pomocí originálního klíče nebo jeho duplikátu; originální klíč nebo duplikát byl uložen v bezpečnostní 

schránce nebo trezoru, která skýtala minimálně stejnou ochranu jako bezpečnostní schránka nebo trezor, ve které jsou uloženy pojištěné peníze 
a cennosti – pachatel se klíče zmocnit tak, že prolomil stěnu bezpečností schránky/trezoru anebo ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu 
řádnému otevření anebo loupeží.

V době, kdy z provozních důvodů nelze prokazatelně uplatnit všechna bezpečnostní opatření určená těmito podmínkami (viz článek 35 - Zabezpečení 
místa pojištění), se za krádež vloupáním považuje i násilné vniknutí pachatele do jednotlivých místností objektu, při němž dojde k odcizení pojištěných 
věcí; v případě odcizení peněz a cenností je nutné rovněž to, aby pachatel násilně pronikl do bezpečnostních schránek nebo trezorů. V tomto případě 
poskytne pojistitel plnění dle způsobu zabezpečení místnosti (popř. peněz a cenností v ní uložených) avšak maximálně do výše sjednané pojistné částky.

Prostá krádež není pojištěna.

Pojištění se vztahuje i na poškození, zničení a ztrátu stavebních součástí (vč. zabudovaných trezorů) pojištěných prostor místa pojištění, ke kterému dojde 
při krádeži vloupáním nebo při pokusu o ni. Toto ustanovení neplatí, pokud podnikatel podniká v najatých prostorech. V tomto případě lze škody na 
stavebních součástech připojistit v části pojištění na první riziko

Skutečně dokonané krádeži vloupáním je postaven na roveň i pokus o ni, jakož i záměrné a často i bezdůvodné poškození nebo zničení pojištěné věci 
(vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním) pachatelem poté, co vnikl do pojištěných prostor některým ze způsobů uvedených výše. 

V případě pojistné události poskytne pojistitel plnění dle způsobu zabezpečení věcí při pojistné události – (viz článek 35 - Zabezpečení místa pojištění -  
Obecně platná bezpečnostní opatření, Způsob zabezpečení movitých věcí včetně cenností, Způsob zabezpečení peněz a cenností) avšak maximálně do 
výše sjednané pojistné částky.

2.  Loupeží; tj. odcizení pojištěných věcí způsobem, při kterém pachatel proti pojištěnému a/nebo proti osobám, které oprávněně a/nebo s pověřením 
a/nebo se souhlasem pojištěného pobývaly v pojištěných prostorách:

a)  použil bezprostřední prokazatelné násilí nebo výhrůžky násilí

b)  využil jejich náhlé fyzické nebo psychické tísně (nikoliv za jejich dobrovolného požití alkoholu, drogy, léků nebo obdobných; (za tíseň není považo-
ván pouhý spánek napadeného); zneužití omamného, paralyzujícího nebo obdobného prostředku pachatelem proti pojištěnému popř. ostatním 
výše uvedeným osobám musí být pojistiteli prokázáno. Pojištěna je pouze loupež, ke které dojde v místě pojištění. Za tíseň není považován pouhý 
spánek.

Dojde-li k odcizení věcí loupeží, poskytne pojistitel plnění podle způsobu a kvality zabezpečení místa pojištění při pojistné události a to následujícím způso-
bem:

Předmět pojištění:

Společná ustano-
vení:
Pojistnými událostmi 
v důsledku pojist-
ného nebezpečí odci-
zení nejsou škody 
vzniklé:
• pohřešováním po-

jištěných věcí bez 
naplnění skutkové 
podstaty krádeže 
vloupáním nebo 
loupeže (např. 
prostá krádež 
nebo nezjištěný 
způsob odcizení 
věci)

• úmyslným 
jednání pojistní-
ka, pojištěného, 
osob jim blízkých, 
jejich zástupců, 
zaměstnanců, 
osob v nájmu 
apod., pokud ke 
krádeži vloupá-
ním nebo loupeži 
dojde v době, kdy 
pojištěné prostory 
anebo prostory, 
ve kterých se na-
cházejí pojištěné 
věci nebyly před 
těmito uzamčeny

• odebráním věcí 
nebo peněz z au-
tomatů za použití 
neplatných nebo 
falešných mincí 
nebo kovových 
destiček apod.

Pojistitel v žádném 
případě neposkytne 
pojistné plnění za 
škody způsobené 
krádeží vloupáním 
a/nebo loupeží, které 
nebyly oznámeny 
Policii ČR a nebyly 
předmětem policejní-
ho šetření.

Předmětem pojištění jsou:

• movité věci uvedené v pojistné smlouvě; 
pojištěny jsou rovněž věci, které pojiště-
ný v době trvání pojištění zakoupil (musí 
však být stejného druhu nebo povahy 
jako ostatní pojištěné věci) a pojištěný je 
musí užívat k výkonu své podnikatelské 
činnosti s souladu s platným oprávně-
ním k podnikání - pojistné plnění je však 
omezeno sjednanou pojistnou částkou

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, pojištění se nevztahuje na:
• pozemky včetně porostů a plodin, 

vodstvo
• motorová vozidla a dále pak přívěsy, 

návěsy a tažná zařízení s přidělenou 
registrační značkou nebo SPZ

• nezkolaudované budovy a věci v nich 
uložené (není-li v pojistné smlouvě ujed-
náno jinak)
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• Do 100 000,- Kč – není předepsán speciální způsob zabezpečení místa pojištění
• Do 300 000,- Kč – je-li místo pojištění při pojistné události chráněno elektronickou zabezpečovací signalizací proti loupežnému přepadení a popla-

chový signál je vyveden do místa s nepřetržitou obsluhou smluvně vázanou k jednoznačné reakci
• Do 1 000 000,- Kč – je-li místo pojištění při pojistné události chráněno elektronickou zabezpečovací signalizací proti loupežnému přepadení s na-

pojením na pult centralizované ochrany s dobou zásahu smluvně stanovenou do 10 minut nebo je střeženo fyzickou ostrahou ozbrojenou krátkou 
palnou zbraní

Peníze v hotovosti a cennosti musí být navíc chráněny následujícím způsobem:
• do 100.000,- Kč - není předepsán speciální způsob zabezpečení
• do 300.000,- Kč – uloženy v trezoru minimálně první bezpečnostní třídy
• do 1 000 000,- Kč – uloženy v trezoru minimálně druhé bezpečnostní třídy.

Pojistitel vyplatí plnění maximálně do výše sjednané pojistné částky.

Skutečně dokonané loupeži je postaven na roveň i pokus o ni, jakož i záměrné a často i bezdůvodné poškození nebo zničení (vandalismus v souvislosti 
s loupeží) pojištěné věci pachatelem poté, co vnikl do pojištěných prostor některým ze způsobů uvedených výše v tomto odstavci.

Bezpečnostní 
opatření:
V případě krádeže 
vloupáním , loupeže 
nebo ztráty klíčů 
je pojistník/pojiš-
těný povinen bez 
zbytečného odkladu 
vyměnit vložku zám-
ku/ů vstupních dveří 
do objektu nebo do 
pojištěných prostor.

Možno připojistit na první riziko:
• peníze v hotovosti a cennosti
• osobní věci zaměstnanců
• věci jiných osob převzaté na základě smlouvy (úschova, oprava, úprava, zpracování, komisní prodej apod.)
• výstavní modely, vzory, prototypy, a výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci
• prodejní automaty
• předměty na volném prostranství
• předměty na vnější straně budovy
• najaté prostory - stavební součásti, stavební úpravy, trezory, vitríny apod.
• stavební součásti vně budovy
• stavební součásti uvnitř budovy
• nosiče dat včetně záznamů na nich uložených

Článek 35 – Zabezpečení místa pojištění

Obecně platná bezpečnostní opatření - pro všechny stupně zabezpečení

Dojde-li k odcizení pojištěných movitých věcí včetně cenností uložených v uzamčené budově nebo místnosti (dále jen uzamčený prostor) krádeží vloupáním, poskytne pojistitel plnění maximálně do výše, jež odpovídá způsobu 
zabezpečení věcí při pojistné události (viz tabulka Limity plnění dle způsobu zabezpečení movitých věcí včetně cenností). Cennosti musí být navíc zabezpečeny dle ustanovení tabulky Limit plnění dle způsobu zabezpečení 
cenností.

Pojištěný prostor musí být zabezpečen minimálně následujícím způsobem:
• Stěny, strop a podlaha

n   stěny tvořené z cihel musí mít minimální tloušťku 15 cm
n  stěny tvořené betonovými nebo železobetonovými konstrukcemi musí mít minimální tloušťku 7,5 cm
n  stěny tvořené z jiných, z hlediska násilného překonání ekvivalentních materiálů 
n  strop a podlaha musí vykazovat minimálně stejnou odolnost proti násilnému vniknutí jako stěny

• Okna a dveře
n  Okna a dveře musí být zevnitř řádně uzavřeny a jsou-li otvíratelné i zvenčí musí být navíc i řádně uzamčeny.
n  Rámy oken i dveří musí být pevně ukotveny ve zdivu.
n  Okna s plochou větší než 600 cm2 umístěná níže než 3,5 m nad okolním terénem nebo méně než 1,2 m od přístupové trasy (např. požární žebřík budovy; za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod 
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dešťové vody apod.) musí být zabezpečena následujícími zabezpečovacími prvky (toto ustanovení platí i pro prosklené dveře s plochou skla nad 600 cm2 v jednom kuse):
- funkční mříží* nebo
- funkční roletou* nebo
- funkční okenicí* nebo
- bezpečnostním vrstveným sklem* nebo
- bezpečnostní fólií*

n  Dvoukřídlé vstupní dveře musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí). Obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečeny proti vyháč-
kování (např. zajištění západek pevného křídla šrouby, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.)

n  Dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámů anebo musí být opatřena zábranami proti vysazení (např. typ MOBILA , typ TZK, závěsy typ KD 50/3 nebo pojistky dveřních závěsů)
Zabezpečovací prvky musí být funkční a v době vzniku škody prokazatelně v činnosti a dále pak provedeny tak, že je z vnější strany nelze provést jejich demontáž běžně dostupnými prostředky (kleště, šroubovák apod.)

• Stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nedovolují normální pohyb (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 400 cm2 musí být zabezpečeny následujícími zabezpečovacími 
prvky:
n  funkční mříží* nebo
n  funkční roletou* nebo
n  funkční okenicí* nebo
n  bezpečnostní fólií* nebo
n  bezpečnostním vrstveným sklem* nebo

Zabezpečovací prvky musí být funkční a v době vzniku škody prokazatelně v činnosti a dále pak provedeny tak, že je z vnější strany nelze provést jejich demontáž běžně dostupnými prostředky (kleště, šroubovák apod.)

Klíče od dveří a vstupů do uzavřeného prostoru nesmí být volně uloženy v místě pojištění (např. ve vrátnici, ve stolech nebo skříních). 
Registrační a jim na roveň postavené pokladny musí být po uzavření prostoru (tedy především v mimopracovní době) otevřené a prázdné.

Veškeré zabezpečovací zábranné prostředky musí být namontovány dle návodu k montáži dodaného výrobcem a dle aktuálně platných norem. 
Budou-li uvedené normy novelizovány popř. nahrazeny normami zcela novými platí, že pro pojištění sjednaná po jejich účinnosti platí automaticky ustanovení norem nových popř. novelizovaných. 

Stupeň  Maximální souhrnný limit plnění Popis zabezpečení
zabezpečení pro movité věci a cennosti 

0. 10 000,- Kč  Dveře 

  Zámky

  Okna

  Ostatní 

1. 30 000,- Kč  Dveře Dále nespecifikováno

  Zámky Dveře řádně osazeny a uzamčeny minimálně následujícím způsobem:
   • dózický zámek, nebo
   • bezpečnostní visací zámek, nebo
   • bezpečnostní cylindrická vložka

  Okna 

  Ostatní  

2. 100 000,- Kč  Dveře Dále nespecifikováno (ne interiérové).

  Zámky Dveře řádně osazeny a uzamčeny minimálně následujícím způsobem:
   • dózický zámek s jedním přídavným bezpečnostním zámkem, nebo
   • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a přídavným bezpečnostní zámek, nebo
   • bezpečnostní zámek, nebo
   • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a funkční mříž (popř. funkční roleta)

  Okna Dále nespecifikováno

  Ostatní  Dále nespecifikováno

Způsob zabezpečení movitých věcí včetně cenností:

Dále nespecifikováno

Dále nespecifikováno
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3. 300 000,- Kč  Dveře Dveře pevné konstrukce

  Zámky Dveře řádně osazeny a uzamčeny minimálně následujícím způsobem:
   • bezpečnostní zámek s jedním přídavným bezpečnostním zámkem, nebo
   • bezpečnostní zámek a funkční mříž (popř. funkční roleta); je-li instalována otvíratelná mříž musí být uzamčena minimálně dvěma bezpečnostními visacímí  
    zámky nebo dvěma dózickými zámky nebo jejich libovolnou kombinací, nebo
   • bezpečnostní uzamykací systém

  Okna Dále nespecifikováno

  Ostatní  Ostatní stavební a technické otvory s plochou nad 400 cm2 musí být zabezpečeny dle obecně platných bezpečnostních opatření. 

4. 500 000,- Kč  Dveře Dveře pevné konstrukce

  Zámky Dveře osazeny a uzamčeny minimálně následujícím způsobem:
   • bezpečnostní uzamykací systém a přídavný bezpečnostní zámek, nebo
   • bezpečnostní uzamykací systém zajišťující uzamčení dveří minimálně do tří stran nebo do jedné strany minimálně třemi závorami 

  Okna Okna s plochou nad 600 cm2 a umístěná níže než 3,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy musí být zabezpečena dle obecně platných  
   bezpečnostních opatření. (toto ustanovení platí i pro prosklené dveře s plochou skla větší než 600 cm2)

  Ostatní  Ostatní stavební a technické otvory s plochou nad 400 cm2 musí být zabezpečeny dle obecně platných bezpečnostních opatření (určených těmito VPP).

5. 1 000 000,- Kč  Dveře Dveře pevné konstrukce s požární odolností minimálně 30 minut. 

  Zámky Dveře osazeny a uzamčeny minimálně následujícím způsobem:
   • bezpečnostní uzamykací systém a přídavný bezpečnostní zámek, nebo
   • bezpečnostní uzamykací systém zajišťující uzamčení dveří minimálně do tří stran nebo do jedné strany minimálně třemi závorami

  Okna Okna s plochou nad 600 cm2 a umístěná níže než 3,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy musí být zabezpečena dle obecně platných  
   bezpečnostních opatření. (toto ustanovení platí i pro prosklené dveře s plochou skla větší než 600 cm2)

  Ostatní  Ostatní stavební a technické otvory s plochou nad 400 cm2 musí být zabezpečeny dle obecně platných bezpečnostních opatření, a zároveň

   instalována funkční EZS s prostorovou nebo plášťovou ochranou a poplachový signál je vyveden do místa s nepřetržitou obsluhou smluvně vázanou  
   k jednoznačné reakci.

6. 3 000 000,- Kč  Dveře Dveře pevné konstrukce s požární odolností minimálně 30 minut.

  Zámky Dveře osazeny a uzamčeny minimálně následujícím způsobem:
   • bezpečnostní uzamykací systém a přídavný bezpečnostní zámek, nebo
   • bezpečnostní uzamykací systém zajišťující uzamčení dveří minimálně do tří stran nebo do jedné strany minimálně třemi závorami, nebo
   • instalovány bezpečnostní dveře minimálně 2. bezpečnostní třídy ČSN P ENV 1627.

  Okna Okna s plochou nad 600 cm2 a umístěná níže než 3,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy musí být zabezpečena dle obecně platných  
   bezpečnostních opatření. (toto ustanovení platí i pro prosklené dveře s plochou skla větší než 600 cm2)

  Ostatní  Ostatní stavební a technické otvory s plochou nad 400 cm2 musí být zabezpečeny dle obecně platných bezpečnostních opatření, a zároveň

   instalována funkční EZS s prostorovou a plášťovou ochranou a poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu smluvně  
   stanovenou do 10 minut po přijetí signálu o narušení objektu, anebo 
   být střeženo minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou* ozbrojenou krátkou střelnou zbraní nebo doprovázenou vycvičeným služebním psem, v obou  
   případech vybavenou funkčním telefonem anebo jiným funkčním dorozumívacím prostředkem, který jí umožní se v případě napadení dovolat v případě  
   na policii anebo na operátorské místo nepřetržitou obsluhou smluvně vázanou k jednoznačné reakci.

7. 5 000 000,-Kč  Dveřní  Dveře minimálně 3. bezpečnostní třídy ČSN P ENV 1627 (musí doloženo certifikátem výrobce). Pokud není možné předložit certifikát, musí dveře splňovat  
  systém  minimálně následující požadavky: 
  (dveře  • protipožární dveře pevné konstrukce (požární odolnost minimálně 30 minut) s tuhou ocelovou kostrou a žebrováním a zároveň 
  a zámky) • celoplošné oplechování minimální tloušťky 1 mm, v okolí zámku oplechování zesíleno na 2 mm a zároveň
   • integrovaný rozvorový systém
   • bezpečnostní uzamykací systém

   Dveře výše uvedené bezpečnostní třídy jsou zasazeny v bezpečnostní zárubni anebo jsou v zárubni zabezpečené proti roztažení (tzn. vyplnění musí být  
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   provedeno tak, aby nebylo možné zvětšit vzdálenost mezi závěsem dveřního křídla a otvorem pro závoru zámku).

  Okna Okna s plochou nad 600 cm2 a umístěná níže než 3,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy musí být zabezpečena dle obecně platných  
   bezpečnostních opatření. (toto ustanovení platí i pro prosklené dveře s plochou skla větší než 600 cm2 v jednom kuse)

  Ostatní  Ostatní stavební a technické otvory s plochou nad 400 cm2 musí být zabezpečeny dle obecně platných bezpečnostních opatření, a zároveň

   instalována funkční EZS s prostorovou a plášťovou ochranou a poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu smluvně  
   stanovenou do 10 minut po přijetí signálu o narušení objektu, anebo

   být střeženo minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou* ozbrojenou krátkou střelnou zbraní, popř. doprovázenou vycvičeným služebním psem, v obou  
   případech vybavenou funkčním telefonem anebo jiným funkčním dorozumívacím prostředkem, který jí umožní se v případě napadení dovolat v případě  
   na policii anebo na operátorské místo nepřetržitou obsluhou smluvně vázanou k jednoznačné reakci.

8. Nad 5 000 000,- Kč Individuálně stanovený způsob zabezpečení.

 Stupeň zabezpečení objektu 

Minimální zabezpečení peněz 2 3 4 5 6 7

Dále nespecifikováno 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Předmět skýtající zvýšenou bezpečnost* 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Trezor bezpečnostní třídy 0 50 000 100 000 150 000 300 000 500 000 1 000 000

Trezor bezpečnostní třídy 1 70 000 150 000 300 000 500 000 1 000 000 3 000 000

Trezor bezpečnostní třídy 2 a vyšší 70 000 200 000 400 000 700 000 2 000 000 4 000 000

  Vyšší pojistné částky lze sjednat za pojistitelem individuálně sjednaných podmínek zabezpečení.

Minimální způsob zabezpečení peněz a cenností 

Dveře pevné konstrukce tj. dveře minimální tloušťky 4 cm, které jsou vyrobeny z materiálu odolného proti násilnému překonání, především ze dřeva, plastu, skla nebo kombinace těchto materiálů popř. jiného  
 materiálu obdobně odolného proti násilnému překonání. Dveře musí být zasazeny do zárubní, které jsou zabezpečeny proti roztažení (tzn. vyplnění musí být provedeno tak,  
 aby nebylo možné zvětšit vzdálenost mezi závěsem dveřního křídla a otvorem pro závoru zámku) nebo musí být instalovány bezpečnostní zárubně. 
 Dveře vyrobené ze sololitu s výplní z papírové voštiny, palubkové a tomu obdobné nejsou považovány za dostatečně odolné proti násilnému překonání, pokud nejsou zevnitř  
 dostatečně zpevněny (např. oplechování o minimální tloušťce 1 mm nebo jinak obdobně nebo opatřeny bezpečnostní mříží) 

Dózický zámek tj. zadlabací zámek, jehož mechanismus je tvořen minimálně čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem

Bezpečnostní visací zámek tj. visací zámek s tvrzeným třmenem (např. HARDENED) o průměru třmenu minimálně 10 mm. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí mít minimálně stejnou  
 mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany upevněny pevným, nerozebíratelným způsobem.

Bezpečnostní visací zámek  tj. bezpečnostní visací zámek, jehož třmen je ukryt v tělese zámku anebo je přes bezpečnostní visací zámek nainstalován specielní ocelový kryt, který chrání třmen i těleso zámku. 
se zvýšenou ochranou třmenu

Bezpečnostní cylindrická vložka tj. vložka zadlabacího zámku, která je chráněna minimálně proti překonání tzv. vyhmatáním planžetou (např.FAB 2060, FAB SLS 24, FAB 2018, FAB 2024, EVVA, GUARD apod.)

Bezpečnostní zámek tj. komplet složený ze zadlabacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního kování připevněného z vnitřní strany dveří, který je odolný minimálně proti vyhmatání  
 planžetou a rozlomení. Aby se vložka nedala rozlomit, musí být chráněna bezpečnostním štítem (např. typ 802, 2/1, 807,807/1), případně smí vyčnívat z kování maximálně 3 mm. 

Bezpečnostní uzamykací systém tj. komplet složený ze zadlabacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního kování připevněného z vnitřní strany dveří, který je odolný proti vyhmatání planžetou,  
 rozlomení a odvrtání vložky. Za bezpečnostní uzamykací systém je považován i bezpečnostní zámek , jehož vložka je zhotovena z takového materiálu, popř, takovou technologií,  
 že je sama o sobě odolná i proti odvrtání, popř. se jedná o bezpečnostní cylindrickou vložku, která je chráněná štítem chránícím tuto vložku proti rozlomení a odvrtání (např. typ HSP).

Přídavný bezpečnostní zámek tj. zámek doplňující hlavní uzamykací systém, který je tvořen bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, který zabraňuje minimálně rozlomení vložky. Přídavný  
 bezpečnostní zámek musí být nainstalován z vnitřní strany dveří, závorování tohoto zámku není obvykle vedeno do zárubní, ale do přídavného zařízení, které bylo na zárubně  

Výklad pojmů k zabezpečí proti odcizení:
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 dodatečně pevně připevněno. U prosklených vstupních dveří musí být instalován takový přídavný bezpečnostní zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bez použití klíče. Jedná  
 se např. o tyto typy zámků: FAB 1572, FAB 1574, FAB 1575, FAB 1576 B, FAB OS2, R3, R3/1, K 900, OLYMP 6000 nebo dveřní závora, tj. přídavné uzamykací zařízení tvořené  
 celoplošnou závorou, motnážními prvky a členy, do kterých je vedena závora. Dveřní závora musí být namontována z vnitřní strany dveří, a musí být uzamykatelná bezpečnostní  
 cylindrickou vložkou (ve výjimečných případech, po písemné dohodě s pojistitelem, případně i dózickým zámkem) .

Funkční mříž Za funkční mříž se považuje mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm2 a velikost mřížových ok je max. 20x20cm (nebo jakákoliv jiná  
 vzdálenost nepřesahující plochu čtverce 400 cm2 – tedy např. i 15x25 cm. Mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty mříže musí být vzájemně spojeny  
 nerozebíratelným způsobem (např. svařeny nebo snýtovány). Mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci např. kladiva, sekáčku, pilky na železo,  
 rozbrušovačky apod.). 
 Pevně namontovaná mříž – specifická ustanovení  
 Pro pevně namontovanou mříž platí obecně platná ustanovení pro funkční mříž a dále pak musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna,  
 zabetonována, připevněna apod.) ve zdi nebo v rámu okna nebo jiného otvoru a to minimálně ve 4 kotevních bodech. 
 Odnímatelná mříž – specifická ustanovení 
 Pro odnímatelnou mříž platí obecně platná ustanovení pro funkční mříž a dále musí být uzamčena minimálně 4-mi bezpečnostními visacími zámky (tj. visací zámky s tvrzeným  
 třmenem HARDENED) o průměru třmenu minimálně 10 mm. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému  
 překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany upevněny pevným, nerozebíratelným způsobem. 
 Otvíratelná mříž 
 Pro otvíratelnou mříž platí obecně platná ustanovení pro funkční mříž a dále musí být provedena následujícím způsobem:
 •  ukotvení závěsů mříže vč. jejich vlastní konstrukce musí být provedeno způsobem, který je z vnější strany nerozebíratelný
 • mříž musí být zabezpečena proti vysazení zábranami proti vysazení anebo tím, že je zapuštěna do zárubní 
 • mříž musí být uzamčena minimálně jedním bezpečnostním visacím zámkem anebo jedním dózickým zámkem; petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku musí mít  
  minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany ukotveny pevným, nerozebíratelným způsobem.
 Navíjecí mříž – specifická ustanovení
 Pro navíjecí mříž platí obecně platná ustanovení pro funkční mříž a dále musí být pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.)  
 a to minimálně v horní části otvoru pro mříž a dále musí být zabezpečena následujícím způsobem:
 • uzamčena jedním bezpečnostním zámkem
 • uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem
 • uzamčena minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky nebo dvěma dózickými zámky; petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku musí mít minimálně stejnou me 
  chanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany ukotveny pevným, nerozebíratelným způsobem.
 • vybavena mechanismem, který prokazatelně zabraňuje neoprávněné manipulaci a nadzdvižení mříže nebo rolety
 Navíjecí roleta; tj roleta z vlnitého plechu nebo ocelových nebo hliníkových lamel v provedení doloženém certifikátem. Roleta musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení lamel.  
 Roletu lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci např. kladiva, sekáčku, pilky na železo, rozbrušovačky apod.). Navíjecí roleta musí být dále zabezpečena  
 následujícím způsobem:
 • uzamčena jedním bezpečnostním zámkem
 • uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem
 • uzamčena minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky nebo dvěma dózickými zámky; petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku musí mít minimálně stejnou me 
  chanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany ukotveny pevným, nerozebíratelným způsobem
 • vybavena mechanismem, který prokazatelně zabraňuje neoprávněné manipulaci a nadzdvižení mříže nebo rolety.

Funkční okenice tj. dřevěná nebo kovová okenice, která splňuje následující kritéria:
 • okenice musí být zajištěna z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy
 • ukotvení závěsů okenice vč. jejich vlastní konstrukce musí být provedeno způsobem, který je z vnější strany nerozebíratelný
 • závěsy okenice musí být provedeny z tvrdé, mechanicky pevné konstrukce
 • okenici lze z vnější strany překonat pouze hrubým násilím (za pomoci např. kladiva, sekáčku, pilky na železo, rozbrušovačky, apod.)

Bezpečnostní fólie Za bezpečnostní folii se považuje fólie splňující minimálně následující kritéria:
 • minimální tloušťka fólie je minimálně 300 mikrometrů a fólie instalována na skle minimální tloušťky 3 mm, a zároveň
 • je nainstalována z vnitřní strany skla takovým způsobem, že zasahuje až do jeho okrajů, a zároveň
 • kategorie fólie minimálně P2 (tato skutečnost musí být doložena protokolem o zkoušce provedené laboratoří akreditovanou CIA), a zároveň
 • fólie je nainstalována odbornou firmou, která má k této činnosti oprávnění, a zároveň.

Bezpečnostní vrstvené sklo Bezpečnostní sklo musí mít minimálně kategorii P2A dle ČSN EN 356 (popř. jiné normy nahrazující ČSN EN 356) a bezpečnostní úroveň skla musí být doložena protokolem  
 o zkoušce, která byla provedena laboratoří akreditovanou CIA.

Fyzická ostraha Fyzickou ostrahu může provádět osoba, která je ve věku 18 – 60 let, spolehlivá, bezúhonná prokazatelným způsobem poučená a vycvičená, psychicky a fyzicky zdatná a vhodná  
 pro zabezpečení ochrany svěřeného majetku. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat a činností v případě ohlášení poplachového signálu.
 Povinností osoby vykonávající fyzickou ostrahu je pečovat o svěřený majetek a chránit ho a dále pak v mimopracovní době 
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 pravidelně (pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, potom maximálně v 2-hodinových intervalech) provádět pochůzky ve střeženém prostoru a vést záznam s uvedením času  
 pochůzek a případných zjištěných závad, případně kontaktovat Policii ČR.
 Pokud fyzická ostraha střeží prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti, pak nesmí mít klíče od trezoru (popř. informaci o kombinaci heslových zámků trezoru) ani klíče od místnosti,  
 ve které je trezor umístěn.
 Fyzická ostraha nesmí mít možnost jakkoliv manipulovat s EZS.

Předměty skýtající zvýšenou  Za předměty skýtající zvýšenou bezpečnost, a to i proti odcizení těchto předmětů samotných se považují: 
bezpečnost • jednostěnné ocelové skříňky
 • plechové (železné) kancelářské skříně
 • pokladní stoly
 • psací stoly
 • ostatní nábytek
 • zazděné ocelové skříňky s jednoduchými dvířky
 Za předmět skýtající zvýšenou bezpečnost se nepovažují registrační pokladny. 

Trezor Trezor je speciální úschovná schránka, jejíž odolnost proti vloupání je vyjádřena tzv. bezpečnostní třídou (dále jen BT) určenou certifikátem shody CIA (Český institut pro akreditaci)  
 – certifikace provedena na základě zkoušek provedených státem akreditovanou laboratoří a to dle normy ČSN EN 1143-1a norem souvisejících. Za trezor se nepovažuje protipožární  
 skříň.
 Ukotvení nebo zazdění trezoru musí být provedeno dle návodu k montáži nebo dle aktuálně platných norem.
 Trezory s hmotností do 100 kg musí být pevně ukotveny do podlahy nebo zabudovány (zazděny, zabetonovány apod.) do zdiva nebo připevněny k těžkému kusu nábytku takovým  
 způsobem, že je lze odnést až po jejich otevření popř. vybourání ze zdi nebo podlahy.
 Budou-li při pojistné události uloženy peníze a cennosti v trezoru nezjištěné bezpečnostní třídy, může být trezor uznán za vyhovující na základě následujících kritérií:

 Pro všechny trezory platí, že musí být řádně uzavřeny a uzamčeny. 
 Pokud trezor nesplňuje specifikaci pro bezpečnostní třídu 1 a/nebo 2 a nemá certifikát o odolonosti proti krádeži vloupáním, musí pojištěný v případě škody jeho odolnost prokázat.

Funkční elektronická zabezpečovací  EZS je systém, který splňuje následující kritéria: 
signalizace (dále jen EZS) • všechny komponenty EZS jsou certifikovány státem akreditovanou zkušebnou (musí být vydán certifikát shody CIA nebo certifikát shody dle Aplikační směrnice ČAP-P131-7)  
  pro minimálně 2 bezpečnostní třídu dle státní normy ČSN EN 50 131-1
 • navrhování, provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky Aplikační směrnice ČAP-P131-7
 • instalace čidel EZS musí být provedena tak, aby byla zajištěna registrace pachatele při pokusu o průnik do chráněných prostor, v případě narušení střežených prostor musí EZS  
  prokazatelným způsobem vyvolat poplach. V případě napadení samotné EZS musí tato prokazatelným způsobem vyvolat poplach

 EZS s prostorovou ochranou – znamená instalaci detektorů ve všech prostorách s chráněnými hodnotami vč. klíčových míst (především chodeb); prostorová ochrana je určena  
 především k signalizaci pohybu neoprávněné osoby prostorem.

 EZS s plášťovou ochranou – znamená instalaci detektorů pokrývající plochy vymezující chráněný prostor. Jedná se především o hlídání na uzavření pohyblivých vnitřních částí, hlídání  
 na uzamčení a hlídání na průraz prostřednictvím vhodných detektorů (magnetické kontakty, detektory na sklo, vibrační detektory, poplachové fólie apod.)

 Minimální způsob zabezpečení peněz a cenností u trezorů nezjištěné bezpečnostní třídy

 Bezpečnostní třída 1 Bezpečnostní třída 2

Zabudované trezory • hmotnost minimálně 40 kg • dveře zabezpečeny proti vypáčení
 • dveřní závěsy zabezpečeny proti vypáčení a proti odřezání • uzamykací mechanismus tvořen minimálně 2-ma výsuvnými kolíky  
    (závorami) o průměru minimálně 15 mm
 • uzamykání minimálně do jedné strany • hmotnost minimálně 40 kg
 • dveře zabezpečeny proti vypáčení • dveřní závěsy zabezpečeny proti vypáčení a proti odřezání
 • uzamykací mechanismus tvořen výsuvnými kolíky (závorami)  • uzamykání minimálně do tří stran 
  o průměru minimálně 15 mm

Skříňové trezory • hmotnost minimálně 100 kg • dveře zabezpečeny proti vypáčení
 • dveřní závěsy zabezpečeny proti vypáčení a proti odřezání • uzamykací mechanismus tvořen minimálně 2-ma výsuvnými kolíky  
    (závorami) o průměru minimálně 15 mm 
 • uzamykání minimálně do jedné strany • hmotnost minimálně 200 kg
 • dveře zabezpečeny proti vypáčení • dveřní závěsy zabezpečeny proti vypáčení a proti odřezání
 • uzamykací mechanismus tvořen výsuvnými kolíky (závorami)  • uzamykání minimálně do tří stran 
  o průměru minimálně 15 mm
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  EZS se považuje za funkční pokud je v provozu (tzn. povozuschopná, řádně udržovaná a dále pak kontrolovaná. Kontrola EZS musí být prováděna dle návodu k údržbě a obsluze,  
 není-li stanoveno jinak, potom minimálně jednou ročně. Kontrolu musí provádět výrobce nebo jím pověřená servisní organizace.

 Je-li prostor střežen fyzickou ostrahou, nesmí mít tato možnost jakkoliv manipulovat s EZS (především ji vypnout). Pokud ostraha tuto možnost má, nepovažuje se EZS za funkční.

Pult centralizované ochrany  PCO je zařízení, které umožňuje přenos a vyhodnocení signalizace narušení ze zabezpečených prostor do místa centrálního vyhodnocování pomocí linek telekomunikační sítě, 
(dále jen PCO) rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu. Pult musí být trvale provozován policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto  
 činnost oprávnění.

Článek 36 - Pojištění na první riziko

Obecné zásady pojištění na první riziko:
• Není-li níže uvedeno jinak, platí pro pojištění na první riziko všechna dříve uvedená ustanovení obecně a specificky platná pro pojištění. 
• Není-li níže, popř. v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění jednotlivých předmětů pojištění je třeba sjednat pro každé místo pojištění samostatně.
• Není-li níže uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč. Smluvně lze dohodnout jinak.
• Jednotlivé níže uvedené předměty pojištění lze pojistit proti nebezpečí uvedeným ve sloupci pojistitelná nebezpečí. Není-li dále uvedeno jinak, platí pravidlo, že každý předmět pojištění a každé nebezpečí je třeba sjednat 

samostatně.

Předmět pojištění/popis nebezpečí

1.  Peníze v hotovosti a cennosti 

 Jsou-li předmětem pojištění věci umělecké, historické, sběratelské 
hodnoty nebo starožitnosti, jejichž pojistná částka je vyšší než 
500.000,-Kč na jednotlivý předmět pojištění, vyžaduje pojistitel 
před uzavřením pojistné smlouvy předložení znaleckého posudku 
dokazujícího jeho hodnotu a pravost. Maximální pojistná částka pro 
jednotlivý předmět pojištění je 1.000.000,-Kč. 

Pojistitelná nebezpečí

•  flexa

• voda z potrubí

• přírodní nebezpečí 
 
 
 
 
 
 
 

 

• odcizení

Pojistné plnění

jsou-li peníze a cennosti uloženy 

v uzamčeném předmětu skýtajícím zvý-
šenou bezpečnost* s požární odolností 
do 30 minut

v uzamčeném předmětu skýtajícím zvý-
šenou bezpečnost* s požární odolností 
nad 30 minut anebo v trezoru

jsou-li předmětem pojištění cennosti*, 
které pro jejich velký rozměr nelze umís-
tit v trezoru (především plastiky, obrazy 
apod.) 
 

v uzamčeném předmětu skýtajícím zvý-
šenou bezpečnost* a to i proti odcizení 
předmětu samotného

v trezoru 
 
 
 
 

jsou-li předmětem pojištění cennosti*, 
které pro jejich velký rozměr nelze umís-
tit v trezoru (především plastiky, obrazy 
apod.)

limit plnění pojistitele

30 000,- Kč, maximálně však hodnota 
poškození, zničené nebo ztracené věci 

individuálně sjednaná pojistná částka, 
maximálně však hodnota poškozené, 
zničené nebo ztracené věci

Individuálně sjednaná pojistná částka, 
maximálně však hodnota poškozené, 
zničené nebo ztracené věci; k pojist-
né smlouvě však musí být přiložen 
jmenovitý seznam věcí, jejichž hodnota 
přesahuje 60 000,- Kč

30 000,- Kč; maximálně však hodnota 
poškozené, zničené nebo ztracené věci

 
Individuálně sjednaná pojistná částka; 
maximálně však částka jež odpovídá 
způsobu zabezpečení věci (viz článek 
35 těchto pojistných podmínek) popř. 
hodnotě věci při pojistné události, podle 
toho, která částka je nižší.

Individuálně sjednaná pojistná částka; 
maximálně však částka jež odpovídá 
způsobu zabezpečení věci (viz článek 
35 těchto pojistných podmínek) popř. 
hodnotě věci při pojistné události, podle 
toho, která částka je nižší; k pojist-
né smlouvě však musí být přiložen 
jmenovitý seznam věcí, jejichž hodnota 
přesahuje 60 000,- Kč

Společná ustanovení

U pojištěných peněz 
v hotovosti a cenností hradí 
pojistitel maximálně částku 
na jejich umoření a/nebo 
náklady na jejich znovupo-
řízení, u pojištěných peněz 
maximálně jejich nominální 
hodnotu, v každém případě 
však maximálně pojistnou 
částku na první riziko. 
V případě odcizení bude 
navíc zohledněn stupeň 
zabezpečení věci.
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2.  Osobní věcí zaměstnanců, které se běžně do zaměstnání nosí 
a dále pak věci prokazatelně přinesené zaměstnancem do místa 
pojištění v souvislosti s výkonem povolání na žádost nebo se sou-
hlasem zaměstnavatele.  
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
• peníze a cennosti
• mobilní telefony
• motorová vozidla zaměstnanců.

3.  Věci jiných osob převzaté na základě smlouvy (včetně zásob) 
o opravě, úpravě, zpracování, úschově, komisním prodeji apod. 
Pojištěny mohou být výhradně věci, které pojištěný převzal v rámci 
svého předmětu podnikání.

4.  Výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zaříze-
ní nepoužitelná pro standardní produkci 
 

5.  Prodejní automaty 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na 
hrací a výherní automaty.
Pojištění se vztahuje na automat samotný a dále pak na jeho obsah 
(náplň zboží) a peněžní hotovost. Obsah automatu a peněžní hotovost 
jsou pojištěny i v době, kdy nejsou splněny podmínky zabezpečení 
místa pojištění (specifikovány v článku 35) za odcizení se v tomto 
případě považuje prokazatelné překonání zabezpečení automatu, které 
brání obsah a peněžní hotovost proti odcizení, především:
• prolomení stěny automatu pachatelem
• prokazatelné otevření automatu pomocí nástroje, který však není 

určen pro řádné otvírání 
• otevření pomocí originálního klíče nebo jeho duplikátu, kterého se 

pachatel předtím zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží.
Pojištění prodejních automatů lze sjednat pro automaty, které jsou 
umístěny uvnitř budovy.

• flexa
• voda z potrubí
• přírodní nebezpečí
• odcizení 

 
 
 

• flexa
• voda z potrubí
• přírodní nebezpečí
• odcizení

• flexa
• voda z potrubí
• přírodní nebezpečí
• odcizení

• flexa
• voda z potrubí
• přírodní nebezpečí
• odcizení

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, avšak maximální limit plnění pojistitele na jedno-
ho zaměstnance je:
• 5 000,- Kč za věci osobní věci zaměstnanců, které se běžně nosí do zaměstnání
• 100 000,- Kč za věci, které byly zaměstnancem přineseny do místa pojištění s souvislosti s výkonem povolání na 

žádost zaměstnavatele anebo po dohodě s ním.
V případě odcizení věci bude navíc zohledněn i způsob zabezpečení věci. 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednaná pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně časovou hod-
notu věci, kterou měla při pojistné události.  
V případě odcizení věci bude navíc zohledněn i způsob zabezpečení věci. 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně pojistnou 
hodnotu věci. 
V případě odcizení věci bude zohledněn i způsob zabezpečení věci. 

Pojistné plnění za automaty vč. jejich obsahu a peněžní hotovosti je omezeno výší individuálně sjednané pojistné 
částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu věci. 
V případě odcizení věci bude zohledněn i způsob zabezpečení věci.  
Za zásoby a peněžní hotovost (v souhrnu) vyplatí pojistitel v každém případě (není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak) maximálně 5.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

6.  Předměty na volném prostranství; 
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, mohou se předmětem po-
jištění stát pouze věci, které nelze pro jejich značný rozměr, hmotnost 
nebo z provozních důvodů umístit do uzamčených prostor místa 
pojištění (např. sochy, stavebniny – především suroviny, materiál, 
polotovary, není-li však v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 
nevztahuje na topenářský, elektroinstalační materiál, sanitární zařízení 
koupelen a záchodů apod. ). 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na 
cennosti* a motorová vozidla.

• flexa
• přírodní nebezpečí

• odcizení

 

Minimální způsob zabezpečení

Prostranství musí být opatřeno funkč-
ním, pevně ukotveným oplocením s mi-
nimální výškou 160 cm a vraty zajištěný-
mi proti vysazení z pantů a uzamčenými 
jedním bezpečnostním visacím zámkem* 
nebo jedním dózickým zámkem* nebo 
jedním zámkem s bezpečnostní cylind-
rickou vložkou.

Prostranství musí být opatřeno funkční, 
pevně ukotveným oplocením s minimální 
výškou 180 cm a vraty zajištěnými proti 
vysazení z pantů a uzamčenými jedním 
bezpečnostním zámkem nebo dvěma 
zámky s bezpečnostní cylindrickou 
vložkou nebo dvěma bezpečnostními 
visacími zámky (nebo jejich kombinací).

 

Limit plnění pojistitele

Maximálně 50 000,-Kč 
 
 
 
 
 
 

Maximálně 100 000,-Kč

Společná ustanovení: 
Pojistné plnění je omezeno 
výší individuálně sjednané 
pojistné částky, pojistitel 
však vyplatí maximálně 
hodnotu věci. 
V případě odcizení bude 
navíc zohledněn způsob 
zabezpečení věci.
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7.  Předměty na vnější straně budovy; 
předmětem pojištění se mohou stát pouze pevně namontované 
předměty umístěné na vnější straně budovy tak, že jejich demontáž není 
možné provést běžně dostupnými prostředky (kleště, šroubovák, apod.)
Předmětem pojištění se mohou stát např. štíty, markýzy, anténní sys-
témy, bodová a trubicová svítidla, světelné reklamy, sochy apod. a to 
včetně nadzemního elektrického vedení a podpůrných konstrukcí.
Předmětem pojištění se nemohou stát stavební součásti budovy.  

8. Najaté prostory – předmětem pojištění jsou:
• stavební součásti, stavební úpravy a adaptace místa pojištění, 

EZS, EPS apod.
• zabudované trezory
• zasklení všeho druhu a dále pak výkladní skříně, vitríny v místě 

pojištění

Podmínkou pojištění je:
• podnikatel podniká v najatých prostorách na základě řádně 

uzavřené nájemní smlouvy

• flexa
• přírodní nebezpečí
• odcizení 

 
 
 
 

• flexa
• voda z potrubí
• přírodní nebezpečí
• odcizení

Prostranství musí být opatřeno funkč-
ním, pevně ukotveným oplocením 
s minimální výškou 180 cm a vraty zajiš-
těnými proti vysazení z pantů a uzamče-
nými minimálně jedním bezpečnostním 
zámkem nebo dvěma zámky s bezpeč-
nostní cylindrickou vložkou nebo dvěma 
bezpečnostními visacími zámky (nebo 
jejich kombinací). V mimopracovní době 
musí být prostranství střeženo fyzickou 
ostrahou* anebo být zabezpečeno 
funkčním EZS s vyvedením poplacho-
vého signálu do místa s nepřetržitou 
obsluhou smluvně vázanou k jedno-
značné reakci.

Prostranství musí být opatřeno funkč-
ním, pevně ukotveným oplocením s mi-
nimální výškou 180 cm a vraty zajištěný-
mi proti vysazení z pantů a uzamčenými 
minimálně jedním bezpečnostním zám-
kem a jedním zámkem s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou nebo minimálně 
dvěma bezpečnostními visacími zámky, 
z nichž minimálně jeden má zvýšenou 
ochranu třmene.  
V mimopracovní době musí být pro-
stranství střeženo fyzickou ostrahou* 
ozbrojenou krátkou palnou zbraní anebo 
být zabezpečeno funkčním EZS s vy-
vedením poplachového signálu na pult 
centralizované ochrany s dobou zásahu 
smluvně stanovenou do 10 minut po 
přijetí signálu o narušení objektu. 

Pojistitelem individuálně stanovené 
podmínky zabezpečení.

Maximálně 500 000,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximálně 1 000 000,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nad 1 000 000,-Kč

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu věci. 
 
 
 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu věci.
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• pojištěné stavební součásti, úpravy a adaptace, popř. trezory, 
výkladní skříně a vitríny pořídil na vlastní náklady, popř. je jeho 
pojistný zájem dán smlouvou (tzn. má povinnost předmětné věci 
pojistit)

9.  Stavební součásti vně budovy – odcizení 
– předmětem pojištění jsou:

• veškeré stavební součásti pojištěných budov (vně budovy)

Pro stavební součásti platí definice uvedená v článku 20 těchto pojist-
ných podmínek.  
Bezpečnostní opatření: stavební součásti musí být k budově připev-
něny tak, že jejich demontáž není možné provést běžně dostupnými 
prostředky (kleště, šroubovák apod.).

10.  Stavební součásti uvnitř budovy – odcizení 
– předmětem pojištění jsou:

• veškeré stavební součásti pojištěných budov (uvnitř budovy)

Pro stavební součásti platí definice uvedená v článku 20 těchto pojist-
ných podmínek.  
Bezpečnostní opatření: stavební součásti musí být k budově připev-
něny tak, že jejich demontáž není možné provést běžně dostupnými 
prostředky (kleště, šroubovák apod.).

 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu věci. 

 
 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu věci. 
 

 
 
 

• odcizení 
 
 
 

 
 

• odcizení

11.  Nosiče dat vč. záznamů na nich uložených
Pojištěny jsou nosiče dat vč. záznamů na nich uložených (především 
záznamů účetní dokumentace, výrobní a pro vozní dokumentace, 
všechny druhy obchodních knih, zápisy a uplatnění licenčních, patent-
ních a nakladatelských práv a ochranných značek, konstrukční výkresy 
apod.) a licenční software.
Pojištění se nevztahuje na nelegálně držený software a dále pak, není-li 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak, i na software vytvořený pojištěnou 
osobou.

• flexa
• voda z potrubí
• přírodní nebezpečí
• odcizení

Minimální způsob zabezpečení

Dále nespecifikovaný způsob zabezpe-
čení

Dokumentace musí být uložena v proti-
požární skříni nebo trezoru minimálně 1. 
bezpečnostní třídy (certifikace dle ČSN 
EN 1143-1) s požární odolností alespoň 
60 minut. 
Bude-li dokumentace uložena v pro-
tipožární skříni nebo trezoru (s dobou 
odolnosti minimálně 60 minut) nezjištěné 
bezpečnostní třídy, musí splňovat mini-
málně následující kritéria:
• skříňové trezory: minimální hmot-

nost 100 kg, dveře zabezpečeny 
proti vypáčení, dveřní závěsy i proti 
odřezání, uzamykací mechanismus 
tvořen minimálně dvěma výsuvnými 
kolíky/závorami o průměru minimál-
ně 15 mm a uzamykání trezoru je 
minimálně do jedné strany

• zabudované trezory – musí být pevně 
ukotveny do podlahy nebo pevně 
zabudovány (zazděny, zabetonovány 
apod.) do zdiva nebo připevněny 
k těžkému kusu nábytku takovým 
způsobem, že je lze odnést až po 
jejich otevření (vybourání ze zdi nebo 
podlahy); trezor musí mít minimální 
hmotnost 40 kg, jinak platí stejné 
podmínky jako pro trezory skříňové.

Limit plnění pojistitele

Maximálně 300 000,-Kč 

Maximálně 1 000 000,-Kč

Pojistné plnění je omezeno 
výší individuálně sjednané 
pojistné částky, pojistitel 
však vyplatí maximálně hod-
notu věci se zohledněním 
způsobu zabezpečení věci. 

U pojištěných nosičů dat 
a záznamů na nich ulože-
ných hradí pojistitel částku 
na opravu v případě poško-
zení (s odečtením hodnoty 
použitelných zbytků) a na 
reprodukci v případě zničení 
nebo pohřešování. Pokud 
pojištěný náklady na repro-
dukci nevynaložil, je pojistné 
plnění omezeno na hodnotu 
materiálu.
Hodnota materiálu bude 
vyplacena rovněž v případě, 
že obnova resp. znovupoří-
zení nebude provedena do 
2 let po pojistné události. 
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12. Výběr z celku věcí movitých
Pojištěny jsou movité věci vybrané ze souboru věcí movitých. 
 
 

13.  Potrubí vně budovy
Pojištěny jsou škody vzniklé lomem trubek nebo mrazem na potrubí, ke 
kterým dojde mimo pojištěnou budovu a které nastanou na:
- vodovodním potrubí určeném k zásobování budovy pitnou a užitko-
vou vodou a kanalizačním potrubí určeném k odvodu odpadních vod 
s výjimkou vnějších svodů srážkové vody
- z potrubí teplovodního a parního vytápění.

Podmínkou pojištění je to, že potrubí slouží k zásobování pojištěné 
budovy a je ve vlastnictví pojištěného. 
Při odstraňování škod způsobených lomem nebo mrazem na pojiště-
ném potrubí uhradí pojistitel náklady na opravu maximálně 2 metrů po-
trubí (vč. vyhledávacích nákladů). Pokud by v důsledku jedné škodné 
události došlo k poškození trubek v délce větší než 2m, bude pojistné 
plnění včetně všech souvisejících nákladů stanoveno stejným způso-
bem, jako by došlo k poškození téhož potrubí v určené délce 2m.

• flexa
• voda z potrubí
• přírodní nebezpečí
• odcizení

• voda z potrubí

Pojistitelem individuálně stanovený 
způsob zabezpečení

Nad 1 000 000,-Kč

Individuálně sjednaná pojistná částka, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu věci.

Článek 37 - Pojištění na první riziko – speciální případy plnění

Obecné zásady pojištění na první riziko:
• Není-li níže uvedeno jinak, platí pro pojištění na první riziko – speciální případy plnění všechna dříve uvedená ustanovení obecně a specificky platná pro pojištění. 
• Není-li níže, popř. v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění jednotlivých předmětů pojištění je třeba sjednat pro každé místo pojištění samostatně.
• Není-li níže uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,-Kč. Smluvně lze dohodnout jinak.
• Jednotlivá níže uvedená nebezpečí je třeba sjednat samostatně.

Předmět pojištění/popis nebezpečí

Přírodní katastrofy

Předmět pojištění: 
Pojištění přírodních katastrof se vztahuje na veškeré budovy, věci movité a věci pojištěné na první riziko, pro 
které bylo sjednáno živelní pojištění, popř. pojištění nebezpečí odcizení.

Popis nebezpečí:

 Pojištěny jsou škody, které byly způsobeny na pojištěných věcech:

• lavinou; lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu na svazích náhle uvede do pohybu a řítí se do 
údolí. 

• zemětřesením; zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které 
dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení (MCS). 

• sesuvem půdy a zřícením skal; sesuvem půdy a zřícením skal se rozumí pohyb půdy, skal nebo zemin 
vzniklé působením gravitace a vyvolaný porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského 
povrchu dospěly vývojem. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku 
působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku
-  činnosti pojištěného,
-  povrchové nebo hlubinné těžby nebo hloubení a jiných zemních, konstrukčních a demoličních prací, ať 

již probíhajících v době trvání pojištění, nebo před jeho začátkem,
-  povodní.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu 
věci, resp. částku sjednanou na 1. riziko.

Pro zemětřesení se za škodu vzniklou v důsledku jedné pojistné události považují všechny škody vzniklé v do-
bě trvání pojištění v místě pojištění, pro které bylo toto nebezpečí sjednáno a to i opakovaným působením to-
hoto nebezpečí během 72 po sobě následujících hodin; pojistitel však v žádném případě neposkytne plnění za 
škody, ke kterým došlo v rámci uvedeného časového intervalu před vznikem pojištění nebo po jeho ukončení.
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Škody způsobené povodní 

Předmět pojištění: 
Pojištění škod způsobených povodní se vztahuje na veškeré budovy, věci movité a věci pojištěné na první riziko 
pro které bylo sjednáno živelní pojištění popř. pojištění nebezpečí odcizení.

Popis nebezpečí: 
Povodní se rozumí přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již 
zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit 
škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedosta-
tečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Může být způsobena 
přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (povodeň přirozená). 
Povodeň může být způsobena jinými vlivy než přírodními jevy, zejména poruchou vodního díla, které může vést 
až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (povodeň zvláštní). 

V případě, že jsou splněny podmínky definice povodně, jsou v rámci limitu pro pojištění tohoto nebezpečí pojiš-
těny i škody na pojištěných věcech způsobené 
• průsakem v důsledku zvýšené hladiny podzemních vod, kdy zvýšení hladiny podzemních vod bylo prokaza-

telně způsobeno povodní,
• průnikem vody kanalizací, pokud tato voda prokazatelně pochází z povodňových vod,
• sesuvem půdy v důsledku povodně
Podmínkou je, že se předmět pojištění nachází na území, které bylo postiženo povodní. 
Pojistné plnění pro škody způsobené průnikem vody kanalizací poskytne pojistitel pouze v případě, že kanali-
zační přípojka do pojištěného objektu nebo objektu, v němž se nalézají pojištěné věci, byla v okamžiku vzniku 
škodné události opatřena vhodným uzavřeným uzavíracím elementem chránícím objekt před vniknutím vody 
(např. zpětnou klapkou).  

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém 
styku s horninami, za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních. 
Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu 
povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, zejména přehrady, hráze, vodní nádrže, 
jezy, stavby, jimiž se upravují koryta vodních toků, vodovodní řady, vodárenské objekty včetně úpraven vody, 
kanalizační stoky, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby na ochranu před povodněmi (upravuje 
vodní zákon). 
Za vodní díla se nepovažují zejména jednoduchá zařízení měnící koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích 
a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrcho-
vých nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod 
(žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. 
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené podzemní vodou, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

Nepřímý úder blesku

Předmět pojištění: 
Pojištění škod způsobených nepřímým úderem blesku se vztahuje na elektrické a elektronické přístroje nebo 
zařízení, elektrické požární a zabezpečovací signalizace, elektrické stroje a motory, elektronické prvky a sou-
částky tvořící součást nebo příslušenství pojištěné budovy.

Popis nebezpečí: 
Nepřímým úderem blesku se rozumí působení přepětí anebo indukce (elektrického výboje) jakožto následku 
přímého úderu blesku. 
Není-li v pojištěné budově anebo v budově, ve které se nacházejí pojištěné věci instalována přepěťová ochrana 
minimálně 1. a 2. stupně, je možné sjednat pojištění na maximální pojistnou částku 20.000,-Kč. 
Je-li v pojištěné budově anebo v budově, ve které se nacházejí pojištěné věci prokazatelně instalována funkční 
přepěťová ochrana 1. a 2. stupně je možné sjednat individuální pojistnou částku. (Ochraně 1. stupně odpoví-
dají dle ČSN EN 61643-11 svodiče typu 1, ochraně 2. stupně odpovídají dle ČSN EN 61643-11 svodiče typu 
2).

Přepěťová ochrana musí být nainstalována odbornou firmou.

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu 
věci, resp. částku sjednanou na 1. riziko.

Nastala-li škodná událost následkem povodně či v přímé souvislosti s povodní do 10 dne po uzavření pojistné 
smlouvy, není pojistitel povinen z titulu této škodné události poskytnout pojistné plnění (čekací doba).  
Pro povodně se za škodu vzniklou v důsledku jedné pojistné události považují všechny škody vzniklé v době 
trvání pojištění v místě pojištění, pro které bylo toto nebezpečí sjednáno a to i opakovaným působením tohoto 
nebezpečí během 72 po sobě následujících hodin; pojistitel však v žádném případě neposkytne plnění za ško-
dy, ke kterým došlo v rámci uvedeného časového intervalu před vznikem pojištění nebo po jeho ukončení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu 
věci, resp. částku sjednanou na 1. riziko.
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Na přepěťové ochraně musí být prováděny pravidelné revize v intervalech dle platných norem.

Pojištění se v žádném případě nevztahuje na škody způsobené na pojištěných věcech přepětím anebo indukcí, 
jejichž příčinou mohly být přechodové jevy v elektrizační soustavě a k nimž došlo bez prokazatelné příčinné 
souvislosti s atmosférickým výbojem, popř. v souvislosti s opotřebením materiálu nebo nesprávnou údržbou.

Pojištění se nevztahuje na škody:
• které je možné uplatnit z jiného pojištění (především z pojištění nebezpečí požár)
• za které je odpovědná firma, která prováděla instalaci přepěťové ochrany.

Spoluúčast: 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se pojištění se spoluúčastí 2.500,-Kč. Smluvně lze dohod-
nout jinak.

Rozbití skla

Předmět pojištění: v rámci pojištění skla proti rozbití lze sjednat pojištění následujících kategorií skel:
a) standardní zasklení budov; tj. všechny typy standardního (skleněného) zasklení budov, dále pak zasklení 
z plexiskla, akrylového skla a stavebního skla
b) umělecká zasklení budov; tj. skleněné mozaiky, skleněné stěny a ostatní umělecká zasklení všeho druhu
c) ostatní speciální skla; tj. skleníky, akvária, desky z keramického skla atp.
d) skleněné části movitých věcí; tj. zasklení nábytku, zrcadel, osvětlovacích těles, sklokeramických varných 
desek, atp.
e) osvětlená a reklamní skleněná zařízení; tj. firemní štíty, reklamní tabule, světelné nápisy, vnější osvětlení, neo-
nové zářivky a trubice – tato zařízení jsou umístěna převážně na vnější straně budovy; pojištění se vztahuje i na 
nosné konstrukce těchto zařízení; elektrická příslušenství těchto zařízení nejsou v této kategorii pojištěna
f) elektrická zařízení a příslušenství pojištěného skla.
Každá kategorie skla se sjednává v pojistné smlouvě samostatně. 
Pojištění skla proti rozbití se vztahuje pouze na budovy a/nebo movité věci pojištěné minimálně proti nebezpečí 
flexa.

Popis nebezpečí:
Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, dojde-li k nahodilému poškození nebo rozbití pojištěných skel. 
V rámci limitu pro pojištění skla jsou hrazeny i náklady na:
* speciální povrchovou úpravu skla
* lešení nebo jiné pomocné prostředky nutné k opravě rozbitého skla
* demontáž a montáž stavebních součástí
* provizorní opravu skla a odstranění jeho zbytků.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené:
* poškození povrchu skla poškrábáním, šrámy, postřikem barvou apod.
* rozbitím, ke kterému dojde při instalaci, montáži, demontáži, při přepravě a dopravě
* v důsledku výrobní vady skla
* úmyslně pojistníkem, pojištěným nebo jemu blízkými osobami, společníky, zaměstnanci nebo jinými osobami, 
které byly pověřeny pojistníkem nebo pojištěným
* na rámech a osazeních.
Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vzniknou ať již bezprostředně nebo i následně v důsledku:
* nebezpečí flexa
* nebezpečí voda z potrubí
* přírodních nebezpečí
* vniknutí atmosférických srážek nebo nečistot do budovy v důsledku rozbití pojištěných skel.

Bezpečnostní opatření – pojištěný je povinen:
* udržovat sklo, jeho rám a osazení v řádném technickém stavu
* nevystavovat pojištěné sklo sálavému teplu nebo přímému ohni a dále pak neodstraňovat námrazu pomocí 
teplé vody nebo mechanicky apod.

Spoluúčast:
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10%, minimálně 500,-Kč. Smluvně lze dohodnout jinak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U jednotlivých kategorií pojištěného skla je pojistné plnění omezeno individuálně sjednanou pojistnou částkou, 
pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu skla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše účelně vynaložených nákladů na opravu nebo výměnu rozbitého skla 
obvyklých v místě pojištění.

Pojistitel nehradí následné škody, ke kterým došlo v důsledku rozbití pojištěného skla.

V případě stejných opakovaných škod je pojištěný povinen prokázat, že dříve vyplacené pojistné plnění použil 
na uvedení zasklení do původního stavu.
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Vandalismus

Předmět pojištění: 
Pojištění vandalismu se vztahuje na všechny věci pojištěné proti nebezpečí flexa.

Popis nebezpečí:
Pojištěnému vznikne pojištěnému právo na pojistné plnění, dojde-li k poškození nebo zničení pojištěných věcí 
v důsledku vandalismu.
Vandalismem se rozumí bezohledné, úmyslné a často bezdůvodné poškození nebo zničení pojištěných věcí. 
Pojistitel v žádném případě neposkytne pojistné plnění za škody v důsledku vandalismu, které nebyly oznáme-
ny Policii ČR a nebyly předmětem policejního šetření.

Pojištění se nevztahuje na škody, které:
• vznikly úmyslným jednání pojistníka, pojištěného, osob jim blízkých, jejich zástupců, zaměstnanců, osob 

v nájmu apod.
• byly způsobeny tzv. sprejery, tj. poškozením pojištěné věci barvou, kterou nelze odstranit bez poškození 

pojištěné věci
• vznikly poškozením nebo rozbitím skleněných ploch.

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky, pojistitel však vyplatí maximálně hodnotu 
věci, resp. částku sjednanou na 1. riziko.

Článek 38 - Pojištění na první riziko - náklady

Obecné zásady pojištění na první riziko:
• Není-li níže uvedeno jinak, platí pro pojištění na první riziko – speciální případy plnění všechna dříve uvedená ustanovení obecně a specificky platná pro pojištění. 
• Není-li níže, popř. v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění jednotlivých předmětů pojištění je třeba sjednat pro každé místo pojištění samostatně.
• Není-li níže uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,-Kč. Smluvně lze dohodnout jinak.
• Jednotlivé níže uvedená kategorie nákladů je třeba sjednat samostatně.

Náklady na vyklizení
Náklady na vyklizení jsou náklady, které pojištěný po pojistné události vynaložil na vyklizení místa pojištění a na 
odvoz sutin a nepoužitelných zbytků na nejbližší vhodnou a povolenou skládku.
Hrazeny jsou náklady, které vzniknou z pojištěných nebezpečí flexa, voda z potrubí, přírodní nebezpečí.

Náklady na bourání a stržení 
Náklady na bourání a stržení jsou náklady, které pojištěný po pojistné události vynaložil na nezbytné zbourání 
a/nebo stržení dosud stojících částí pojištěných budov a na odvoz sutin a nepoužitelných zbytků na nejbližší 
vhodnou a povolenou skládku.
Hrazeny jsou škody, které vzniknou z pojištěných nebezpečí flexa, voda z potrubí, přírodní nebezpečí.

Náklady na přemístění a ochranu 
Náklady na přemístění a ochranu jsou nevyhnutelné náklady, které pojištěný po pojistné události vynaložil, ne-
boť bylo nutné pojištěné výrobní, prozní nebo obchodní zařízení (poškozené i nepoškozené) demontovat popř. 
znovu namontovat nebo s ním muselo být pohybováno anebo muselo být jinak chráněno (a to vše v důsledku 
předcházející pojistné události). 
Hrazeny jsou škody, které vzniknou z nebezpečí flexa, voda z potrubí, přírodní nebezpečí.

Náklady na odstranění škod vzniklých v souvislosti se zásahem hasičského sboru
Pojištěny jsou náklady na odstranění škod vzniklých v souvislosti s hašením a to především:
• při použitím hasebních látek na pojištěných budovách, ostatních stavbách nebo pojištěných věcech
• rozebíráním stavebních konstrukcí za účelem hašení
Pojistitel v žádném případě nehradí náklady spojené se zásahem hasičského záchranného sboru nebo jiných 
jednotek, které jsou povinny poskytnout pomoc ve veřejném zájmu.

Náklady na odstranění škod způsobených vodou ze sprinklerů při požáru 
Pojištěny jsou náklady na odstranění škod způsobených vodou ze sprinklerů nebo jiných bezpečnostních hasí-
cích zařízení, která z těchto zařízení unikla při požáru (z důvodu jejich aktivace a hašení).
Pojištění se nevztahuje na vodu z kropících hadic.

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky. 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky. 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky. 
 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky. 
 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky.
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Náklady na odstranění škod způsobených únikem teplovodních kapalin 
Pojištěny jsou náklady na odstranění škod způsobených únikem teplovodních kapalin (především solná roz-
pouštědla, oleje, chladící kapaliny apod.), které unikly z klimatizace anebo solárního zařízení nebo jiného tomu 
podobného zařízení.
Teplovodní kapalina je v tomto případě postavena na roveň vodě.

Náklady na krátkodobá nutná bezpečnostní opatření - nebezpečí odcizení

Náklady na krátkodobá nutná bezpečnostní opatření jsou náklady, které pojištěný vynaložil bezprostředně po 
pojistné události nebo jiné náklady s pojistnou událostí související a to na krátkodobá nutná bezpečnostní opat-
ření z důvodu ochrany majetku pojištěného proti odcizení.
Za pojistnou událost se považuje krádež vloupáním, loupež nebo pokus o tyto činy. 

Náklady na výměnu zámků

Náklady na výměnu zámků jsou nezbytné náklady, které pojištěný skutečně vynaložil na výměnu zámků dveří 
v místě pojištění, pokud byly klíče od nich, popř. zámky samotné, při pojistné události poškozeny zničeny nebo 
ztraceny v důsledku krádeže vloupáním, loupeže nebo pokusu o tyto činy. 
Pojištěny nejsou náklady na výměnu zámků trezorů nebo jiných bezpečnostních schránek.

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky. 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky. 
 
 
 
 

Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané pojistné částky.

Článek 39 - Pojištění na první riziko přeprava 

• Není-li níže uvedeno jinak, platí pro pojištění na první riziko – přeprava všechna dříve uvedená ustanovení obecně i specificky platná pro pojištění.
• Pojištění přepravy se vztahuje na všechna místa pojištění (neujednává se pro každé místo pojištění samostatně).

Přeprava movitých věcí a zásob 

Předmět pojištění: pojištění se vztahuje na 
• výrobní, provozní a obchodní zařízení pojištěného (popř. i cizí převzaté na základě smlouvy – leasing, zápůjčka, pronájem, nikoliv věci jiných osob převzaté na základě smlouvy dle 

ustanovení čl 36., odst. 3) specifické části těchto pojistných podmínek)
• zásoby
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
• cennosti, nosiče dat a záznamy na nich uložené, vzorové kolekce, plány a kresby všeho druhu, hudební nástroje, střelné zbraně
• lehce zápalné a výbušné zboží, lepkavé chemikálie, radioaktivní a štěpivé látky, jakož i látky, které byly s vědomím pojištěného naloženy společně s těmito látkami na tomtéž 

dopravním prostředku
• věci vyžadující zachování stálé teploty, vlhkosti apod.
• drogy a jedovaté látky
• osobní věci a svršky
• tvrdý alkohol a tabákové výrobky
• živá zvířata a květiny
V rámci pojištění přepravy nelze v žádném případě sjednat pojištění přepravy peněz.
Pojištěné věci musí být řádně naloženy a ve vozidle zajištěny proti posunu a/nebo pádu.
Pojištěna je tzv. vnitropodniková přeprava; tj. přeprava mezi jednotlivými závody, provozy, pobočkami pojištěného, která se uskutečňuje za účelem a v souvislosti se zajištěním běž-
ného výrobního programu nebo obdobné provozované činnosti pojištěného. Pojištěna je rovněž přeprava věcí, která je prováděna za účelem montáže/instalace přepravované věci 
u klienta; přepravu věci provádí pojištěný na vlastní odpovědnost a přepravované věci se stávají majetkem klienta až pro provedené montáži/instalaci. 
Přeprava musí být prováděna vlastními silničními vozidly pojištěného anebo cizími silničními vozidly,užívanými pojištěným k jeho podnikatelské činnosti na základě smlouvy o leasingu, 

dlouhodobém pronájmu apod.

Popis nebezpečí:
Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, došlo-li k poškození, zničení nebo ztrátě předmětu pojištění při jeho přepravě v důsledku:
• požáru (dle specifikace uvedené v článku 31 odst. 1) těchto pojistných podmínek)
• přímého úderu blesku (dle specifikace uvedené v článku 31 odst. 2) těchto pojistných podmínek)
• výbuchu (dle specifikace uvedené v článku 31 odst. 3) těchto pojistných podmínek)
• pád letadla (dle specifikace uvedené v článku 31 odst. 5) těchto pojistných podmínek)
• pád stromu (dle specifikace uvedené v článku 33 odst. 4) těchto pojistných podmínek)
• zřícení mostu nebo pozemní komunikace na dopravní prostředek
• nehody; za nehodu se považuje stav, kdy silniční vozidlo utrpí věcnou škodu bezprostředním působením vnější mechanické síly. Nehoda musí být doložena písemným protoko-

Individuálně sjednaná pojistná částka
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lem Policie ČR. Pojistitel hradí pouze škody, ke kterým dojde na přepravovaném výrobním, provozním a obchodním zařízení pojištěného a zásobách.
• odcizení při přepravě; tj.:

-  loupež nebo pokusu o ni
-  krádež vloupáním při přepravě; krádeží vloupáním při přepravě se rozumí odcizení nákladu nebo jeho části z uzamčeného a ze všech stran uzavřeného nákladního prostoru 

zabezpečeného vozidla s násilným překonáním překážky
-  odcizení zabezpečeného vozidla s nákladem po překonání překážky; odcizením vozidla se rozumí odcizení vozidla během nutné přestávky v jízdě a/nebo nutného odstavení 

vozidla během přepravy, je-li policejním orgánem potvrzeno neoprávněné překonání zámku dveří u kabiny řidiče s použitím násilí a/nebo násilný zásah do elektroinstalace 
vozidla.

Zabezpečeným vozidlem se rozumí: 
-  vozidlo opatřené minimálně funkčním alarmem a/nebo individuálně zabudovaným vypínačem elektrického proudu při startování vozidla u pojistných částek do  200.000,-Kč 

vozidlo opatřené funkčním alarmem a vybavené imobilizérem u pojistných částek do 500.000,-Kč.
-  pro vyšší pojistné částky předepisuje pojistitel individuální způsob zabezpečení.

Škodami v důsledku odcizení při přepravě nejsou škody vzniklé pohřešováním pojištěných věcí bez naplnění skutkové podstaty odcizení při přepravě (dle definice v tomto odstavci).
Pojistitel v žádném případě neposkytne pojistné plnění za škody způsobené krádeží vloupáním a/nebo loupeží, které nebyly oznámeny Policii ČR a nebyly předmětem policejního 

šetření.

Pojistitel neodpovídá za škody, kterým mohl pojištěný, jeho zmocněnec anebo jeho zástupce zabránit, vzniklé:
• odcizením při opuštění vozidla z důvodů, které nesouvisejí s účelem přepravy a/nebo s povinnostmi vyplývajícími z dopravních předpisů
• vydáním zásilky nebo její části nepravému příjemci
• v době mezi 22,00 a 6,00 hod., během víkendů a dnů volna, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak
• při porušení vnitropodnikových směrnic a instrukcí
• odcizením nezabezpečeného vozidla.
Začátek a konec přepravy:
Pojištění přepravy začíná okamžikem, ve kterém je zboží do vozidla naloženo za účelem bezprostřední přepravy. Skladování pojištěných věcí v dopravním prostředku před zahájením 
přepravy stejně jako vykládka nejsou do pojištění zahrnuty.
Spoluúčast:
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10% ze škody, minimálně však 5.000,-Kč. Smluvně lze dohodnout jinak. 
Místo pojištění:
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak je místem pojištění území České republiky.
Povinnosti pojištěného při vzniku škody:
Pojištěný je povinen prokázat totožnost poškozeného zboží, skutečnou výši škody a celkovou hodnotu zboží, které se v okamžiku vzniku škody nacházelo v dopravním prostředku

Článek 40 - Pojištění přepravy peněz a/nebo cenností

Předmětem pojištění jsou:
• peníze a cennosti (dle specifikace uvedené v článku 20, specifické části těchto všeobecných pojistných podmínek) 
Pojištěny jsou výhradně vlastní peníze pojištěného
Přeprava musí být prováděna vlastními silničními vozidly (nákladními nebo užitkovými) pojištěného anebo cizími silničními vozidly (nákladními nebo užitkovými),užívanými pojištěným k 
jeho podnikatelské činnosti na základě smlouvy o leasingu, dlouhodobém pronájmu apod.

Popis nebezpečí:
Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění,  došlo-li k poškození, zničení nebo ztrátě předmětu pojištění při jeho přepravě a to v důsledku:
• požáru (dle specifikace uvedené v  článku 31 odst. 1)  těchto pojistných podmínek)
• přímého úderu blesku (dle specifikace uvedené v článku 31 odst. 2)  těchto pojistných podmínek)
• výbuchu (dle specifikace uvedené v  článku  31 odst. 3)  těchto pojistných podmínek)
• pád letadla (dle specifikace uvedené v  článku 31 odst. 5)  těchto pojistných podmínek)
• zřícení mostu nebo pozemní komunikace na dopravní prostředek
• loupeže při přepravě; tj. odcizení pojištěných peněz a/nebo cenností při přepravě mimo místo základního pojištění a to do předem stanoveného místa určení (např. banka, pošta, 
atp.) a to způsobem, při kterém pachatel proti osobě pověřené přepravou peněz a cenností:
- použil prokazatelné násilí nebo výhrůžky násilí
- využil náhlé fyzické nebo psychické tísně osoby provádějící přepravu (nikoliv za dobrovolného požití alkoholu, drogy nebo léků touto osobou); použití omamného, paralyzujícího 
nebo obdobného prostředku pachatelem proti této osobě musí být pojistiteli prokázáno.
• odcizení nebo ztráty peněz a/nebo cenností při nehodě silničního vozidla při níž byla osoba pověřená přepravou zbavena možnosti svěřené věci opatrovat; za nehodu se považuje 
stav, kdy silniční vozidlo utrpí věcnou škodu bezprostředním působením vnější mechanické síly. Nehoda musí být doložena písemným protokolem Policie ČR.
Pojištění loupeže a odcizení nebo ztráty peněz a cenností při nehodě silničního vozidla musí být v pojistné smlouvě samostatně ujednáno.

Individuálně sjednaná pojistná částka
V případě loupeže peněz a/nebo cen-
ností při přepravě a v případě odcizení 
nebo ztráty peněz a/nebo cenností při 
dopravní nehodě poskytne pojistitel 
plnění podle způsobu a kvality zabez-
pečení přepravovaných peněz a/nebo 
cenností při pojistné události a to násle-
dujícím způsobem:
• limit plnění do 100 000 Kč

- přepravu zabezpečuje alespoň  
jedna osoba, která je vybavena 
minimálně funkčním obraným 
sprejem a zároveň  

- peníze a/nebo cennosti jsou 
uloženy v pevné, řádně uzavřené 
kabele nebo kufru

• limit plnění  do 500 000,-Kč
- přepravu zabezpečují alespoň 

dvěma osobami, které jsou 
vybaveny minimálně funkčním 
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Škodami v důsledku loupeže při přepravě a odcizení nebo ztráty při nehodě dopravního prostředku nejsou škody vzniklé pohřešováním pojištěných věcí bez naplnění skutkové pod-
staty loupeže nebo odcizení při přepravě peněz a cenností .
Pojistitel v žádném případě neposkytne pojistné plnění za škody způsobené loupeží při přepravě nebo odcizením nebo ztrátou peněz a cenností při nehodě dopravního prostředku, 
které nebyly oznámeny Policii ČR a nebyly předmětem policejního šetření.

Bezpečnostní opatření – při přepravě peněz a/nebo cenností je pojištěný povinen dodržet následující podmínky:
• osoby přepravující pojištěné cennosti včetně řidičů musí být ve věku 18-60 let, spolehlivé, bezúhonné, prokazatelným způsobem poučené, fyzicky a psychicky  vhodné 
• řidič je považován za osobu přepravující pojištěné peníze a/nebo cennosti respektive za člena doprovodu
• trasy a doby přepravy automobilem musí být nepravidelně měněny, s trasou a cílem smí být seznámen pouze řidič, a to bezprostředně před zahájením jízdy
• přeprava smí být přerušena výhradně z důvodů vyplývajících z pravidel silničního provozu
• automobil nesmí být v případě přerušení přepravy otevřen v nechráněném prostoru
• druh a množství přepravovaných peněz a/nebo cenností musí být utajeny před nepovolanými osobami včetně doprovázejících osob
• osoby přepravující peníze a cennosti, musí přepravu zajišťovat po celou dobu trvání od jejich převzetí do jejich předání v místě určení. 

Začátek a konec přepravy:
Přeprava začíná okamžikem, ve kterém jsou peníze nebo cennosti převzaty za účelem bezprostřední přepravy a končí složením nebo předáním peněz v místě určení. Přepravovaná 
částka a místo určení musí být před započetím přepravy zaznamenána  v dokumentech k tomu určených nebo obvyklých.

Místo pojištění:
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak je místem pojištění území České republiky.

Spoluúčast:
Pojištění se sjednává s nulovou spoluúčastí. Smluvně lze dohodnout jinak.

obraným sprejem a zároveň
- peníze a/nebo cennosti jsou 

uloženy v pevné, řádně  uzavřené 
kabele nebo kufru

• limit plnění do 1 000 000,-Kč
- přepravu zabezpečují  alespoň 

dvě osoby v automobilu a alespoň 
jedna je vybavena funkčním obra-
ným sprejem a zároveň alespoň 
jedna osoba je ozbrojena nabitou 
kulovou zbraní a zároveň

- peníze a/nebo cennosti jsou ulo-
ženy v bezpečnostní pevné, řádně 
uzavřené kabele nebo kufru, který 
byl certifikován Národním bez-
pečnostním úřadem nebo státem 
pověřenou firmou, a je vybaven 
funkčním zařízením pro znehod-
nocení obsahu (např. barvícím 
modulem)

• limit plnění nad 1 000 000,-Kč pod-
mínky zabezpečení jsou individuálně 
stanoveny pojistitelem


