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poji‰tûní majetku pro pfiípad po‰kození
nebo zniãení Ïivelní událostí
- zvlá‰tní ãást -

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí

UCZ/Îiv/10

d) explozí ve spalovacím prostoru spalovacích motorÛ;
e) tlakem plynÛ ve spínacích ãástech elektrick˘ch spínaãÛ.
âlánek 3
Poji‰tûní pro pfiípad vichfiice
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda na poji‰tûné vûci byla zpÛsobena :

1. Základní Ïivelní poji‰tûní se sjednává pro pfiípad po‰kození nebo zniãení
poji‰tûné vûci poÏárem, úderem blesku, v˘buchem nebo nárazem nebo
zfiícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãástí nebo jeho nákladem a dále rázovou vlnou, koufiem a nárazem silniãního vozidla.

a) bezprostfiedním pÛsobením vichfiice na poji‰tûnou vûc;

2. K základnímu Ïivelnímu poji‰tûní je moÏno sjednat pfiipoji‰tûní ostatních Ïivelních nebezpeãí, a to pro pfiípad po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci :

a) vniknutím atmosférick˘ch sráÏek nebo neãistot do budovy, pokud k nûmu nedo‰lo vlivem po‰kození stavebních souãástí následkem vichfiice;

a) vichfiicí;

b) na movit˘ch vûcech umístûn˘ch mimo budovu s v˘jimkou vûcí umístûn˘ch na vnûj‰í stranû poji‰tûné budovy, které jsou pevnû spojeny s vnûj‰ím plá‰tûm budovy (napfi. nápisy, neonové reklamy, mark˘zy, anténní
systémy, venkovní vedení elektfiiny vãetnû podpÛrn˘ch konstrukcí), není-li ujednáno v pojistné smlouvû jinak.

b) krupobitím;
c) sesuvem pÛdy, zfiícením skal a zeminy;
d) pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pfiedmûtÛ;
e) lavinou, tíhou snûhu nebo námrazy;
f)

záplavou, povodní, zemûtfiesením a v˘buchem sopky (dále jen katastrofická pojistná nebezpeãí).

3. Poji‰tûní je dále moÏno sjednat pro pfiípad po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci vodou z vodovodního zafiízení.

b) vrÏením pfiedmûtu na poji‰tûnou vûc vichfiicí.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu zpÛsobenou :

âlánek 4
Poji‰tûní pro pfiípad krupobití
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda byla zpÛsobena pfiím˘m pÛsobením krupobití na poji‰tûnou vûc.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu zpÛsobenou :

4. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pfiípadû, kdy byla poji‰tûná vûc po‰kozena nebo zniãena v pfiímé souvislosti s pojistnou událostí uvedenou
v odst. 1. aÏ 3. tohoto ãlánku.
5. Poji‰tûní se vztahuje na jednotlivá nebezpeãí popfi. skupiny nebezpeãí,
jejichÏ poji‰tûní je v pojistné smlouvû v˘slovnû sjednáno.
âlánek 2
Základní Ïivelní poji‰tûní
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda na poji‰tûné vûci byla zpÛsobena :
a) –
–
–
–

poÏárem;
úderem blesku;
v˘buchem;
nárazem nebo zfiícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho
ãástí nebo jeho nákladem.

b) – rázovou vlnou, ‰ífiící se vzduchem, zpÛsobenou letem nadzvukového
letadla v dÛsledku pfiekonání rychlosti zvuku;
– koufiem, kter˘ náhle unikl v dÛsledku poruchy ze zafiízení, nacházejících se v místû poji‰tûní nebo koufiem v dÛsledku poÏáru nebo v˘buchu v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. Vylouãeny jsou ‰kody vzniklé dlouhodob˘m pÛsobením koufie. Toto poji‰tûní se sjednává s limitem pojistného plnûní ve v˘‰i 50%
z pojistné ãástky sjednané pro po‰kozen˘ ãi zniãen˘ pfiedmût poji‰tûní,
maximálnû v‰ak 10 mil.Kã, není-li ve smlouvû ujednáno jinak;
– nárazem silniãního vozidla. Vylouãeny jsou ‰kody zpÛsobené vozidly,
které provozuje poji‰tûn˘, jeho zamûstnanec nebo provozovatel poji‰tûné budovy. Pokud mÛÏe b˘t náhrada ‰kody poÏadována z jiného
poji‰tûní, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnûní.
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2. Poji‰tûní nebezpeãí uveden˘ch v odst. 1. tohoto ãlánku se nevztahuje
na ‰kody zpÛsobené :
a) oÏehnutím, jehoÏ pfiíãinou nebyl poÏár, v˘buch nebo úder blesku;
b) vystavením uÏitkovému ohni nebo teplu;
c) cílenou explozí pfii trhacích pracích apod.;

a) vniknutím atmosférick˘ch sráÏek nebo neãistot do budovy, pokud k nûmu nedo‰lo vlivem po‰kození stavebních souãástí následkem krupobití;
b) na movit˘ch vûcech umístûn˘ch mimo budovu, s v˘jimkou vûcí umístûn˘ch na vnûj‰í stranû poji‰tûné budovy, které jsou pevnû spojeny
s vnûj‰ím plá‰tûm budovy (napfi. nápisy, neonové reklamy, mark˘zy,
anténní systémy, venkovní vedení elektfiiny vãetnû podpÛrn˘ch konstrukcí), není-li ujednáno v pojistné smlouvû jinak.
âlánek 5
Poji‰tûní pro pfiípad sesuvu pÛdy, zfiícení skal nebo zeminy
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní tehdy, jestliÏe pfiíãinou
‰kody byl bezprostfiední sesuv pÛdy, zfiícení skal nebo zeminy.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené :
- sesouváním pÛdy, zfiícením skal nebo zeminy v dÛsledku lidské
ãinnosti, vãetnû ‰kod zpÛsoben˘ch prÛmyslovou ãinností;
- pfiírodními vlivy, jejichÏ pfiíãinou bylo sesedání pÛdy do zemsk˘ch
dutin.
âlánek 6
Poji‰tûní pro pfiípad pádu stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pfiedmûtÛ
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe dojde k po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pfiedmûtÛ na tuto vûc.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené:
– sesouváním pÛdy, zfiícením skal nebo zeminy
– vzniklé pádem pfiedmûtu, kter˘ je souãástí téÏe poji‰tûné vûci nebo
téhoÏ souboru poji‰tûn˘ch vûcí.
âlánek 7
Poji‰tûní pro pfiípad laviny, tíhy snûhu a námrazy
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ke vzniku ‰kody
na poji‰tûné vûci dojde pádem snûhové nebo ledové vrstvy z pfiírodních

svahÛ nebo bezprostfiedním pÛsobením tíhy snûhu nebo námrazy (ledové vrstvy).

ní, klimatizaãní a solární zafiízení) a dále na sanitárních zafiízeních;
– ãástech sprinklerov˘ch a obdobn˘ch zafiízení, která nejsou potrubím

2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody:
- na budovách, kde byla pevnost konstrukce pfied pojistnou událostí
zeslabena korozí, erozí, dfievokazn˘m hmyzem, houbou apod,
- zpÛsobené sesouváním pÛdy, zfiícením skal nebo zeminy.

4. Vnû poji‰tûn˘ch nemovitostí se poji‰tûní vztahuje na ‰kody zpÛsobené
prasknutím nebo pÛsobením mrazu na poji‰tûném pfiívodním potrubí
zásobování vodou na poji‰tûném horkovodním a parním potrubí pro
vytápûní, klimatizaci, na potrubí tepeln˘ch ãerpadel nebo solárních
systémÛ, pokud potrubí slouÏí zásobování poji‰tûn˘ch budov a zafiízení
a jsou instalována na pozemku náleÏejícímu k místu poji‰tûní a jsou ve
vlastnictví poji‰tûného.

âlánek 8
Katastrofická pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní Ïivelních nebezpeãí uveden˘ch v odst. 2 tohoto ãlánku zaãíná
po uplynutí 28 kalendáfiních dnÛ (ãekací doba) od sjednaného poãátku poji‰tûní, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak. Pfii zmûnû pojistné ãástky v prÛbûhu pojistné doby platí pro poji‰tûná nebezpeãí
v˘‰e uvedená ãekací doba pouze pro ãástku, o kterou byla pÛvodní
sjednaná ãástka (limit pojistného plnûní) nav˘‰ena. V pojistné smlouvû
sjednaná pojistná ãástka (limit pojistného plnûní) je maximálním plnûním pro jednu a v‰echny pojistné události v jednom kalendáfiním roce.
2. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní tehdy, jestliÏe poji‰tûná
vûc byla po‰kozena nebo zniãena pÛsobením :
a) povodnû nebo záplavy;
b) zemûtfiesení, v˘buch sopky.
Z pojistn˘ch nebezpeãí uveden˘ch v tomto odstavci jsou poji‰tûna pouze ta, která jsou uvedena v pojistné smlouvû.

Náklady ‰kody se zataÏením ãi v˘mûnou po‰kozeného potrubí jsou v‰ak
omezeny nejv˘‰e na 2 m její délky. Je-li nezbytné pfii ‰kodû zatáhnout
ãi vymûnit potrubí o délce vût‰í neÏ 2 m, pak i ostatní související náklady s odstranûním této ‰kody jsou uhrazeny podílovû v pomûru poji‰tûné délky potrubí k délce skuteãné. To platí, není-li ujednáno v pojistné
smlouvû jinak.
5. Poji‰tûní nebezpeãí uvedeného v odst. 1. tohoto ãlánku se nevztahuje na
‰kody zpÛsobené :
a) zpûtn˘m vystoupnutím odpadní vody z vefiejného kanalizaãního potrubí;
b) pronikáním spodní vody, pÛsobením vlhkosti a plísní, atmosférick˘mi
sráÏkami;
c) vodou ze sprinklerov˘ch a postfiikov˘ch hasicích zafiízení pfii jejich funkãní aktivaci;
d) sesuvem pÛdy kromû pfiípadu, kdy byl tento sesuv zpÛsoben pojistnou
událostí ve smyslu odst 1. tohoto ãlánku.

3. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené :
a) povodní nebo záplavou, pokud je tato Ïivelní událost na základû místních pomûrÛ v daném místû poji‰tûní pfiedvídatelná; za pfiedvídatelnou
Ïivelní událost se povaÏuje povodeÀ nebo záplava, ke kter˘m statisticky
dochází ãastûji neÏ jednou za deset let ;
b) poji‰tûní se dále nevztahuje na ‰kody zpÛsobené zpûtn˘m vystoupnutím
vody z kanalizaãního potrubí, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak;
c) pÛsobením spodní vody.
4. Pojistník je povinen zajistit v místû poji‰tûní provedení níÏe uveden˘ch
opatfiení:
a) zabezpeãit plnou prÛtoãnost (uvolnûní) odvádûcího potrubí kanalizace;
b) v pfiípadû nebezpeãí povodnû instalovat uzávûry zabraÀující zpûtnému
vystoupnutí vody z kanalizace;
c) v prostorách budov, které leÏí pod úrovní pfiízemního podlaÏí, uloÏit poji‰tûné vûcí minimálnû 12 cm nad úrovní podlahy podzemního podlaÏí.
âlánek 9
Poji‰tûní pro pfiípad po‰kození vûci vodou z vodovodního zafiízení
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe poji‰tûná vûc byla po‰kozena nebo zniãena pÛsobením vody z vodovodního zafiízení
v místû poji‰tûní.
2. Vodou z vodovodních zafiízení se rozumí voda unikající v dÛsledku poruchy z:
a) pfiívodního a odpadního vodovodního potrubí, vãetnû armatur a sanitárních zafiízení;
b) horkovodního nebo parního topení, klimatizaãního zafiízení, tepeln˘ch
ãerpadel nebo solárních systémÛ;
c) sprinklerov˘ch a obdobn˘ch zafiízení.
Vodní pára je zde postavena na roveÀ vodû. TotéÏ platí pro tekutiny zaji‰Èující pfienos tepla jako slané roztoky, oleje, chladící prostfiedky pouÏívané v systémech dle písmena b) tohoto odstavce.

6. Poji‰tûn˘ je povinen :
a) udrÏovat vodovodní zafiízení v bezvadném stavu;
b) v prostorách budovy, které leÏí pod úrovní pfiízemního podlaÏí, zajistit uloÏení poji‰tûn˘ch vûcí minimálnû 12 cm nad úrovní podzemního podlaÏí;
c) kontrolovat stav vodovodního zafiízení, v chladném období zabezpeãit
dostateãné vytápûní budovy, pfiípadnû provést jiná opatfiení k zamezení ‰kody (uzavfiít pfiívod vody, vypustit topn˘ systém apod.).

âlánek 10
Pfiedmût poji‰tûní
1. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou nemovité a movité vûci. Poji‰tûní mÛÏe b˘t
sjednáno pro jednotlivé ve smlouvû vyjmenované vûci nebo jako poji‰tûní souboru vûcí. Soubor vûcí je tvofien vûcmi stejné/obdobné povahy/charakteru ãi úãelu. Není-li uvedeno jinak, patfií do souboru v‰echny vûci dané povahy/charakteru ãi úãelu. V dobû pojistné události. Je-li
sjednáno poji‰tûní souboru, vztahuje se poji‰tûní i na vûci, které se staly souãástí poji‰tûného souboru po uzavfiení pojistné smlouvy, aniÏ tím
je v‰ak jakkoli dotãena oznamovací ãi jiná povinnost pojistníka/poji‰tûného vypl˘vající z platn˘ch právních pfiedpisÛ, pojistné smlouvy ãi pojistn˘ch podmínek. Vûci, které pfiestaly b˘t souãástí poji‰tûného souboru, poji‰tûny nejsou.
2. Nemovité a movité vûci jsou poji‰tûny za pfiedpokladu, Ïe jsou ve vlastnictví pojistníka/poji‰tûného.
3. Poji‰tûní vûcí ve vlastnictví cizích osob je moÏné pouze za pfiedpokladu,
Ïe tyto vûci pojistník/poji‰tûn˘ oprávnûnû pfievzal na základû písemné
smlouvy a je-li tak v pojistné smlouvû ujednáno. V pfiípadû tûchto vûcí se
pak bude jednat o poji‰tûní cizího pojistného rizika s tím, Ïe vlastník vûcí
bude povaÏován za poji‰tûného, byÈ by takto nebyl v˘slovnû uveden
v pojistné smlouvû. ZároveÀ se ujednává, Ïe v pfiípadû, kdy vlastník vûci
ze závaÏn˘ch dÛvodÛ neposkytne souhlas s tím, aby pojistné plnûní pfiijal
pojistník, mÛÏe právo na pojistné plnûní vÛãi pojistiteli uplatnit sám.
4. Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na :

3. Uvnitfi poji‰tûn˘ch nemovitostí se poji‰tûní vztahuje na:

a) cennosti vãetnû jejich sbírek;

a) ‰kody zpÛsobené prasknutím nebo pÛsobením mrazu
– pfiívodního a odpadního vodovodního potrubí;
– horkovodního nebo parního topení, klimatizaãního zafiízení, tepeln˘ch ãerpadel nebo solárních systémÛ;
– sprinklerov˘ch a obdobn˘ch zafiízení;

b) nosiãe dat a záznamÛ v˘robní a provozní dokumentace;

b) ‰kody zpÛsobené mrazem na:
– armaturách (topná tûlesa a kotle, bojlery a jiná srovnatelná zafiíze-

c) v˘stavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na v˘robní zafiízení nepouÏitelná pro standardní produkci;
d) motorová vozidla, pfiívûsy, návûsy a taÏné stroje, kter˘m jsou pfiidûlovány SPZ, s v˘jimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;
e) hrací, penûÏní a obdobné automaty vãetnû jejich obsahu;

f)

vûci zvlá‰tní hodnoty (za vûci zvlá‰tní hodnoty se povaÏují vûci historické, staroÏitné nebo umûlecké hodnoty, vãetnû jejich sbírek);

g) budovy ve stavbû (novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce podléhající
stavebnímu povolení), budovy, které nejsou provoznû vyuÏívány k danému úãelu a vûci uloÏené v tûchto budovách.
5. Pokud je tak v pojistné smlouvû ujednáno, vztahuje se poji‰tûní rovnûÏ na :
a) vûci osobní potfieby zamûstnancÛ, které se obvykle nosí do zamûstnání;
b) vûci, které byly zamûstnancem do místa poji‰tûní pfiineseny v souvislosti s v˘konem povolání, na Ïádost nebo se souhlasem zamûstnavatele.
Poji‰tûní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová
vozidla zamûstnancÛ, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
6. Poji‰tûní se nevztahuje na :
a) vodstvo, pÛdu a pole;
b) vrtné vûÏe vãetnû pfiíslu‰enství;
c) zafiízení atomov˘ch elektráren a zafiízení na pfiípravu jaderného paliva
pro tyto elektrárny, vãetnû pfiíslu‰enství.

âlánek 11
Poji‰tûné náklady
1. Pokud je ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, uhradí pojistitel nezbytné náklady :
a) na vyklizení místa poji‰tûní, vãetnû strÏení stojících ãástí, odvoz suti a jin˘ch zbytkÛ k nejbliÏ‰ímu sloÏi‰ti a za jejich uloÏení nebo zniãení; nehradí se náklady na dekontaminaci zeminy a vody; v pfiípadû vzniku Ïivelní
pojistné události ve smyslu ãlánkÛ 3 aÏ 8 tûchto pojistn˘ch podmínek
uhradí pojistitel náklady na vyklizení místa rovnûÏ mimo sjednané místo
poji‰tûní jen v pfiípadû, Ïe se jedná o vûci zahrnuté v pojistné smlouvû;
b) na stavební úpravy a na demontáÏ nebo opûtovnou montáÏ ostatních nepo‰kozen˘ch poji‰tûn˘ch vûcí, provedené v souvislosti s nov˘m pofiízením
nebo opravou vûcí po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch pfii pojistné události;
c) na obnovení v˘robní a provozní dokumentace, pokud bude provedeno
do dvou let po pojistné události; jinak pojistitel poskytne plnûní pouze
ve v˘‰i odpovídající pofiizovací cenû materiálu;
d) vzniklé tím, Ïe za úãelem obnovy nebo nového pofiízení po‰kozené vûci
musí b˘t jiné nepo‰kozené vûci pfiemístûny nebo ochránûny (náklady na
pfiemístûní a ochranu); náklady na pfiemístûní a ochranu jsou zejména v˘daj na demontáÏ nebo opûtovnou montáÏ strojÛ, za proraÏení, demolici
nebo opûtovné postavení ãástí budov nebo na zvût‰ení otvorÛ.
2. Pojistitel uhradí jen úãelné, pfiimûfiené a hospodárnû vynaloÏené náklady obvyklé v místû vzniku pojistné události.
3. Poji‰tûní nákladÛ specifikovan˘ch v tomto ãlánku pojistn˘ch podmínek
se sjednává na jednotlivé poloÏky ãi jejich kombinaci, a to vÏdy na první riziko pro pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda
byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzboufiení, srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské
ãi uzurpované moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání
skupiny osob se zl˘m úmyslem, ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské úãely,
zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de jure nebo de facto anebo jiného vefiejného orgánu;
b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany
orgánÛ vefiejné správy;
c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho zástupce, osoby kterou poji‰tûn˘ povûfiil péãí o poji‰tûné vûci, nebo
ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve
spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m; v pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;
e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pfiímo nebo nepfiímo zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli
teroristick˘m ãinem, bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události
nebo na jakékoli ãásti takové újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít
podíl i jiná pfiíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem
nebo úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu ve vefiejnosti
nebo v její ãásti.

âlánek 14
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistná ãástka vyjadfiuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní
pojistitele. Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky vûcí movit˘ch a nemovit˘ch a poji‰tûn˘ch nákladÛ. Pojistnou ãástku stanoví vÏdy
na vlastní odpovûdnost pojistník.
2. Poji‰tûní lze sjednat na :
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na pofiízení nové vûci stejného druhu a kvality;
b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající mífie opotfiebení nebo jiného znehodnocení vûci;
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené vûci ãi vûci nepouÏitelné
obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena vûci nebo budovy nebo pouÏitého materiálu v místû obvyklá, za kterou by je pojistník/poji‰tûn˘ prodal.
3. Poji‰tûní budov, v˘robních a provozních zafiízení a vûcí zamûstnancÛ se
sjednává na novou, ãasovou nebo obecnou cenu.
4. Poji‰tûní zásob, kter˘mi jsou:

âlánek 12
ZachraÀovací náklady

a) zboÏí, které poji‰tûn˘ vyrábí, vãetnû nedokonãen˘ch v˘robkÛ;

V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady :

c) suroviny;

a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící
pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ.
Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto ãlánku se omezuje do v˘‰e 5 % ze sjednané pojistné ãástky.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo
limitu plnûní. ZachraÀovací náklady, které oprávnûná osoba vynaloÏila na
základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
âlánek 13
V˘luky z poji‰tûní
Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pfiíãiny nevztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepfiítele,

b) zboÏí, se kter˘m poji‰tûn˘ obchoduje;

d) pfiírodní produkty
se sjednává na novou cenu, která je omezena dosaÏitelnou prodejní cenou
v okamÏiku pojistné události.
V˘‰i pojistné ãástky pro poloÏku zásob je moÏno stanovit pevnou ãástkou
nebo podle stavu zásob k rozhodnému dni.
5. Pojistnou hodnotou cenn˘ch papírÛ pfiijat˘ch k burzovnímu obchodu
je jejich kurs uvefiejnûn˘ v kursovním lístku burzy cenn˘ch papírÛ v den
vzniku pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenn˘ch papírÛ
je jejich trÏní hodnota, pojistnou hodnotou disponibilních dokladÛ
(vkladních kníÏek apod.) je hodnota jejich aktiv.
6. Poji‰tûní vzorÛ, modelÛ, prototypÛ, exponátÛ a v˘robních zafiízení nepouÏiteln˘ch pro standardní produkci lze sjednat na ãasovou nebo
obecnou cenu.
7. Pojistnou hodnotou umûleck˘ch pfiedmûtÛ a staroÏitností je obecná cena, tj. jejich cena obvyklá v místû a ãase vzniku pojistné události.

âlánek 15
Podpoji‰tûní, poji‰tûní na první riziko
1. Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í
neÏ její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i
‰kody ve stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.
2. Poji‰tûní na první riziko je moÏné sjednat pro :
– poloÏky poji‰tûn˘ch nákladÛ;
– jiné poloÏky uvedené v pojistné smlouvû.
Pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky je horní hranicí plnûní pojistitele
pro plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného
období. V pojistné smlouvû musí b˘t v˘slovnû uvedeno, Ïe se jedná
o poji‰tûní prvního rizika.
Ustanovení odst. 1. tohoto ãlánku se v tomto pfiípadû nepouÏije.
3. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období v dÛsledku pojistného
plnûní ke sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si pojistník tuto pojistnou ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.

âlánek 16
Místo poji‰tûní

a) pojistné ãástky stanovené pro pfiíslu‰nou poloÏku za kaÏdou pojistnou
událost;
b) limitu pojistného plnûní, sjednaného pro konkrétní danou poji‰tûnou
poloÏku, pfiiãemÏ tento limit je maximální hranicí plnûní pojistitele z jedné a v‰ech pojistn˘ch událostí v pojistném období.
5. V pfiípadû, kdy míra opotfiebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo
celku jednotlivé poloÏky pfiedmûtu poji‰tûní pfiesahuje v dobû vzniku
pojistné události 70 % nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní
pouze v ãasové cenû.
6. Zbytky po‰kozené nebo zniãené vûci zÛstávají ve vlastnictví pojistníka/poji‰tûného a jejich hodnota se odeãítá od pojistného plnûní.

âlánek 19
Znovunalezené vûci
1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pfiíãinné souvislosti s pojistnou událostí nepfiechází na pojistitele.
2. Pojistník/poji‰tûn˘/oprávnûná osoba je povinna neprodlenû oznámit
pojistiteli nález poji‰tûn˘ch vûcí a dále tyto vûci
a) pfievzít,

1. Místem poji‰tûní je místo uvedené v pojistné smlouvû.
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se
poji‰tûní na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostfiednû hrozící nebo jiÏ nastalé pojistné události pfiemístûny z místa poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území
âeské republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.

âlánek 17
V˘poãet pojistného
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.
2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.

âlánek 18
Pojistné plnûní

b) vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení
pfiimûfien˘ch nákladÛ, které musela vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch
v dobû, kdy byla zbavena moÏnosti s majetkem nakládat,
c) vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele, pokud není potfieba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dfiíve.

âlánek 20
Spoluúãast
1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe oprávnûná osoba se podílí
na pojistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).
2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.

âlánek 21
Povinnosti pojistníka/poji‰tûného/oprávnûné osoby

1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepfiedvídaná vûcná ‰koda na
poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.

1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek jsou
povinni :

2. Byla-li poji‰tûná vûc po‰kozena nebo zniãena, vzniká oprávnûné osobû
právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby jí
pojistitel vyplatil :

a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pfiedpisy vãetnû bezpeãnostních
pfiedpisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvû;

a) pfii poji‰tûní na novou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za pofiízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu
a úãelu v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí, sníÏenou o cenu
vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;

b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské ãinnosti;

b) pfii poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo
ãástku za pofiízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu
a úãelu, v pomûru ãasové ceny k nové cenû vûci, tj. s pfiihlédnutím ke
stupni opotfiebení nebo jiného znehodnocení ãi zhodnocení, ke kterému do‰lo opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí a sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;
c) pfii poji‰tûní na obecnou cenu ãástku, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou vûc v daném místû a v daném ãase koupit.
3. Pokud je v‰ak vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní
pfiesahující ãasovou cenu pouze za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tfií let od
pojistné události provede opravu ãi nové pofiízení vûci movité stejného
druhu a kvality v místû poji‰tûní, resp. nové pofiízení vûci nemovité i na jiném místû v âeské republice, není-li na stávajícím místû proveditelné.
4. K úhradû pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e :

c) vést samostatn˘ seznam poji‰tûn˘ch vûcí uveden˘ch v ãlánku 10 odst.
4. písm. a) a f) tûchto pojistn˘ch podmínek a tento seznam uloÏit tak,
aby v pfiípadû pojistné události nemohl b˘t zniãen, po‰kozen nebo ztracen spoleãnû s jin˘mi vûcmi;
d) oznámit pojistiteli, Ïe uzavfieli dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné
nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky.
2. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pfiimûfiená opatfiení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která jiÏ nastala, a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a fiídit se jimi.
3. V pfiípadû vzniku pojistné události jsou povinni :
a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tfií dnÛ, u ‰kod pfiesahujících urãitou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, jsou povinni
uãinit oznámení ihned;
b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za
okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;

c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud
to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu s obecn˘m zájmem;
d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûfien˘m ve‰kerá ‰etfiení potfiebná pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pfiedloÏit
k tomu potfiebné podklady a informace;
e) pfiedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch, zniãen˘ch a ztracen˘ch vûcí;
f)

na poÏádání pojistitele pfiedloÏit zejména úãetnictví úãetní jednotky
a kopie daÀov˘ch tvrzení k jednotliv˘m druhÛm daní dle právních pfiedpisÛ âeské republiky pfiípadnû cizího státu; v rámci ‰etfiení pojistitele jsou
povinni rovnûÏ strpût pfiípadné ovûfiování pravdivosti a úplnosti sdûlen˘ch údajÛ, pfiedloÏen˘ch dokladÛ a vûcí provádûn˘ch u tfietích osob;

4. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátû cenn˘ch papírÛ,
cenn˘ch listin nebo jin˘ch disponibilních dokladÛ, je poji‰tûn˘ povinen
neprodlenû zahájit jejich umofiovací fiízení.
âlánek 22
Práva pojistitele
1. Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰ení povinností uveden˘ch v tûchto pojistn˘ch podmínkách,
pokud toto poru‰ení :
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události;
b) znemoÏnilo pfiedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.
2. Pokud dojde k zániku pojistného rizika, poji‰tûné vûci ãi jiné majetkové
hodnoty nebo ke smrti poji‰tûné fyzické osoby ãi zániku poji‰tûné právnické osoby bez právního nástupce, jakoÏ i ke zmûnû vlastníka vûci ãi
souboru vûcí, je pojistitel odchylnû od VPP UCZ/05 oprávnûn ukonãit
poji‰tûní k nejbliÏ‰ímu v˘roãí poãátku poji‰tûní, a to po písemném oznámení a prokázání této skuteãnosti.
âlánek 23
V˘klad pojmÛ
1. Za cennosti se povaÏují tuzemské a zahraniãní bankovky a mince, drahé kovy, drahokamy, perly a pfiedmûty z nich vyrobené, vkladní a ‰ekové kníÏky, platební karty, cenné papíry a ceniny, za které jsou povaÏovány i prostfiedky jeÏ mají hodnotu, ze které bude moci b˘t po vydání do uÏívání ãerpáno, jako jsou napfiíklad poukázky nahrazující peníze,
po‰tovní známky, dálniãní nálepky, kolky, telefonní kupony, stravenky
do provozoven vefiejného stravování, jízdenky a obdobné prostfiedky.

3. Za poÏár se povaÏuje oheÀ, kter˘ vznikl nebo se vlastní silou roz‰ífiil mimo urãené ohni‰tû. Za ‰kodu zpÛsobenou poÏárem se nepovaÏuje zkrat
elektrického vedení, i kdyÏ je provázen svûteln˘m projevem a pÛsobením tepla, pokud se plamen vznikl˘ zkratem dále neroz‰ífiil.
4. Za úder blesku se povaÏuje bezprostfiední pfiechod blesku s destrukãními úãinky na poji‰tûnou vûc. Za ‰kodu zpÛsobenou bezprostfiednû
úderem blesku se nepovaÏuje ‰koda vzniklá v prÛbûhu boufie na elektrick˘ch nebo elektronick˘ch zafiízeních pfiepûtím.
5. Za sesuv pÛdy, zfiícení skal a zeminy se rozumí pohyb hornin z vy‰‰ích
úrovní svahu do niÏ‰ích, ke kter˘m dojde v dÛsledku ztráty stability svahu pÛsobením pfiírodních sil nebo lidské ãinnosti. Sesuvem pÛdy není
klesání zemského povrchu do stfiedu Zemû, aÈ jiÏ v dÛsledku pfiírodních
sil ãi lidské ãinnosti, které je povaÏováno za pokles pÛdy.
6. Za vichfiici se povaÏuje proudûní vzduchu dosahující v místû poji‰tûní
rychlosti minimálnû 75 km za hodinu. NemÛÏe-li b˘t rychlost proudûní
vzduchu zji‰tûna, poskytne pojistitel pojistné plnûní za ‰kodu zpÛsobenou vichfiicí, pokud poji‰tûn˘ prokáÏe, Ïe pohyb vzduchu v okolí místa
poji‰tûní zpÛsobil ‰kody na budovách nebo na vûcech stejnû odoln˘ch
v bezvadném stavu.
7. Za v˘buch se povaÏuje náhl˘ projev roztaÏnosti plynÛ nebo par navenek. V˘buchem tlakové nádoby trvale naplnûné stlaãenou párou nebo
plynem se rozumí naru‰ení její stûny v takovém rozsahu, Ïe dojde k náhlému vyrovnání tlaku uvnitfi a vnû nádoby. Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na ‰kody zpÛsobené podtlakem.
8. Za v˘buch sopky se povaÏuje náhlé uvolnûní tlaku zpÛsoben˘ poru‰ením zemské vrstvy spojené s vyléváním lávy, uvolÀováním popela nebo
jin˘ch materiálÛ a plynÛ.
9. Záplavou se rozumí doãasné vytvofiení vodní hladiny na pozemku
v místû poji‰tûní a jeho bezprostfiedním okolí vlivem atmosférick˘ch sráÏek.
10. Za zemûtfiesení jsou povaÏovány pfiírodními vlivy zpÛsobené otfiesy
zemského povrchu, vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru
o síle minimálnû 6. stupnû mezinárodní stupnice. ·koda zpÛsobená zemûtfiesením je dále povaÏována za prokázanou, pokud pojistník pfiedloÏí dÛkaz o tom, Ïe :
– otfiesy pÛdy zpÛsobily po‰kození okolních budov v bezvadném stavu;
– ‰koda zpÛsobená na poji‰tûné vûci mohla b˘t zpÛsobena pouze
zemûtfiesením, a to s ohledem na její pfiedchozí bezvadn˘ stav.
âlánek 24
Úãinnost
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2010.

2. Za povodeÀ se povaÏuje zaplavení pozemku v místû poji‰tûní a jeho
bezprostfiedním okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bfiehÛ.

