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Všeobecné pojistné podmínky  
 Pojištění průmyslu – pojištění pro případ poškození věci

PMP-04

Článek 1
Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

1.	 Soukromé	pojištění	(dále	jen	pojištění)	upravuje	zákon	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník	(dále	jen		
„zákon“).	Allianz	pojišťovna,	a.	s.	(dále	jen	pojistitel)	vydává	podle	zákona	tyto	všeobecné	pojistné	
podmínky	(dále	jen	VPP).	

	 Obsahují-li	 tyto	VPP	nebo	pojistná	smlouva	nebo	dohoda	v	případech,	kdy	 to	zákon	připouští,	
odchylnou	úpravu	od	některých	ustanovení	zákona,	platí	úprava	v	nich	uvedená.	Není-li	tato	od-
chylná	úprava	obsažena	ve	VPP	nebo	v	pojistné	smlouvě	ujednána,	platí	ustanovení	zákona.

2.	 Tyto	VPP	jsou	nedílnou	součástí	pojistné	smlouvy.	Pokud	je	v	některém	ustanovení	zákona	odkaz	
na	pojistnou	smlouvu	nebo	dohodu,	platí	úprava	uvedená	v	těchto	VPP	stejně,	 jako	by	to	byla	
pojistná	smlouva	nebo	dohoda.

3.	 Součástí	pojistné	smlouvy	mohou	být	 i	další	doplňující	ustanovení	vztahující	se	k	tomuto	typu	
pojištění	–	smluvní	ujednání	a/nebo	doložky.

4.	 Tyto	VPP	platí	po	celou	dobu	 trvání	pojištění	 sjednaného	pojistnou	smlouvou.	Pojistník	 s	nimi	
musí	 být	 před	 uzavřením	 pojistné	 smlouvy	 prokazatelně	 seznámen.	 To	 neplatí,	 uzavírá-li	 se	
smlouva	formou	obchodu	na	dálku.

5.	 Toto	pojištění	je	ve	smyslu	zákona	pojištěním	škodovým.	Při	škodovém	pojištění	poskytne	pojis-
titel	pojistné	plnění,	které	v	ujednaném	rozsahu	vyrovnává	úbytek	majetku	vzniklý	v	důsledku	
pojistné	události.	

6.	 Pojistnou	událostí	je	jakákoliv	nahodilá	událost,	jejímž	důsledkem	je	škoda	na	pojištěné	věci	(dále	
bude	uváděna	jen	„věc“	nebo	„pojištění	věci“)	blíže	označená	v	pojistné	smlouvě	nebo	v	těch-
to	VPP	,	resp.	smluvních	ujednáních,	se	kterou	je	spojen	vznik	povinnosti	pojistitele	poskytnout	
pojistné	plnění.	Pojištění	se	nevztahuje	na	nemajetkové	újmy,	jiné	újmy	na	zdraví	a	na	újmy	na	
přirozených	právech	člověka.

7.	 Pojištění	podle	 těchto	VPP	může	být	sjednáno	pouze	tehdy,	pokud	 je	na	něm	pojistný	zájem.	
Pojistným	zájmem	je	oprávněná	potřeba	ochrany	před	následky	pojistné	události.	Pojistník	má	
pojistný	zájem	na	vlastním	majetku.	Má	se	za	to,	že	pojistník	má	pojistný	zájem	i	na	majetku	jiné	
osoby,	osvědčí-li,	že	by	mu	bez	jeho	existence	a	uchování	hrozila	přímá	majetková	ztráta.	Dal-li	
pojištěný	souhlas	k	pojištění,	má	se	za	to,	že	pojistný	zájem	pojistníka	byl	prokázán.

	 Při	pojištění	majetku	může	být	pojištěn	 i	budoucí	pojistný	zájem.	Byla-li	 smlouva	uzavřena	se	
zřetelem	k	budoucímu	podnikání	nebo	jinému	budoucímu	zájmu,	který	nevznikne,	není	pojistník	
povinen	platit	pojistné;	pojistitel	má	však	právo	na	přiměřenou	odměnu,	pokud	to	bylo	dohodnu-
to.

	 Zanikne-li	pojistný	zájem	za	trvání	pojištění,	zanikne	i	pojištění;	pojistitel	má	však	právo	na	pojist-
né	až	do	doby,	kdy	se	o	zániku	pojistného	zájmu	dozvěděl.

8.	 Pojištění	je	možné	sjednat	pro	jednotlivá	pojistná	nebezpečí,	resp.	jejich	skupiny	uvedené	v	člán-
cích	2–10	těchto	VPP.	Pojištění	se	vždy	vztahuje	pouze	na	ta	jednotlivá	pojistná	nebezpečí,	popř.	
na	ty	skupiny	pojistných	nebezpečí,	proti	jejichž	působení	bylo	pojištění	výslovně	sjednáno.

Článek 2
Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu

nebo zřícení letadla a výluky z tohoto pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	byl:
a)	 požár,
b)	 úder	blesku,
c)	 výbuch,
d)	 náraz	nebo	zřícení	letadla	nebo	jeho	částí,	anebo	letadlem	přepravovaný	náklad.

2.	 Podle	těchto	VPP		se	rozumí:
a)	 požárem	oheň,	který	vznikl	nebo	se	vlastní	silou	rozšířil	mimo	určené	ohniště;	za	škodu	způ-

sobenou	požárem	se	nepovažuje	zkrat	elektrického	vedení	bez	následného	plamenného	
hoření;

b)	 úderem	blesku	bezprostřední	přechod	blesku	na	pojištěnou	věc;	za	škodu	způsobenou	bez-
prostředně	úderem	blesku	se	nepovažuje	škoda	způsobená	v	průběhu	bouře	na	elektrických	
nebo	elektronických	zařízeních	přepětím,	pokud	není	pojištění	i	takové	škody	výslovně	v	po-
jistné	smlouvě	sjednáno;

c)	 výbuchem	náhlý	projev	roztažnosti	plynů	nebo	par	navenek;	výbuchem	tlakové	nádoby	trva-
le	naplněné	stlačenou	párou	nebo	plynem	se	rozumí	roztržení	její	stěny	v	takovém	rozsahu,	
že	dojde	k	náhlému	vyrovnání	tlaku	uvnitř	a	vně	nádoby;	pokud	dojde	uvnitř	tlakové	nádoby	
k	výbuchu	ve	smyslu	první	věty	tohoto	odstavce	v	důsledku	chemické	reakce,	poskytne	pojis-
titel	pojistné	plnění	za	vzniklou	škodu	také	tehdy,	nedojde-li	k	roztržení	stěny	nádoby.

3.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	škody	vzniklé:
a)	 ožehnutím	nezapříčiněným	požárem,	výbuchem	nebo	úderem	blesku,
b)	 vystavením	věci	užitkovému	ohni	nebo	teplu,
c)	 podtlakem	nebo	implozí,
d)	 cílenou	explozí	při	trhacích	nebo	jiných	pyrotechnických	pracích	apod.,
e)	 pojistným	nebezpečím,	uvedeným	v	odst.	1.,	které	bylo	vyvoláno:

e.1.	 zemětřesením	(článek	4	odst.	3.),
e.2.	 občanskými	nepokoji.

4.	 Podle	 toho	 článku	 se	 pojištění	 nevztahuje	na	 škody,	 které	 vzniknou	na	 spalovacích	motorech	
v	důsledku	výbuchu	ve	spalovacím	prostoru,	ani	na	škody,	které	nastanou	v	důsledku	výbuchu	na	
rozvodnách	elektrických	spínačů	v	důsledku	v	nich	vznikajícího	tlaku	plynů.

Článek 3
Pojištění proti vichřici a krupobití a výluky z tohoto pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	bylo:
a)	 bezprostřední	působení	vichřice	nebo	krupobití	na	pojištěnou	věc,
b)	 vržení	předmětu	způsobené	vichřicí	na	pojištěnou	věc.

2.	 Podle	těchto	VPP		se	vichřicí	rozumí	proudění	vzduchu	dosahující	v	místě	pojištění	rychlosti	mi-
nimálně	75	km	za	hodinu.	Nemůže-li	být	rychlost	proudění	vzduchu	zjištěna,	poskytne	pojistitel	
pojistné	plnění	za	škodu	způsobenou	vichřicí,	pokud	pojištěný	prokáže,	že:
a)	 pohyb	vzduchu	v	okolí	místa	pojištění	způsobil	škody	na	budovách	a/nebo	stavbách	nebo	na	

věcech	stejně	odolných,	které	byly	řádně	udržovány,
b)	 vzhledem	k	bezvadnému	stavu	pojištěné	budovy	a/nebo	stavby	mohla	škoda	nastat	pouze	

v	důsledku	vichřice.

3.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	škody	vzniklé:
a)	 požárem,	 výbuchem,	úderem	blesku	 (článek	2	odst.	 2.),	 nárazem	nebo	 zřícením	 letadla,	

jeho	částí,	anebo	nákladem	přepravovaným	letadlem,
b)	 lavinou	(článek	4	odst.	7.),
c)	 proniknutím	atmosférických	srážek	nebo	nečistot	do	budovy	v	důsledku	špatného	nebo	ne-

dostatečného	uzavření	oken	nebo	vnějších	dveří	a	jiných	otvorů,	pokud	k	proniknutí	nedošlo	
v	důsledku	poškození	stavebních	součástí	nebo	jiných	otvorů	vichřicí	nebo	krupobitím,

d)	 vzedmutím	vody	způsobené	vichřicí.
4.	 Pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak,	pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	

věci	umístěné	mimo	budovu	a/nebo	stavbu	s	výjimkou	věcí	umístěných	na	vnějším	plášti	budovy	
a/nebo	stavby,	které	jsou	s	vnějším	pláštěm	budovy	a/nebo	stavby	pevně	spojeny	(např.	nápisy,	
neonové	reklamy,	markýzy,	anténní	systémy,	venkovní	vedení	elektřiny	včetně	podpůrných	kon-
strukcí).

Článek 4
Pojištění proti živelním událostem (s výjimkou vichřice a krupobití)

a výluky z tohoto pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	byly:
a)	 povodeň,
b)	 zemětřesení,
c)	 výbuch	sopky,
d)	 sesednutí,	sesuv	půdy,
e)	 lavina	a	působení	tíhy	sněhu.

	 Pojištění	se	vztahuje	na	ta	pojistná	nebezpečí	uvedená	v	tomto	odstavci,	která	byla	sjednána	v	po-
jistné	smlouvě;	pojištění	lze	sjednat	na	všechna	tato	pojistná	nebezpečí.

2.	 Povodeň
a)	 Podle	těchto	VPP		se	povodní	rozumí	zaplavení	místa	pojištění	(článek	15)	vodou,	která	vy-

stoupila	z	břehů	vodního	toku	nebo	nádrže	následkem	přírodních	jevů	(deště,	tání,	pohybu	
ledů	apod.)	nebo	následkem	poruchy	vodního	díla	apod.,	a	zaplavení	pojištěného	území	bez	
přirozeného	nebo	dostatečného	odtoku	následkem	atmosférických	srážek	nebo	při	soustře-
děném	odtoku	srážkových	vod,	tzv.	dešťovém	přívalu.

b)	 Pojištění	se	nevztahuje	na	škody	způsobené	povodní	v	obvykle	zaplavované	oblasti	bez	ohle-
du	na	to,	zda	je	pro	místo	a	předmět	pojištění	pojistné	nebezpečí	povodně	sjednáno,	pokud	
není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak.	Obvykle	zaplavovanou	oblastí	se	rozumí	inundační	
(záplavové)	území	zaplavované	s	periodicitou	20	 let	a	nižší,	které	odpovídá	záplavovému	
území	Q20,	 jak	 je	upravují	 zákony,	 vyhlášky	a	 jiné	předpisy	v	platném	znění.	 Inundačním	
územím	se	rozumí	území	přilehlé	k	vodnímu	toku,	jenž	je	zaplavováno	při	průtocích	přesa-
hujícíh	kapacitu	jeho	koryta.

c)	 Pojištění	se	dále	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	povodeň	byla	
vyvolána:
c.1.	 požárem	nebo	výbuchem	(článek	2	odst.	2.	písm.	a)	a	c)),
c.2.	 zemětřesením	(odst.	3.),
c.3.	 výbuchem	sopky	(odst.	4.),
c.4.	 občanskými	nepokoji,	úmyslným	poškozením,	stávkou	nebo	výlukou,
c.5.	 vzedmutím	vody	způsobeným	vichřicí,
c.6.		 tsunami.

d)	 Pokud	je	sjednáno	pojištění	proti	povodni,	je	pojištěný	povinen	zajistit	v	místě	pojištění	pro-
vedení	níže	uvedených	opatření:
d.1.	 plnou	průtočnost	(uvolnění)	odváděcího	potrubí	kanalizace,
d.2.	 v	prostorách	budovy	a/nebo	stavby,	které	leží	pod	úrovní	přízemního	podlaží,	ulože-

ní	pojištěných	věcí	minimálně	12	cm	nad	úrovní	podlahy	podzemního	podlaží.
3.	 Zemětřesení
	 Podle	těchto	VPP		se	zemětřesením	rozumí	otřesy	zemského	povrchu	vyvolané	přírodními	geo-

fyzikálními	procesy	v	zemském	nitru.	Zemětřesení	platí	za	prokázané,	pokud	pojištěný	předloží	
důkaz	o	tom,	že:
a)	 otřesy	půdy	 způsobily	poškození	 okolních	budov	a/nebo	 staveb,	 které	byly	 v	bezvadném	

stavu,
b)	 škoda	způsobená	na	pojištěné	věci	mohla	být	způsobena	pouze	zemětřesením,	a	to	s	ohle-

dem	na	její	předchozí	bezvadný	stav.
4.	 Výbuch	sopky

a)	 Podle	těchto	VPP		se	výbuchem	sopky	rozumí	náhlé	uvolnění	tlaku	způsobené	porušením	
zemské	vrstvy	spojené	s	vyléváním	lávy,	uvolňováním	popela	nebo	jiných	materiálů	a	plynů.

b)	 Pojištění	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	výbuch	sopky	byl	
vyvolán:
b.1.	 požárem	nebo	výbuchem,
b.2.	 zemětřesením.

5.	 Sesednutí
a)	 Podle	těchto	VPP		se	sesednutím	rozumí	pokles	zemského	povrchu	do	zemských	dutin.
b)	 Pojištění	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	sesednutí	bylo	vyvo-

láno:
b.1.	 suchem	nebo	vysušením,
b.2.	 požárem	nebo	výbuchem,
b.3.	 zemětřesením,
b.4.	 výbuchem	sopky,
b.5.	 povodní,
b.6.	 klesáním	zemského	povrchu	do	centra	Země	způsobené	v	důsledku	lidské	činnosti	

včetně	škod	způsobených	průmyslovou	činností.
6.	 Sesuv	půdy

a)	 Podle	těchto	VPP		se	sesuvem	půdy	rozumí	přírodními	vlivy	zapříčiněné	náhlé	sesunutí	nebo	
zřícení	půdy,	skal	nebo	zeminy.

b)	 Pojištění	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	byl	sesuv	půdy	vyvo-
lán:
b.1.	 požárem	nebo	výbuchem,
b.2.	 zemětřesením,
b.3.	 výbuchem	sopky,
b.4.	 povodní,
b.5.	 sesouváním	půdy	způsobeným	v	důsledku	lidské	činnosti	včetně	škod	způsobených	
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průmyslovou	činností,
b.6.	 přírodními	vlivy	zapříčiněným	sesedáním	půdy	do	zemských	dutin.

7.	 Lavina,	působení	tíhy	sněhu
a)	 Podle	těchto	VPP	 	se	 lavinou	rozumí	pád	sněhové	nebo	 ledové	vrstvy	z	přírodních	svahů.	

Působením	tíhy	sněhu	se	rozumí	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci	tíhou	a/nebo	pádem	
sněhové	nebo	ledové	vrstvy.

b)	 Pojištění	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	lavina	nebo	působe-
ní	tíhy	sněhu	bylo	vyvoláno:
b.1.	 požárem	nebo	výbuchem,
b.2.	 zemětřesením,
b.3.	 povodní.

Článek 5
Pojištění proti působení vody z vodovodního zařízení

a výluky z tohoto pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	bylo	působení	vody	z	vodovodních	zařízení.

2.	 Podle	těchto	VPP		se	vodou	z	vodovodních	zařízení	rozumí	voda	unikající	v	důsledku	poruchy	z:
a)	 potrubí	nebo	hadic	přívodního	a	odpadního	vodovodního	potrubí	vč.	svodů	srážkové	vody	

uvnitř	budovy	a/nebo	stavby,
b)	 jiného	zařízení	napojeného	na	vodovodní	systém	dle	písm.	a),
c)	 horkovodního	nebo	parního	topení	nebo	z	klimatizačního	zařízení,	 teplovodních	čerpadel	

nebo	solárního	systému.
3.	 Vodou	podle	odst.	2.	se	rozumí	též	vodní	pára	a	tekutiny	zajišťující	přenos	tepla,	jako	slané	rozto-

ky,	oleje,	chladicí	prostředky	používané	v	systémech	dle	odst.	2.	písm.	c).
4.	 Pojištění	zahrnuje:

a)	 uvnitř	budov	a/nebo	staveb
a.1.	 škody	způsobené	prasknutím	nebo	působením	mrazu	na	pojištěném	potrubí	pro:

–	 zásobování	vodou	(přívodní	a	odvodní	potrubí);
–	 zařízení	teplovodního	nebo	parního	vytápění	nebo	klimatizace,	tepelná	čerpa-

dla	nebo	solární	vytápění;
–	 sprinklerová	zařízení,	rozprašovací	hasicí	zařízení	a	postřikovací/kropicí	zařízení
–		 svedení	srážkové	vody;

a.2.	 škody	způsobené	mrazem	na	pojištěných:
–	 koupelnových	zařízeních,	umyvadlech,	splachovacích	záchodech,	vodovodních	

kohoutcích,	zápachových	uzávěrech,	vodoměrech	a	podobných	instalacích;
–	 topných	 tělesech,	 topných	 kotlích,	 bojlerech	 a	 jiných	 srovnatelných	 částech	

teplovodních	 nebo	 parotopných	 nebo	 klimatizačních	 zařízeních,	 zařízeních	
tepelných	čerpadel	a	zařízeních	solárního	vytápění	včetně	jejich	součástí;

–	 částech	sprinklerových	zařízení,	rozprašovacích	hasicích	zařízeních	a	postřiko-
vacích/kropicích	zařízeních,	která	nejsou	potrubím;

b)	 vně	budov	a/nebo	staveb
b.1.	 škody	 způsobené	 prasknutím	 nebo	 působením	mrazu	 na	 pojištěném	přívodním	

potrubí	pro	zásobování	vodou,	na	pojištěných	potrubích	teplovodních	zařízení,	na	
pojištěných	 potrubích	 teplovodního	 nebo	 parního	 vytápění	 nebo	 klimatizace,	 na	
pojištěných	potrubích	tepelných	čerpadel	nebo	solárního	vytápění,	pokud	potrubí	
slouží	 k	 zásobování	 pojištěných	 budov	 a/nebo	 staveb	 nebo	 pojištěných	 zařízení	
a	jsou	instalována	na	pojištěném	pozemku	a	jsou	ve	vlastnictví	pojištěného;

	 K	potrubím	podle	odstavců	a)	a	b)	nepatří	taková	potrubí,	která	jsou	součástmi	topných	kot-
lů,	bojlerů,	tepelných	výměníků	nebo	podobných	instalací.

5.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	ně-
které	z	pojistných	nebezpečí	uvedených	v	odst.	2.	bylo	vyvoláno:
a)	 vodou	při	mytí	nebo	sprchování,	vodou	z	otevřených	kohoutů,
b)	 zpětným	vystoupnutím	odpadní	vody	z	veřejného	kanalizačního	potrubí,
c)	 působením	vlhkosti	a	plísní,
d)	 vodou	ze	sprinklerových,	postřikových	a	hasicích	zařízení,
e)	 sesuvem	půdy	(článek	4	odst.	6.)	s	výjimkou	případu,	kdy	byl	tento	sesuv	způsoben	pojistnou	

událostí	podle	odstavce	1.	tohoto	článku,
f)	 zemětřesením	(článek	4	odst.	3.),
g)	 požárem	nebo	výbuchem	(článek	2	odst.	2.),
h)	 občanskými	nepokoji,	úmyslným	poškozením,	stávkou	nebo	výlukou,
i)	 sesednutím	(článek	4	odst.	5.).

	 Výluky	z	pojištění	uvedené	v	odst.	5.	pod	písm.	b)	a	c)	neplatí	pro	škody,	k	nimž	došlo	prasknutím	
potrubí	podle	odst.	2.,	a	dále	neplatí	pro	škody	podle	odst.	1.,	 které	 jsou	důsledkem	takového	
prasknutí	potrubí.

6.	 Pojištěný	je	povinen	během	trvání	pojištění:
a)	 udržovat	vodovodní	zařízení	v	bezvadném	stavu,
b)	 v	prostorách	budovy	a/nebo	stavby,	které	leží	pod	úrovní	přízemního	podlaží,	zajistit	uložení	

pojištěných	věcí	minimálně	12	cm	nad	úrovní	podzemního	podlaží,
c)	 v	chladném	období	zajistit	dostatečné	vytápění	budovy	a/nebo	stavby,	kontrolovat	pravidel-

ně	stav	vodovodního	zařízení,
d)	 v	případě	nutnosti	uzavřít	přívod	vody	a	vypustit	potrubí.

Článek 6
Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových hasicích zařízení

a výluky z tohoto pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	byla	voda	ze	sprinklerových	hasicích	zařízení	unika-
jící	v	důsledku	chybné	obsluhy	nebo	voda	unikající	ze	sprinklerových	hasicích	zařízení	v	důsledku	
poruchy	v	místě	pojištění.	Musí	jít	o	vodu	unikající	z	nádrží,	rozvodného	potrubí,	ventilů,	čerpadel,	
armatur	a	přiváděcího	potrubí	sloužícího	výhradně	k	provozu	sprinklerových	hasicích	zařízení.

2.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	ně-
které	z	pojistných	nebezpečí	uvedených	v	odst.	1.	bylo	vyvoláno:
a)	 při	opravě,	údržbě	a	přestavbě	budovy	a/nebo	stavby	a	hasicího	zařízení,
b)	 sesednutím,	 sesuvem	půdy	nebo	zeminy	 (článek	4	odst.	5.	 a	6.)	 s	 výjimkou	případu,	 kdy	

k	němu	došlo	v	důsledku	pojistné	události	podle	odstavce	1.	tohoto	článku,
c)	 působením	vlhkosti	a	plísní,
d)	 požárem	nebo	výbuchem	(článek	2	odst.	2.	písm.	a)	a	c)),
e)	 zemětřesením	(článek	4	odst.	3.),
f)	 občanskými	nepokoji,	úmyslným	poškozením,	stávkou	nebo	výlukou.

Článek 7
Pojištění proti krádeži vloupáním, loupeži, vandalskému činu

a výluky z tohoto pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	která	vznikla	v	důsledku:
a)	 krádeže	vloupáním,
b)	 loupeže	spáchané	uvnitř	budovy	nebo	na	pozemku,
c)	 loupeže	při	přepravě	pojištěné	věci,

d)	 vandalského	činu	po	provedeném	vloupání,
a	 to	 i	 v	případě	pokusu	o	činy	uvedené	pod	písm.	a)	až	c).	Způsoby	zabezpečení	pojištěných	
věcí	požadované	pro	poskytnutí	pojistného	plnění	se	řídí	smluvními	ujednáními	dohodnutými	
v	pojistné	smlouvě.

2.	 Pojištění	se	vztahuje	na	ta	pojistná	nebezpečí	uvedená	v	odst.	1.,	která	byla	sjednána	v	pojistné	
smlouvě;	pojištění	proti	vandalskému	činu	po	provedeném	vloupání	podle	odst.	1.	písm.	d)	 je	
podmíněno	sjednáním	pojištění	proti	krádeži	vloupáním	podle	odst.	1.	písm.	a).	Pojištění	lze	sjed-
nat	proti	všem	pojistným	nebezpečím	uvedeným	v	odst.	1.

3.													a)	 	Na	věci	nacházející	se	uvnitř	budovy	v	místě	pojištění	se	pojištění	vztahuje	v	případě,	že	do-
jde	ke	krádeži	vloupáním	ve	smyslu	odstavce	4.,	loupeží	ve	smyslu	odstavce	5.	(toto	neplatí	
pro	loupež	pojištěné	věci	při	přepravě	ve	smyslu	odstavce	6.)	nebo	k	vandalskému	činu	po	
provedeném	vloupání	ve	smyslu	odstavce	7.

b)	 Věci	uvedené	v	článku	12	odst.	4.	písm.	b)	jsou	pojištěny	proti	pojistným	nebezpečím	dle	
odstavce	1.	a),	b)	a	d)	pouze	za	předpokladu,	že	jsou	uloženy	v	místě	pojištění	v	uzamčené	
schránce	nebo	trezoru	specifikovaném	v	pojistné	smlouvě	a/nebo	smluvních	ujednáních.

c)	 Počátkem	přepravy	se	rozumí	okamžik	převzetí	pojištěné	věci	k	bezprostředně	navazující	
přepravě	a	koncem	přepravy	(provedené	nejkratší	cestou)	její	předání	v	místě	určení.

d)	 Pojištění	se	nevztahuje	na	věci,	které	byly	do	místa	použité	výhružky,	které	je	zároveň	mís-
tem	pojištění	specifikovaným	v	pojistné	smlouvě,	dopraveny	až	na	žádost	pachatele.

4.	 Krádež	vloupáním
	 Vloupáním	se	pro	účely	tohoto	pojištění	rozumí	vniknutí	do	uzamčené	budovy	nebo	do	uzamče-

né	místnosti,	resp.	prostoru	v	budově	poté,	co	pachatel	prokazatelně	překonal	ochranné	zabez-
pečení	s	použitím	síly;	krádeží	vloupáním	pak	odcizení	věci	po	vloupání.	Podle	těchto	VPP	se	za	
vloupání	výslovně	považuje:
a)	 vniknutí	pomocí	nepravého	klíče	(paklíče)	či	jiných	nástrojů,	přičemž	použití	těchto	nástrojů	

není	prokazováno	pouhým	zjištěním,	že	došlo	k	odcizení,	poškození,	zničení	pojištěné	věci,
b)	 násilné	 otevření	 uzamčené	 schránky	 (trezoru)	 umístěné	 v	místě	 pojištění	 nebo	 její	 ote-

vření	paklíčem;	v	takovém	případě	se	však	pojištění	vztahuje	pouze	na	věci	nacházející	se	
v	uzamčené	schránce	(trezoru)	v	místě	pojištění;

c)	 odcizení	věcí	z	uzamčené	budovy,	do	které	pachatel	vnikl	lstí,	a	za	předpokladu,	že	pachatel	
při	odchodu	prokazatelně	překonal	ochranné	zabezpečení	s	použitím	síly;

d)	 vniknutí	do	budovy	nebo	otevření	schránky	(trezoru)	pomocí	pravých	klíčů,	kterých	se	zmoc-
nil	krádeží	vloupáním	nebo	loupeží	mimo	místo	pojištění.

Výše	uvedené	skutečnosti	musí	být	jednoznačně	pojištěným	prokázány.
4.1.		 Jsou-li	v	pojistné	smlouvě	sjednána	dodatečná	bezpečnostní	opatření	pro	pojištění	věcí	uvede-

ných	v	článku	12	odst.	4.	písm.	b)	těchto	VPP,	považuje	se	za	vloupání	a	vniknutí	pachatele	do	
schránky	pomocí	pravého	klíče,	pouze	pokud	se	ho	zmocnil:
a)	 vloupáním	do	schránky	(trezoru),	která	byla	zajištěna	minimálně	stejně	jako	schránka,	v	níž	

jsou	uloženy	pojištěné	věci,
b)	 vloupáním	do	schránky,	která	má	dva	nebo	více	zámků,	a	klíče	k	nim	příslušející	byly	uloženy	

odděleně	mimo	místo	pojištění,
c)	 loupeží	spáchanou	mimo	místo	pojištění,
d)	 vloupáním	do	uzamčené	schránky	umístěné	v	místě	pojištění	nebo	její	otevření	paklíčem	

nebo	jiným	obdobným	nástrojem,	přičemž	použití	těchto	nástrojů	není	prokazováno	pou-
hým	zjištěním,	že	došlo	k	odcizení,	poškození,	zničení	pojištěné	věci.

5.	 Loupeží	spáchanou	uvnitř	pojištěné	budovy	nebo	na	pojištěném	pozemku	se	rozumí	zmocnění	
se	pojištěné	věci	pachatelem:
a)	 za	použití	násilí	proti	pojištěnému	nebo	jeho	zástupci,
b)	 pod	pohrůžkou	bezprostředního	násilí	proti	pojištěnému	nebo	jeho	zástupci,
c)	 za	 využití	 náhlé	 fyzické	nebo	psychické	 tísně	pojištěného	nebo	 jeho	 zástupce,	 která	 byla	

zapříčiněna	úrazem	(nikoliv	 však	úrazem,	 k	němuž	došlo	 v	příčinné	 souvislosti	 s	požitím	
alkoholu,	drogy	nebo	zneužitím	léků	pojištěným).

	 Zástupcem	pojištěného	se	rozumí	jeho	zaměstnanec,	osoba,	kterou	pojištěný	pověřil	péčí	o	po-
jištěné	věci,	nebo	osoba	pověřená	ostrahou	místa	pojištění.

6.	 Loupeží	při	přepravě	pojištěné	věci	se	rozumí	zmocnění	se	pojištěné	věci	pachatelem	při	její	pře-
pravě	následujícími	způsoby:
a)	 za	použití	násilí	proti	pojištěnému	nebo	jeho	zástupci,
b)	 pod	pohrůžkou	bezprostředního	násilí	proti	pojištěnému	nebo	jeho	zástupci,
c)	 za	 využití	 náhlé	 fyzické	nebo	psychické	 tísně	pojištěného	nebo	 jeho	 zástupce,	 která	 byla	

zapříčiněna	úrazem	(nikoliv	 však	úrazem,	 k	němuž	došlo	 v	příčinné	 souvislosti	 s	požitím	
alkoholu,	drogy	nebo	zneužitím	léků	pojištěným),

d)	 vydíráním	osoby	provádějící	přepravu,
e)	 podvodem	na	osobě	provádějící	přepravu,
f)	 krádeží	věcí	nacházejících	se	pod	bezprostřední	tělesnou	ochranou	osoby	provádějící	pře-

pravu,	a	to	maximálně	do	částky	uvedené	ve	smluvním	ujednání.
	 Místem	pojištění	pro	případ	loupeže	při	přepravě	pojištěné	věci	je	území	České	republiky,	pokud	

není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak.
7.	 Vandalským	činem	po	provedeném	vloupání	se	rozumí	úmyslné	zničení	nebo	poškození	pojiště-

ných	věcí	pachatelem	krádeže	vloupáním	do	pojištěného	prostoru	způsobem	uvedeným	v	odst.	
4.	tohoto	článku.

8.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	škody	způsobené:
a)	 úmyslným	jednáním	zaměstnanců	pojištěného,	pokud	k	tomuto	úmyslnému	jednání	nedo-

šlo	mimo	místo	pojištění	nebo	v	době,	kdy	byl	prostor	místa	pojištění	pro	tyto	osoby	uzavřen,
b)	 některým	z	pojistných	nebezpečí	uvedených	v	odst.	1.,	pokud	to	bylo	v	příčinné	souvislosti	

s	požárem,	výbuchem	(článek	2	odst.	2.	písm.	a)	a	c)),	vodou	unikající	z	vodovodního	zaříze-
ní	(článek	5)	nebo	zemětřesením	(článek	4	odst.	3.).

9.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	dále	nevztahuje	na:
a)	 automaty	na	vhazování	peněz	včetně	jejich	obsahu	a	na	automaty	na	vydávání	peněz	a	vy-

měňování	peněz,	pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak,
b)	 škody	způsobené	loupeží	pojištěné	věci	při	přepravě	prováděné	na	základě	přepravní	smlou-

vy,
c)	 škody	způsobené	krádeží,	která	nebyla	provedena	vloupáním	(odst.	4.,	tzv.	prostá	krádež),
d)	 škody	na	věci	nacházející	se	mimo	budovu,	pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak.

Článek 8
Pojištění proti nárazu vozidla, kouři nebo rázové vlně

působené nadzvukovým letadlem a výluky z tohoto pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	byl/a:
a)	 náraz	silničního	nebo	kolejového	vozidla,
b)	 kouř,
c)	 rázová	vlna	způsobená	při	letu	nadzvukového	letadla.

2.	 Škodou	způsobenou	nárazem	silničního	nebo	kolejového	vozidla	se	rozumí	poškození,	zničení	
nebo	ztráta	pojištěné	věci	bezprostředním	střetem	s	těmito	vozidly	nebo	jejich	nákladem.	Toto	
pojištění	se	nevztahuje	na	škody	způsobené:
a)	 na	vozidlech	samotných,
b)	 opotřebením	věci.

3.	 Škodou	způsobenou	kouřem	se	rozumí	takové	poškození,	zničení	nebo	ztráta	pojištěné	věci,	kte-
ré	způsobil	kouř	náhle	uniklý	v	důsledku	poruchy	ze	zařízení	na	vytápění,	spalování,	vaření	nebo	
sušení,	které	se	nachází	v	místě	pojištění.



3

4.	 Škodou	způsobenou	rázovou	vlnou	při	letu	nadzvukového	letadla	se	rozumí	poškození	nebo	zni-
čení	pojištěné	věci	způsobené	překročením	zvukové	bariéry	letadlem.

5.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	pokud	ně-
které	z	pojistných	nebezpečí	uvedených	v	odst.	1.	písm.	a)	a	b)	bylo	vyvoláno:
a)	 požárem	nebo	výbuchem	(článek	2	odst.	2.	písm.	a)	a	c)),
b)	 zemětřesením	(článek	4	odst.	3.),
c)	 občanskými	nepokoji,	úmyslným	poškozením,	stávkou	nebo	výlukou.

Článek 9
Pojištění proti ostatním pojistným nebezpečím

a výluky z tohoto pojištění – Allrisk 1

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	tehdy,	byla-li	pojištěná	věc	poškozena,	zničena	nebo	ztracena	
v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	bylo	jiné	pojistné	nebezpečí	než	to,	které	lze	sjed-
nat	podle	článku	2	až	8	a	článku	10	těchto	VPP	a	jehož	podstata	spočívala	v	bezprostředně	zvenčí	
působícím	jednání	nebo	události.	Zničením	nebo	poškozením	pojištěné	věci	se	rozumí	nepříz-
nivá	změna	její	podstaty,	která	znemožňuje	řádné	a	plné	užívání	této	věci	pro	účel,	k	němuž	je	
určena.

2.	 Za	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci	ve	smyslu	odst.	1.	se	nepovažuje	poškození	nebo	zni-
čení	věci	–	ať	již	se	změnou	nebo	beze	změny	podstaty	věci	–	pokud	její	poškození	nebo	zničení	
ovlivnila	vada	na	této	věci,	která	byla	před	vznikem	pojistné	události	známa.	O	zničení	věci	se	
nejedná,	pokud	se	objeví	původně	existující	vada	se	změnou	nebo	beze	změny	podstaty	věci.	
Ztráta	pojištěné	věci,	byť	by	byla	způsobena	trestnými	činy,	není	pojištěna.

3.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	nelze	sjednat	pro:
a)	 nosiče	dat	a	záznamů	výrobní	a	provozní	dokumentace,
b)	 peníze,	cenné	papíry,	listiny,	drahé	kovy,	klenoty	a	jiné	cennosti,
c)	 prototypy,	exponáty	a	výrobní	zařízení	nepoužitelné	pro	standardní	produkci,
d)	 prodejní	automaty	na	vhazování	mincí	a	peněžní	automaty	na	vydávání	peněz	včetně	jejich	

obsahu.
4.	 Náhradu	nákladů	na	obnovení	dat	(strojově	čitelných	informacích)	pojistitel	poskytne	jen	tehdy,	

je-li	zničení,	poškození	nebo	nežádoucí	změna	dat	způsobena	poškozením	nebo	zničením	nosi-
če	dat,	na	němž	byly	tyto	informace	uloženy	a	k	jehož	poškození	nebo	zničení	došlo	způsobem	
uvedeným	v	odst.1.	tohoto	článku.

5.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	škody	způsobené:
a)	 na	strojích,	strojních,	elektrotechnických	nebo	elektronických	zařízeních,	které	vznikly	v	sou-

vislosti	s	užíváním,	údržbou,	opravou	nebo	provozem	věcí	(např.	chybou	obsluhy,	selháním	
měřicích,	řídících,	regulačních	nebo	bezpečnostních	zařízení,	nedostatkem	vody,	oleje	nebo	
mazadel).	Tato	výluka	se	nevztahuje	na	pojištěná	potrubí,	která	jsou	součástmi	topných	kot-
lů,	bojlerů,	tepelných	výměníků	nebo	podobných	instalací	v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	
jejíž	příčinou	je	prasknutí	nebo	působení	mrazu;

b)	 vadou	konstrukce,	materiálu	nebo	provedení;
c)	 opotřebením	nebo	stárnutím;
d)	 kontaminací	 (např.	 otrávením,	 zanesením	 sazemi,	 usazeninami,	 zaprášením,	 vstřikem)	

nebo	korozí;	tato	výluka	však	neplatí,	pokud	je	kontaminace	nebo	koroze	způsobena	jiným	
poškozením,	které	vzniklo	na	místě	pojištění	sjednaném	pojistnou	smlouvou	a	se	kterým	je	
spojena	povinnost	pojistitele	poskytnout	pojistné	plnění	z	titulu	jiných	pojištění,	která	byla	
sjednána;

e)	 normálními	atmosférickými	podmínkami,	které	odpovídají	místním	poměrům	a	jsou	běžné	
během	roku;

f)	 propadáním,	praskáním,	smršťováním	nebo	roztahováním;
g)	 vnitřní	zkázou,	mikroorganismy,	zvířaty	nebo	rostlinami;
h)	 přirozenou	povahou	pojištěných	věcí;
i)	 přívodem	nebo	výpadkem	přívodu	energie;
j)	 výpadkem	nebo	vadnou	funkcí	klimatizačních,	topných	nebo	chladicích	systémů	v	případě	

škody	na	zásobách;
k)	 vyšší	mocí;
l)	 povodní,	k	níž	došlo	z	jiných	příčin	než	z	těch,	které	jsou	uvedeny	v	článku	4,	odst.	2.	těchto	

VPP;
m)	 vzdutím	moře;
n)	 genovou	manipulací,	genovou	mutací	nebo	jinými	genovými	změnami;
o)	 taveninou	skla	nebo	kovu;
p)	 suchem	nebo	vyschnutím;
q)	 nárazem	vozidel	všeho	druhu	nebo	jejich	částí	či	jejich	nákladem;
r)	 opracováním,	zpracováním	pojištěných	zásob	a	materiálu;
s)	 sesednutím	(článek	4	odst.	5.),	pokud	k	němu	došlo	v	důsledku	lidské	činnosti;
t)	 třetí	osobou,	která	za	škody	odpovídá	 jako	dodavatel	 (výrobce	nebo	prodejce),	přepravce	

nebo	opravář;
e)	 krádeží,	která	nebyla	provedena	vloupáním	(tzv.	prostá	krádež).

	 K	ustanovením	podle	písm.	a)	až	h)	tohoto	odstavce	platí:
	 U	takto	způsobené	škody	na	jiných	pojištěných	věcech	nebo	jejich	částech	je	pojistitel	povinen	

vyplatit	pojistné	plnění,	pokud	tyto	jiné	pojištěné	věci	nebo	jejich	části	nepodléhají	ustanovením	
o	výluce	z	pojištění.	Pojištěnými	věcmi	v	tomto	smyslu	jsou	budovy	a/nebo	stavby,	provozní	a	vý-
robní	zařízení,	zásoby,	modely	a	vzory.

6.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	též	na:
a)	 živá	zvířata;
b)	 živé	rostliny	pod	širým	nebem	(tj.	rostliny	na	volném	prostranství	nebo	v	zahrádce;	pojištění	

ve	smyslu	tohoto	článku	se	však	vztahuje	na	rostliny	umístěné	ve	sklenících	a	v	budovách);
c)	 mikroorganismy;
d)	 skládky.

Článek 10
Pojištění proti ostatním pojistným nebezpečím

a výluky z tohoto pojištění – Allrisk 2

1.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	lze	sjednat	pouze	pro	škody:
a)	 na	budovách	a/nebo	stavbách,	výrobním	a	provozním	zařízení,
b)	 na	nosičích	dat	a	záznamů	výrobní	a	provozní	dokumentace,
pokud	k	nim	dojde	v	souvislosti	s	pojistnou	událostí,	jejíž	příčinou	bylo	jiné	pojistné	nebezpečí	než	
to,	které	lze	sjednat	podle	článku	2	až	9	těchto	VPP	nebo	v	rámci	doplňujících	ustanovení	(článek	
1	odst.	4.).	Zničením	nebo	poškozením	pojištěné	věci	se	rozumí	nepříznivá	změna	její	podstaty,	
která	znemožňuje	řádné	a	plné	užívání	této	věci	pro	účel,	k	němuž	je	určena.	Pojištění	se	vztahuje	
jen	na	ty	předměty	pojištění,	pro	které	je	pojištění	v	pojistné	smlouvě	výslovně	sjednáno.

2.	 Za	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	ve	smyslu	odst.	1.	se	nepovažuje	poškození	nebo	zni-
čení	věci	–	ať	již	se	změnou	nebo	beze	změny	podstaty	věci	–	pokud	její	poškození	nebo	zničení	
ovlivnila	vada	na	této	věci,	která	byla	před	vznikem	pojistné	události	známa.

	 O	zničení	věci	se	nejedná,	pokud	se	objeví	původně	existující	vada	se	změnou	nebo	beze	změny	
podstaty	věci.	Ztráta	pojištěné	věci,	byť	by	byla	způsobena	trestnými	činy,	není	pojištěna.

3.	 Pojistné	plnění	za	škody	způsobené	na	elektronických	konstrukčních	prvcích	nebo	součástech	
strojů	a	elektronických	zařízení	pojistitel	poskytne	pouze	tehdy,	působilo-li	prokazatelně	pojist-
né	nebezpečí	zvenčí	na	vyměnitelnou	jednotku	(tj.	jednotku,	která	se	v	případě	opravy	obvykle	
vyměňuje)	nebo	na	celou	pojištěnou	věc.	Z	pojištění	podle	tohoto	článku	však	pojistitel	poskytne	

pojistné	plnění	za	následné	škody	na	dalších	výměnných	 jednotkách.	Škody	na	elektronických	
součástech,	u	nichž	nelze	prokázat	vnější	celkové	působení	pojištěné	příčiny	na	výměnnou	jed-
notku	nebo	na	pojištěnou	věc,	jsou	vyloučeny.	

4.	 Náhradu	nákladů	na	obnovení	dat	(strojově	čitelných	informací)	pojistitel	poskytne	jen	tehdy,	je-li	
zničení,	poškození	nebo	nežádoucí	změna	dat	způsobena	poškozením	nebo	zničením	nosiče	
dat,	na	němž	byly	 tyto	 informace	uloženy	a	k	 jehož	poškození	nebo	zničení	došlo	způsobem	
uvedeným	v	odst.	1.	tohoto	článku.

5.	 Pojištění	podle	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	škody	způsobené:
a)	 opotřebením	nebo	stárnutím;
b)	 kontaminací	 (např.	 otrávením,	 zanesením	 sazemi,	 usazeninami,	 zaprášením,	 vstřikem)	

nebo	korozí.	Tato	výluka	však	neplatí,	pokud	 je	kontaminace	nebo	koroze	způsobena	po-
škozením,	které	vzniklo	na	místě	pojištění	sjednaném	pojistnou	smlouvou	a	se	kterým	 je	
spojena	povinnost	pojistitele	poskytnout	pojistné	plnění	z	titulu	jiných	pojištění,	která	byla	
sjednána;

c)	 normálními	atmosférickými	podmínkami,	které	odpovídají	místním	poměrům	a	jsou	běžné	
během	roku;

d)	 vyšší	mocí;
e)	 povodní,	k	níž	došlo	z	jiných	příčin	než	z	těch,	které	jsou	uvedeny	v	článku	4,	odst.	2.	těchto	

VPP;
f)	 vzdutím	moře;
g)	 poklesem	půdy,	který	je	způsoben	povrchovým	nebo	hlubinným	dolováním;
h)	 suchem	nebo	vyschnutím;
i)	 třetí	osobou,	která	za	škody	odpovídá	 jako	dodavatel	 (výrobce	nebo	prodejce),	přepravce	

nebo	opravář;
j)		 krádeží,	která	nebyla	provedena	vloupáním	(tzv.	prostá	krádež).

	 K	ustanovením	podle	písm.	a)	až	c)	tohoto	odstavce	platí:
	 U	takto	způsobených	věcných	škod	na	jiných	pojištěných	věcech	nebo	jejich	částech	je	pojistitel	

povinen	vyplatit	pojistné	plnění,	pokud	tyto	pojištěné	věci	nebo	jejich	části	nepodléhají	ustano-
vením	o	výluce	z	pojištění.	Toto	však	platí	pouze	tehdy,	 týkají-li	 se	následné	škody	pojištěných	
věcí	podle	tohoto	článku.	Pojištěnými	věcmi	v	tomto	smyslu	jsou	budovy	a/nebo	stavby,	výrobní	
a	provozní	zařízení,	nosiče	dat	a	záznamů	výrobní	a	provozní	dokumentace.

6.	 Pojištění	se	podle	tohoto	článku	nevztahuje	na:
a)	 živá	zvířata;
b)	 živé	rostliny	pod	širým	nebem	(tj.	rostliny	na	volném	prostranství	nebo	v	zahrádce;	pojištění	

ve	smyslu	tohoto	článku	se	však	vztahuje	na	rostliny	umístěné	ve	sklenících	a	budovách);
c)	 mikroorganismy;
d)	 skládky;
e)	 provozní	látky.

7.	 Z	pojištění	jsou	rovněž	vyloučeny	ztráty	nebo	škody	na	částech	zařízení	nebo	látkách,	které	v	sou-
vislosti	se	svou	funkcí	nebo	povahou	podléhají	spotřebě,	opakované	či	pravidelné	výměně,	jako	
např.	pomocné	a	provozní	materiály,	spotřební	materiály,	nástroje,	vyměnitelné	nářadí,	trubice,	
snímací	elektronky,	vyzdívky,	obložení,	těsnění,	potahové	vrstvy,	trubky	a	hořáky	topných	zařízení,	
formy,	nástroje,	katalyzátory,	vzorovací	a	rýhované	válce,	síta,	hadice,	dopravní	pásy,	housenkové	
pásy,	kabely,	řetězy,	lana,	filtrační	tkaniny,	filtrační	vložky,	filtrační	hmoty,	gumové,	textilní	a	umě-
lohmotné	povlaky,	jakož	i	koule,	pancéřování,	kladiva	a	nárazové	desky	drtičů,	pojistky,	světelné	
zdroje,	elektronky,	nosiče	vložených	obrazů,	baterie.

Článek 11
Obecné výluky z pojištění

1.	 Kromě	výluk	z	pojištění	uvedených	v	článcích	2	až	10	těchto	VPP		se	pojištění	nevztahuje	na	jaké-
koliv	škody	či	odpovědnost	za	škodu,	která	byla	přímo	či	nepřímo	zvýšena	nebo	způsobena:
a)	 jadernou	energií,	 radioaktivním	zářením	z	 jakéhokoliv	 zdroje	a	 radioaktivním	zamořením	

nebo	znečištěním	všeho	druhu,
b)	 v	souvislosti	s	válkou,	invazí,	činností	zahraničního	nepřítele,	vojenskými	akcemi	(bez	ohledu	

na	to,	zda	byla	vyhlášena	válka	či	nikoliv),	občanskou	válkou,	teroristickým	činem,	povstá-
ním,	vzpourou,	vzbouřením,	srocením,	stávkou,	výlukou,	občanskými	nepokoji,	vojenskou	či	
uzurpovanou	mocí,	zásahy	státních	orgánů	a	bezpečnostních	složek	státu,	jednáním	skupi-
ny	osob	se	zlým	úmyslem,	jednáním	lidí	ve	prospěch	politické	organizace	nebo	ve	spojení	
s	ní,	 spiknutím,	vyvlastněním,	zabavením	pro	vojenské	účely,	zničením	nebo	poškozením	
z	pokynu	vlády	působící	de	iure	nebo	de	facto	anebo	jiného	veřejného	orgánu,

c)	 poškozením	 budovy	 a/nebo	 stavby,	 kterou	 v	 době	 vzniku	 pojistné	 události	 není	 možno	
provozně	využít	k	zamýšlenému	účelu,	nebo	jsou	na	této	budově	a/nebo	stavbě	prováděny	
stavební	úpravy,	k	nimž	je	třeba	stavebního	povolení,	nebo	jde	o	budovu	a/nebo	stavbu	ve	
výstavbě	anebo	před	kolaudací,	 jakož	i	na	věcech	v	takové	budově	a/nebo	stavbě	umístě-
ných,

d)	 kontaminací,	zanesením,	resp.	pokrytím	sazemi,	usazováním,	naplavením,	poškozením	pra-
chem,	chemickým	srážením,	otravou;	tato	výluka	neplatí,	pokud	takováto	škoda	na	pojištěné	
věci	vznikla	v	důsledku	některého	ze	sjednaných	pojistných	nebezpečí,

e)	 v	souvislosti	s	používáním	azbestu	a	nátěrových	hmot	obsahujících	olovo,
f)	 ztrátou	věci,	byť	způsobenou	trestným	činem.

2.	 Pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak,	pojištění	se	nevztahuje	na:
a)	 povrchové	a	podzemní	vody,	půdu	a	pole,
b)	 vrtné	věže	včetně	příslušenství,
c)	 zařízení	atomových	elektráren	a	zařízení	na	přípravu	 jaderného	paliva	pro	 tyto	elektrárny	

včetně	příslušenství,
d)	 tunely	a	zařízení	hlubinných	dolů	a	vrtných	věží,
e)	 nadzemní	vedení	elektrického	proudu	nacházející	se	mimo	místo	pojištění,
f)	 plavidla	a	 letadla,	 jakož	 i	motorová	vozidla	podléhající	povolovacímu	řízení	pro	provoz	na	

pozemních	komunikacích	ve	smyslu	příslušných	právních	předpisů,	s	výjimkou	vysokozdviž-
ných	vozíků	a	vidlicových	stohovačů,

g)		 škodu	na	zásobách	nebo	materiálu	během	výrobního	nebo	provozního	procesu	v	důsledku	
zpracování,	výroby,	testování	nebo	jakékoliv	práce	na	nich	prováděné	(tzv.	“work	in	proce-
ss”).

3.		 Z	pojištění	se	vylučují	jakékoli	škody	vzniklé	přímo	nebo	nepřímo	ztrátou,	pozměněním,	poškoze-
ním,	omezením	funkčnosti,	omezením	možnosti	použití	a/nebo	provozování	dat,	počítačového	
systému,	 hardwaru,	 programů	 software,	 datového	 skladu,	 mikročipu,	 integrovaného	 obvodu	
nebo	podobného	zařízení	v	počítačovém	i	 jiném	zařízení.	Tato	výluka	neplatí,	pokud	 je	 taková	
škoda	na	předmětu	pojištění	způsobena	pojištěným	pojistným	nebezpečím	podle	článku	2,	3,	4	
a	8		těchto	VPP.

Článek 12
Předmět pojištění

1.	 Předmětem	pojištění	podle	těchto	VPP	jsou	budovy	a/nebo	stavby	a	movité	věci	specifikované	
v	 pojistné	 smlouvě	 podle	 jednotlivých	 položek	 a	 pojištěné	 náklady	 za	 podmínek	 uvedených	
v	článku	14.

2.	 Movité	věci	jsou	pojištěny	za	předpokladu,	že	jsou	ve	vlastnictví	pojištěného,	pokud	není	dohod-
nuto	jinak.

3.	 Pojištění	věcí	ve	vlastnictví	třetích	osob	je	možné	pouze	za	předpokladu,	že	tyto	věci	druhově	patří	
nebo	jsou	téže	povahy	jako	pojištěné	věci	a	pojištěný	je	převzal	na	základě	smlouvy.
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4.	 Pokud	je	to	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto,	vztahuje	se	pojištění	rovněž	na:
a)	 nosiče	dat	a	záznamů	výrobní	a	provozní	dokumentace,
b)	 peníze,	cenné	papíry,	cenné	listiny,	drahé	kovy,	klenoty	a	jiné	cennosti,
c)	 výstavní	modely,	vzory,	prototypy,	exponáty	a	na	výrobní	zařízení	nepoužitelná	pro	standard-

ní	produkci,
d)	 prodejní	automaty	na	vhazování	mincí	a	na	peněžní	automaty	na	vydávání	peněz,	a	to	včet-

ně	jejich	obsahu,
e)	 věci	osobní	potřeby	zaměstnanců	pojištěného,	 které	 se	obvykle	nosí	do	zaměstnání;	 věci	

osobní	potřeby	zaměstnanců	nacházející	se	v	jejich	obytných	prostorách	však	nejsou	pojiš-
těny,

f)	 věci,	které	byly	zaměstnancem	pojištěného	do	místa	pojištění	přineseny	v	souvislosti	s	výko-
nem	povolání	na	žádost	nebo	se	souhlasem	zaměstnavatele.

	 Na	věci	uvedené	v	 tomto	odstavci	pod	písmenem	b)	 se	pojištění	 vztahuje	pouze,	pokud	 jsou	
uloženy	za	podmínek	dohodnutých	v	pojistné	smlouvě.	Pojištění	se	nevztahuje	na	peníze	v	hoto-
vosti,	cenné	papíry	a	motorová	vozidla	zaměstnanců,	pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	
jinak.

5.	 Pokud	 je	v	pojistné	smlouvě	sjednáno	pojištění	movitých	věcí	ve	vlastnictví	pojištěného	podle	
odst.	2.	tohoto	článku,	nevztahuje	se	toto	pojištění	na	motorová	vozidla,	přívěsy,	návěsy	a	tažné	
stroje	podléhající	povolovacímu	řízení	pro	provoz	na	pozemních	komunikacích	ve	smyslu	přísluš-
ných	právních	předpisů,	pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak.

Článek 13
Pojistná částka, limit pojistného plnění

a pojistná hodnota

1.	 Pojistná	částka	vyjadřuje	pojistnou	hodnotu	věci	a	je	nejvyšší	hranicí	pojistného	plnění	pojistitele.	
Pojistná	částka	se	stanoví	zvlášť	pro	jednotlivé	položky	pojištěných	budov	a/nebo	staveb,	movi-
tých	věcí	a	vynaložených	nákladů.	Pojistnou	částku	stanoví	vždy	na	vlastní	odpovědnost	pojistník.	
Roční	limit	pojistného	plnění	jako	nejvyšší	hranice	pojistného	plnění	se	sjednává	v	případech,	kdy	
není	možné	v	době	uzavírání	pojistné	smlouvy	určit	pojistnou	částku	(článek	18	odst.	2.	a	3.),	
anebo	pro	jednotlivá	pojistná	nebezpečí,	proti	nimž	se	pojištění	sjednává.	Limit	pojistného	plnění	
stanoví	po	dohodě	s	pojistníkem	pojistitel.

2.	 Pojistná	částka	může	být	v	pojistné	smlouvě	stanovena
a)	 v	nové	ceně,	tj.	v	částce,	za	kterou	lze	v	daném	místě	a	v	daném	čase	pojištěnou	věc	stejnou	

nebo	srovnatelnou	pořídit	jako	věc	stejnou	nebo	novou	stejného	druhu	a	účelu,	anebo	
b)	 v	 obvyklé	 ceně,	 kterou	 se	 pro	 účely	 těchto	VPP	 rozumí	 cena,	 která	 by	 byla	 dosažena	 při	

prodeji	stejné,	popřípadě	obdobné	věci	nebo	při	poskytování	stejné	nebo	obdobné	služby	
v	obvyklém	obchodním	styku	v	místě	pojištění	ke	dni	uzavření	pojistné	smlouvy,	anebo

c)		 v	časové	ceně,	která	se	pro	účely	sjednání	pojištění	stanoví	z	nové	ceny	ke	dni	uzavření	pojist-
né	smlouvy,	přičemž	se	přihlíží	k	míře	opotřebení	nebo	jinému	znehodnocení	věci.

3.	 Pojištění	budov	a/nebo	staveb,	výrobního	a	provozního	zařízení	a	věcí	zaměstnanců	pojištěného	
(článek	12	odst.	4.	písm.	f)	a	g))	se	sjednává	na	novou	cenu;	pokud	je	však	míra	jejich	opotřebení	
nebo	jiného	znehodnocení	vyšší	než	70%	nové	ceny,	lze	pojištění	sjednat	pouze	do	výše	obvyklé	
ceny,	resp.	časové	ceny	dle	odst.	2.	písm.	b)	a	c)	tohoto	článku.

4.	 Pojištění	vzorů,	modelů,	prototypů,	exponátů	a	výrobních	zařízení	nepoužitelných	pro	standardní	
produkci	lze	sjednat	na	pojistnou	částku	v	obvyklé	ceně.

5.	 Pojistnou	hodnotou	se	rozumí	nejvyšší	možná	majetková	újma,	která	může	v	důsledku	pojistné	
události	nastat;	pojistnou	hodnotou
a)	 zboží,	které	pojištěný	vyrábí,	včetně	nedokončených	výrobků,
b)	 zboží,	se	kterým	pojištěný	obchoduje,
c)	 surovin,
d)	 přírodních	produktů,

	 je	částka,	kterou	by	bylo	třeba	vynaložit	na	znovupořízení	nebo	výrobu	tohoto	zboží,	surovin	nebo	
přírodních	produktů	stejného	druhu	a	kvality;	rozhodující	pro	určení	pojistné	hodnoty	je	vždy	niž-
ší	částka.	U	hotových	výrobků	je	pojistná	hodnota	omezena	jejich	obvyklou	cenou	(odst.	2.	písm.	
b)).	Pojistnou	hodnotu	a	z	ní	vyplývající	pojistnou	částku	pro	položku	zásob	je	možno	stanovit	
pevnou	částkou	nebo	částkou	odpovídající	stavu	zásob	k	rozhodnému	dni.

6.	 Pojistnou	hodnotou	cenných	papírů	přijatých	k	burzovnímu	obchodu	je	jejich	kurz	uveřejněný	
v	kurzovním	lístku	„Burzy	cenných	papírů“	v	den	vzniku	pojistné	události.	Pojistnou	hodnotou	
ostatních	 cenných	 papírů	 je	 jejich	 tržní	 hodnota,	 pojistnou	 hodnotou	 disponibilních	 dokladů	
(vkladních	knížek	apod.)	je	výše	jejich	aktiv.

7.	 Pojistnou	hodnotou	uměleckých	předmětů	je	cena	za	zhotovení	zdařilé	kopie.
8.	 Převyšuje-li	pojistná	částka	pojistnou	hodnotu	pojištěného	majetku,	mají	pojistitel	i	pojistník	prá-

vo	navrhnout	druhé	straně,	aby	byla	pojistná	částka	snížena	při	současném	poměrném	snížení	
pojistného	pro	další	pojistné	období	následující	po	této	změně.	Nepřijme-li	strana	návrh	do	jed-
noho	měsíce	ode	dne,	kdy	jej	obdržela,	pojištění	zaniká.	

	 Převyšuje-li	pojistná	částka	pojistnou	hodnotu	pojištěného	majetku	a	bylo-li	dohodnuto		jedno-
rázové	pojistné,	má	pojistitel	právo	domáhat	se	snížení	pojistné	částky	pod	podmínkou,	že	bude	
poměrně	sníženo	i	pojistné,	a	pojistník	má	právo	domáhat	se	snížení	pojistného	pod	podmínkou,	
že	bude	poměrně	snížena	i	pojistná	částka.	

Článek 14
Pojištěné náklady a zachraňovací náklady

1.	 Pojištěnými	náklady	se	pro	účely	pojištění	sjednaných	podle	těchto	VPP	rozumí	náklady	pojiš-
těného,	 které	 vznikly	 v	 příčinné	 souvislosti	 s	 pojistnou	událostí	 za	 dále	uvedených	podmínek.	
Pojištění	těchto	nákladů	musí	být	v	pojistné	smlouvě	výslovně	dohodnuto.
a)	 Pojistitel	v	tomto	případě	uhradí	účelně	a	hospodárně	vynaložené	náklady:

a.1.	 na	vyklizení	místa	pojištění	včetně	stržení	stojících	částí,	odvoz	suti	a	jiných	zbytků	
k	nejbližšímu	složišti	a	za	jejich	uložení	nebo	zničení;	nehradí	však	náklady	na	de-
kontaminaci	zeminy	a	vody.	V	případě	vzniku	pojistné	události	ve	smyslu	článku	3	
nebo	4	uhradí	pojistitel	náklady	na	vyklizení	místa	pojištění	rovněž	mimo	sjednané	
místo	pojištění,	ale	jen	v	případě,	že	se	jedná	o	věci	zahrnuté	v	pojistné	smlouvě,

a.2.	 na	stavební	úpravy	a	de/re-montáž	ostatních	nepoškozených	pojištěných	věcí,	pro-
vedené	v	souvislosti	se	znovupořízením	nebo	opravou	věcí	poškozených,	zničených	
nebo	ztracených	při	pojistné	události,

a.3.	 na	obnovení	výrobní	a	provozní	dokumentace,	pokud	bude	provedeno	do	dvou	let	
po	pojistné	události;	jinak	pojistitel	poskytne	plnění	pouze	ve	výši	odpovídající	poři-
zovací	ceně	materiálu.

b)	 Pokud	je	v	pojistné	smlouvě	sjednáno	pojištění	proti	krádeži	vloupáním,	loupeži	nebo	vandal-
skému	činu	ve	smyslu	článku	7	odst.	1.	písm.	a),	b)	a	d)	těchto	VPP,	je	možné	navíc	sjednat:
b.1.	 pojištění	nákladů	na	odstranění	škod	způsobených	na:

–	 stavebních	součástech,	např.	střechách,	stropech,	stěnách,	podlahách,	dveřích,	
zámcích,	 oknech	 (s	 výjimkou	 zasklení	 výkladních	 skříní),	 dešťových	 svodech,	
anténách,	EZS,	EPS,	pletivu,	příčkách,	roletách	a	ochranných	mřížích	na	budo-
vách	v	místě	pojištění	(poškození	budovy	a/nebo	stavby)	a	dále,

–	 výstavních	 skříňkách	 a	 vitrínách	 (vyjma	 jejich	 zasklení)	mimo	budovu,	 avšak	
v	místě	pojištění,

b.2.	 pojištění	nákladů	na	výměnu	zámků	vnějších	dveří	budovy	v	místě	pojištění,	pokud	
došlo	ke	ztrátě	klíče	v	důsledku	pojistné	události,	nebo	činu	mimo	místo	pojištění	ve	
smyslu	článku	7	odst.	1.	písm.	a)	až	c)	těchto	VPP;	toto	ujednání	se	však	nevztahuje	
na	dveře	od	trezorových	místností,

b.3.	 pojištění	nákladů	vzniklých	ztrátou	klíčů	od	trezorových	místností,	vícestěnných	oce-
lových	skříní	s	minimální	hmotností	300	kg	nebo	zazděných	ocelových	skříní	s	více-
stěnnými	dveřmi,	které	se	nacházejí	v	místě	pojištění;	jedná	se	o	úhradu	nákladů	na	
výměnu	zámků,	pořízení	nových	klíčů	včetně	nákladů	na	nezbytné	násilné	otevření	
a	na	pořízení	nových	schránek	nebo	uzavření	těchto	přístupů.

c)	 Pojistitel	uhradí	jen	skutečné	náklady	uvedené	pod	písm.	a)	a	b)	tohoto	odstavce	a	jen	do	
výše	sjednaného	limitu	pojistného	plnění.

d)	 Položky	pojištěných	nákladů	uvedených	pod	písm.	a)	a	b)	tohoto	odstavce	se	sjednávají	vždy	
na	první	riziko	(článek18	odst.	2.).

e)	 Ustanovením	tohoto	odstavce	není	dotčeno	ustanovení	odst.	2.	tohoto	článku.
2.	 Vynaložil-li	 pojistník	 účelně	 náklady	 při	 odvracení	 bezprostředně	 hrozící	 pojistné	 události	 na	

zmírnění	následků	již	nastalé	pojistné	události	nebo	proto,	že	plnil	povinnost	odklidit	poškozený	
pojištěný	majetek	nebo	jeho	zbytky	z	hygienických,	ekologických	či	bezpečnostních	důvodů,	má	
proti	pojistiteli	právo	na	jejich	náhradu,	jakož	i	na	náhradu	škody,	kterou	v	souvislosti	s	touto	čin-
ností	utrpěl.	

3.		 Náklady	uvedené	v	předchozím	odstavci	2.	tohoto	článku	vynaložené	na	záchranu	života	nebo	
zdraví	osob	uhradí	pojistitel	maximálně	do	výše	30	%	horní	hranice	pojistného	plnění	z	 jedné	
pojistné	události	sjednané	v	pojistné	smlouvě.	Ostatní	náklady	uvedené	v	předchozím	odstavci	
uhradí	pojistitel	maximálně	do	výše	5	%	horní	hranice	pojistného	plnění	z	jedné	pojistné	události	
sjednané	v	pojistné	smlouvě.

4.		 Zachraňovací	náklady,	které	byly	vynaloženy	se	souhlasem	pojistitele	a	k	nimž	by	jinak	osoby	uve-
dené	v	předchozím	odstavci	nebyly	povinny,	uhradí	pojistitel	bez	omezení.	

	 Vynaložil-li	zachraňovací	náklady	pojištěný	nebo	jiná	osoba	nad	rámec	povinností	stanovených	
jiným	zákonem,	má	proti	pojistiteli	stejné	právo	na	náhradu	jako	pojistník.	

5.	 Ustanovení	tohoto	článku	se	nevztahuje	na	škodné	události,	jejichž	příčinou	byly	okolnosti,	které	
vylučují	nárok	na	pojistné	plnění	podle	těchto	VPP.

6.	 Pojistitel	nehradí	náklady	vynaložené	na	obvyklou	údržbu,	na	ošetření	věci	nebo	na	plnění	zákon-
né	povinnosti	předcházet	škodám.	Pojistitel	dále	nehradí	náklady	uvedené	v	odstavci	2.	tohoto	
článku	vynaložené	Policií	ČR,	Hasičským	záchranným	sborem	nebo	 jinými	subjekty,	které	 jsou	
povinny	tyto	náklady	vynaložit	ve	veřejném	zájmu	na	základě	právních	předpisů.

7.	 Pojistnou	částku	nebo	limit	pojistného	plnění	nelze	snížit	o	výši	zachraňovacích	nákladů	a	o	výši	
náhrady	škody.

Článek 15
Místo pojištění

1.	 Pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	jen	tehdy,	došlo-li	k	pojistné	události	na	místě	uvedeném	v	po-
jistné	smlouvě	jako	místo	pojištění,	pokud	není	dohodnuto	jinak.

2.	 Místem	pojištění	je	budova	a/nebo	stavba,	prostory	nebo	pozemek	uvedený	v	pojistné	smlouvě	
včetně	vitrín,	odstavných	ploch,	přípojných	kolejí,	příslušně	označených	parkovišť	a	firemních	ští-
tů.	Pokud	je	v	pojistné	smlouvě	sjednáno	více	míst	pojištění,	vztahuje	se	pojištění	na	všechna	tato	
místa	pojištění.

3.	 Pojištění	se	vztahuje	i	na	věci,	které	byly	z	důvodu	bezprostředně	hrozící	nebo	již	nastalé	pojistné	
události	přemístěny	z	místa	pojištění.

Článek 16
Vznik a změny pojištění

1.	 Pojištění	vzniká	následujícím	dnem	(v	00.00	hod.)	po	uzavření	pojistné	smlouvy,	nebylo-li	v	po-
jistné	smlouvě	dohodnuto,	že	vznikne	již	uzavřením	pojistné	smlouvy	nebo	později.	Má-li	pojiš-
tění	vzniknout	později,	stanoví	se	v	pojistné	smlouvě	den,	kdy	pojištění	začíná	(dále	též	„počátek	
pojištění“).	Pojištění	za	jednorázové	pojistné	vzniká	až	dnem	jeho	zaplacení,	pokud	není	v	pojist-
né	smlouvě	dohodnuto	jinak.

2.	 Bylo-li	na	základě	návrhu	pojistitele	na	uzavření	pojistné	smlouvy	zaplaceno	pojistné	ve	výši	uve-
dené	v	nabídce	a	ve	lhůtě	určené	pojistitelem	(neurčil-li	lhůtu,	do	1	měsíce	ode	dne	doručení	na-
bídky	druhé	straně),	je	pojistná	smlouva	uzavřena	dnem	zaplacení	pojistného	na	účet	pojistitele	
nebo	pojišťovacího	zprostředkovatele.

3.	 Pojistná	smlouva	musí	být	uzavřena	písemně,	 jinak	 je	neplatná.	Totéž	se	 týká	 i	 změn	pojistné	
smlouvy.

Článek 17
Pojistná doba a zánik pojištění

1.	 Pojištění	se	sjednává	na	dobu	jednoho	roku,	pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak.	Je-li	
pojistná	smlouva	sjednána	na	dobu	jednoho	roku,	prodlužuje	se	za	stejných	podmínek	o	další	rok,	
pokud	pojistitel	nebo	pojistník	nejpozději	šest	týdnů	před	uplynutím	pojistné	doby	nesdělí	druhé	
straně,	že	na	dalším	trvání	pojištění	nemá	zájem.	Bylo-li	pojištění	dohodnuto	na	dobu	určitou,	po-
jištění	zaniká	uplynutím	pojistné	doby.	Lze	dohodnuto,	že	uplynutím	této	doby	pojištění	nezanik-
ne,	pokud	pojistitel	nebo	pojistník	nejméně	šest	týdnů	před	uplynutím	pojistné	doby	druhé	straně	
nesdělí,	že	nemá	zájem	na	dalším	trvání	pojištění.	Nezanikne-li	pojištění	a	nejsou-li	dohodnuty	
podmínky	a	doba	prodloužení,	prodlužuje	se	pojištění	za	týchž	podmínek	o	tutéž	dobu,	na	kterou	
bylo	dohodnuto.			

2.	 Pojištění	dále	zaniká:
2.1	 Pro	nezaplacení	pojistného
	 Upomene-li	pojistitel	pojistníka	o	zaplacení	pojistného	a	poučí-li	ho	v	upomínce,	že	pojištění	za-

nikne,	nebude-li	pojistné	zaplaceno	ani	v	dodatečné	lhůtě,	která	musí	být	stanovena	nejméně	
v	trvání	jednoho	měsíce	ode	dne	doručení	upomínky,	zanikne	pojištění	marným	uplynutím	této	
lhůty.	To	platí	i	v	případě	nezaplacení	splátky	pojistného	nebo	její	části.	Lhůtu	podle	věty	první	lze	
před	jejím	uplynutím	dohodou	prodloužit.

2.2		 Dohodou
	 Pojistitel	a	pojistník	se	mohou	na	zániku	pojištění	dohodnout.	K	platnosti	dohody	o	zániku	pojištění	

se	vyžaduje,	aby	v	ní	strany	ujednaly,	jak	se	vyrovnají.	Není-li	ujednán	okamžik	zániku	pojištění,	platí,	
že	pojištění	zaniklo	dnem,	kdy	dohoda	nabyla	účinnosti.	Dohoda	musí	být	uzavřena	písemně,	jinak	
je	neplatná.	

2.3		 Výpovědí
	 Je-li	sjednáno	pojištění	s	běžným	pojistným,	zaniká	pojištění	na	základě	výpovědi	pojistitele	nebo	

pojistníka		ke	konci	pojistného	období.	Je-li	však	výpověď	doručena	druhé	straně	později	než	šest	
týdnů	přede	dnem,	ve	kterém	uplyne	pojistné	období,	zaniká	pojištění	ke	konci	následujícího	po-
jistného	období.

	 a)	Pojistitel	nebo	pojistník	mohou	pojištění	vypovědět:
aa)	 s	osmidenní	výpovědní	dobou	do	dvou	měsíců	ode	dne	uzavření	pojistné	smlouvy	

nebo
ab)		 s	měsíční	výpovědní	dobou	do	tří	měsíců	ode	dne	oznámení	vzniku	pojistné	událos-

ti. 
	 b)	Pojistník	může	pojištění	vypovědět	s	osmidenní	výpovědní	dobou:

ba)	 do	dvou	měsíců	ode	dne,	kdy	se	dozvěděl,	že	pojistitel	použil	při	určení	výše	pojist-
ného	nebo	pro	výpočet	pojistného	plnění	hledisko	zakázané		v	§	2769	zákona,

bb)	 do	jednoho	měsíce	ode	dne,	kdy	mu	bylo	doručeno	oznámení	o	převodu	pojistného	
kmene	nebo	jeho	části	nebo	o	přeměně	pojistitele,	nebo

bc)	 do	jednoho	měsíce	ode	dne,	kdy	bylo	zveřejněno	oznámení,	že	pojistiteli	bylo	odňa-
to	povolení	k	provozování	pojišťovací	činnosti.		
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2.4		 Odstoupením
a)		 Porušil-li	pojistník	nebo	pojištěný	úmyslně	nebo	z	nedbalosti	povinnost	k	pravdivým	sdě-

lením	stanovenou	v	čl.	22,	má	pojistitel	právo	od	smlouvy	odstoupit,	prokáže-li,	že	by	po	
pravdivém	a	úplném	zodpovězení	dotazů	smlouvu	neuzavřel.	

b)		 Pojistník	má	právo	od	smlouvy	odstoupit	v	případě,	že	si	pojistitel	musel	být	při	uzavírání	
smlouvy	vědom	nesrovnalostí	mezi	nabízeným	pojištěním	a	zájemcovými	požadavky	a	ne-
upozornil	ho	na	ně.	Přitom	se	vezme	v	úvahu,	 za	 jakých	okolností	a	 jakým	způsobem	se	
pojistná	 smlouva	uzavírá,	 jakož	 i	 to,	 je-li	 druhé	 straně	při	 uzavírání	 smlouvy	nápomocen	
zprostředkovatel	nezávislý	na	pojistiteli.

c)		 Právo	odstoupit	od	smlouvy	zaniká,	nevyužije-li	je	strana	do	dvou	měsíců	ode	dne,	kdy	zjistila	
nebo	musela	zjistit	porušení	povinnosti	stanovené	v	čl.	22	odst.	1.	a	odst.	2.4.	písm.	a)	tohoto	
článku.

d)		 Odstoupí-li	 pojistník	 od	 smlouvy,	 nahradí	mu	 pojistitel	 do	 jednoho	měsíce	 ode	 dne,	 kdy	
se	odstoupení	stane	účinným,	zaplacené	pojistné	snížené	o	to,	co	 již	případně	z	pojištění	
plnil.	Odstoupil-li	od	smlouvy	pojistitel,	má	právo	započíst	si	 i	náklady	spojené	se	vznikem	
a	správou	pojištění.	Odstoupí-li	pojistitel	od	smlouvy	a	získal-li	 již	pojistník,	pojištěný	nebo	
jiná	osoba	pojistné	plnění,	nahradí	v	téže	lhůtě	pojistiteli	to,	co	ze	zaplaceného	pojistného	
plnění	přesahuje	zaplacené	pojistné.	

e)		 Byla-li	smlouva	uzavřena	formou	obchodu	na	dálku,	má	pojistník	právo	bez	udání	důvodu	od-
stoupit	od	smlouvy	ve	lhůtě	čtrnácti	dnů	ode	dne	jejího	uzavření	nebo	ode	dne,	kdy	mu	byly	
sděleny	pojistné	podmínky,	pokud	k	tomuto	sdělení	dojde	na	jeho	žádost	po	uzavření	smlouvy.		

f)		 Odstoupí-li	pojistník	od	smlouvy	podle	odstavce	e),	vrátí	mu	pojistitel	bez	zbytečného	od-
kladu,	nejpozději	však	do	třiceti	dnů	ode	dne,	kdy	se	odstoupení	stane	účinným,	zaplacené	
pojistné.	Přitom	má	právo	odečíst	si,	co	 již	z	pojištění	plnil.	Bylo-li	však	pojistné	plnění	vy-
placeno	ve	výši	přesahující	výši	zaplaceného	pojistného,	vrátí	pojistník,	popřípadě	pojištěný	
nebo	obmyšlený	pojistiteli	částku	zaplaceného	pojistného	plnění,	která	přesahuje	zaplacené	
pojistné.	

2.5		 Odmítnutím	pojistného	plnění	pojistitelem
	 Pojistitel	může	pojistné	plnění	odmítnout,	byla-li	příčinou	pojistné	události	skutečnost,

–	 o	které	se	dozvěděl	až	po	vzniku	pojistné	události,	
–	 kterou	při	sjednávání	pojištění	nebo	jeho	změny	nemohl	zjistit	v	důsledku	zaviněného	poru-

šení	povinnosti	stanovené	v	čl.	22	a	
–	 pokud	by	při	znalosti	této	skutečnosti	při	uzavírání	smlouvy	tuto	smlouvu	neuzavřel	nebo	

pokud	by	ji	uzavřel	za	jiných	podmínek.	
2.6		 Pojištění	zaniká	zánikem	pojistného	zájmu,	zánikem	pojistného	nebezpečí,	dnem	smrti	pojištěné	

osoby,	dnem	zániku	pojištěné	právnické	osoby	bez	právního	nástupce	nebo	dnem	odmítnutí	po-
jistného	plnění,	nestanoví-li	tyto	VPP	nebo	pojistná	smlouva	jinak.

2.7		 Nebylo-li	výslovně	dohodnuto,	že	pojištění	změnou	vlastnictví	nebo	spoluvlastnictví	pojištěného	
majetku	nezaniká,	zanikne	pojištění	dnem	oznámení	této	změny	pojistiteli.	

Článek 18
Podpojištění, pojištění na první riziko

1.	 Je-li	pojistná	částka	v	době	pojistné	události	nižší	než	pojistná	hodnota	pojištěné	věci,	sníží	pojis-
titel	pojistné	plnění	v	poměru,	v	jakém	je	výše	pojistné	částky	ke	skutečné	výši	pojistné	hodnoty	
pojištěné	věci.	Pojistitel	nemusí	uplatnit	podpojištění	v	případě,	že	hodnota	pojištěného	majetku	
není	v	době	pojistné	události	vyšší	než	110	%	sjednané	pojistné	částky.

2.	 Pojištěním	na	první	 riziko	se	pro	účely	 tohoto	pojištění	 rozumí	 takové	pojištění,	kdy	základem	
pro	kalkulaci	pojistného	není	pojistná	částka,	ale	určitá	částka	–	limit	pojistného	plnění	pro	jednu	
a	všechny	pojistné	události	během	pojistné	doby.

3.	 Pojištění	na	první	riziko	může	být	sjednáno	pro:
a)	 položky	pojištěných	nákladů,
b)	 jiné	položky	uvedené	v	pojistné	smlouvě.

	 Pojistné	plnění	 v	 tom	případě	pojistitel	 poskytne	maximálně	do	 výše	 limitů	pojistného	plnění	
stanovených	pro	případy	uvedené	pod	písm.	a)	a	b)	tohoto	odstavce.	Ustanovení	odstavce	1.	se	
v	tomto	případě	nepoužije.

Článek 19
Pojistné a jeho změny

1.	 Pojistník	je	povinen	platit	pojistiteli	dohodnuté	pojistné.	Výše	pojistného	je	ujednána	v	pojistné	
smlouvě.	Pojistné	je	stanoveno	procentní	sazbou	z	dohodnuté	pojistné	částky,	resp.	z	limitu	po-
jistného	plnění	pro	každou	pojištěnou	věc.	Výši	sazby	stanoví	vždy	pojistitel.	Vyúčtování	pojistné-
ho	obdrží	pojistník	současně	s	pojistnou	smlouvou.

2.	 Právo	pojistitele	na	pojistné	vzniká	dnem	uzavření	pojistné	smlouvy,	jestliže	v	pojistné	smlouvě	
nebylo	dohodnuto,	že	toto	právo	vznikne	pojistiteli	později.	Běžné	pojistné	je	splatné	prvního	dne	
pojistného	období	a	jednorázové	pojistné	dnem	počátku	pojištění,	které	teprve	jeho	zaplacením	
vzniká,	pokud	není	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak.

3.	 V	pojistné	smlouvě	může	být	dohodnuta	možnost	splátek	pojistného.	Při	sjednání	pololetního	
nebo	čtvrtletního	placení	se	účtuje	přirážka	3%,	resp.	5%.	Při	nezaplacení	některé	splátky	(části	
pojistného)	je	pojistitel	oprávněn	žádat	zaplacení	pojistného	za	celé	pojistné	období	včetně	úroku	
z	prodlení	za	každý	den	prodlení.	Při	nezaplacení	některé	splátky	(nebo	části	pojistného)	může	
pojistitel	postupovat	podle	článku	17	odst.	2.	1.

4.	 Pojistné	je	zaplaceno	dnem	jeho	připsání	na	účet	pojistitele	nebo	pojišťovacího	zprostředkovatele	
(pokud	je	pojistitelem	oprávněn	k	jeho	přijetí).

5.	 Pokud	pojistné	nebylo	zaplaceno	včas	nebo	v	dohodnuté	výši,	má	pojistitel	právo	na	náhradu	
upomínacích	výloh	ve	výši	50,-	Kč	a	na	zákonný	úrok	z	prodlení.

6.	 Pojistitel	má	právo	na	pojistné	za	pojistnou	dobu,	nebylo-li	v	pojistné	smlouvě	dohodnuto	jinak.	
Zanikne-li	pojištění	v	důsledku	pojistné	události,	náleží	pojistiteli	pojistné	do	konce	pojistného	
období,	v	němž	pojistná	událost	nastala.	V	takovém	případě	náleží	pojistiteli	jednorázové	pojistné	
celé		za	celou	dobu,	na	kterou	bylo	pojištění	sjednáno.

7.	 Upravit	výši	doposud	placeného	pojistného	může	pojistitel	jen	za	podmínek	uvedených	v	zákoně,	
pojistných	podmínkách	nebo	v	pojistné	smlouvě.	Upraví-li	pojistitel	výši	pojistného,	sdělí	ji	pojist-
níkovi	nejpozději	dva	měsíce	přede	dnem	splatnosti	pojistného	za	pojistné	období,	ve	kterém	se	
má	výše	pojistného	změnit.

8.	 Nesouhlasí-li	pojistník	se	změnou	výše	pojistného,	může	nesouhlas	projevit	do	jednoho	měsíce	
ode	dne,	kdy	se	o	navrhované	změně	výše	pojistného	dozvěděl.	V	tomto	případě	pojištění	zanikne	
uplynutím	pojistného	období,	na	které	bylo	pojistné	zaplaceno.	Neupozornil-li	však	pojistitel	na	
tento	následek	pojistníka	ve	sdělení	podle	odstavce	7.,	trvá	pojištění	nadále	a	výše	pojistného	se	
při	nesouhlasu	pojistníka	nezmění.

9.	 Pojistitel	má	právo	odečíst	od	pojistného	plnění	splatné	pohledávky	pojistného	nebo	jiné	pohle-
dávky	z	pojištění.	

10.	 Dojde-li	k	zániku	pojištění	před	uplynutím	doby,	na	kterou	bylo	pojištění	sjednáno,	má	pojisti-
tel	právo	na	poměrnou	část	pojistného	odpovídající	délce	trvání	pojištění,	pokud	není	v	pojistné	
smlouvě	dohodnuto	jinak.

11.	 U	pojištění	sjednaných	na	pojistnou	dobu	kratší	než	jeden	rok	může	být	za	každý	započatý	měsíc	
pojištění	účtováno	10%	ročního	pojistného.

Článek 20
Pojistné plnění a jeho splatnost

1.	 Pokud	je	pojistnou	událostí	poškození	věci,	které	lze	opravou	odstranit	tak,	že	bude	možno	tuto	

věc	užívat	jako	věc	bez	vady,	uhradí	pojistitel	cenu	její	opravy	až	do	takové	výše,	která	odpovídá	
nové	ceně	(článek	13	odst.	2.	písm.	a)),	nejvýše	do	výše	sjednané	pojistné	částky.

2.	 Bude-li	pojistnou	událostí	věc	poškozena	tak,	že	ji	nebude	možné	ani	po	opravě	řádně	užívat	jako	
věc	bez	vady	nebo	pokud	bude	taková	věc	zničena,	odcizena	nebo	ztracena	(tzv.	totální	škoda),	
poskytne	pojistitel	pojistné	plnění	ve	výši	ceny	věci	stanovené	podle	článku	13	odst.	2.,	maximálně	
však	do	výše	pojistné	částky	sjednané	v	pojistné	smlouvě.

3.	 Pokud	je	však	věc	pojištěna	na	novou	cenu	(článek	13	odst.	2.	písm.	a))	a	dojde	k	jejímu	poškození	
v	rozsahu	uvedeném	v	odst.	2.	tohoto	článku,	poskytne	pojistitel	pojistné	plnění	přesahující	časovou	
cenu	pouze	tehdy,	pokud	si	pojištěný	do	tří	let	od	vzniku	pojistné	události	pořídí	znovu	věc	stejného	
druhu	a	kvality	v	místě	pojištění,	pokud	jde	o	věc	movitou,	a	pokud	jde	o	budovu	a/nebo	stavbu,	i	na	
jiném	místě	v	České	republice,	není-li	její	znovuzřízení	na	stávajícím	místě	pojištění	proveditelné	
z	důvodů	právních	nebo	ekonomických.

4.	 K	úhradě	všech	pojistných	událostí	vzniklých	během	pojistné	doby	poskytne	pojistitel	pojistné	
plnění	maximálně	ve	výši:
a)	 pojistné	částky	dohodnuté	pro	příslušnou	položku	a	pojistnou	dobu,
b)	 limitu	pojistného	plnění	sjednaného	pro	konkrétní	danou	položku,	resp.	pojistné	nebezpečí,	

proti	němuž	bylo	pojištění	sjednáno.
5.	 Pokud	míra	opotřebení	nebo	jiného	znehodnocení	budovy	a/nebo	stavby,	výrobních	a	provoz-

ních	zařízení	přesahuje	v	době	vzniku	pojistné	události	70%	nové	ceny,	bude	pojistné	plnění	po-
skytnuto	v	časové	ceně	(článek	31	odst.	15.).

6.	 Na	základě	šetření	pojistné	události	vypočte	pojistitel	škodu.	Zbytky	poškozené	nebo	zničené	věci	
zůstávají	ve	vlastnictví	pojištěného	a	cena	těchto	zbytků	se	odečítá	od	vypočtené	škody.	 	Dále	
pojistitel	zohlední	případné	podpojištění	ve	smyslu	čl.	18	těchto	VPP	a	následně	spoluúčast	ve	
smyslu	čl.	21,	která	se	odečítá	od	vypočtené	škody.	Při	stanovení	pojistného	plnění	se	ještě	zohled-
ní	limit	pojistného	plnění	sjednaný	v	pojistné	smlouvě.

7.	 Pojistné	plnění	 je	splatné	do	15	dnů	po	skončení	šetření	pojistné	události	(článek	24	odst.	4.).	
Šetření	 je	 skončeno,	 jakmile	 pojistitel	 sdělí	 jeho	 výsledky	 oprávněné	 osobě.	 Pokud	oprávněná	
osoba	postoupí	pojistné	plnění	jako	pohledávku	jinému	nebo	toto	pojistné	plnění	zastaví	nebo	
jinak	zajistí	ve	prospěch	jiného	před	skončením	šetření,	není	pojistitel	tímto	jednáním	oprávněné	
osoby	vázán.

8.	 Oprávněná	osoba	nemá	právo	na	pojistné	plnění	ani	tehdy,	jestliže	pojistnou	událost	způsobila	
úmyslně	sama	nebo	z	jejího	podnětu	jiná	osoba.

9.		 Zjistí-li	po	události,	z	níž	uplatňuje	právo	na	pojistné	plnění,	pojistník	nebo	jiná	oprávněná	osoba,	
že	byl	nalezen	ztracený	nebo	odcizený	majetek,	jehož	se	tato	událost	týká,	oznámí	to	pojistiteli	
bez	zbytečného	odkladu.	Majetek	se	však	za	nalezený	nepovažuje,	pokud:
a)	 byla	pozbyta	 jeho	držba	a	nelze-li	 ji	buď	vůbec	znovu	nabýt,	nebo	 lze-li	 ji	dosáhnout	 jen	

s	nepřiměřenými	obtížemi	nebo	náklady,	nebo
b)	 věc	byla	poškozena	do	té	míry,	že	jako	taková	zanikla	nebo	ji	lze	opravit	jen	s	nepřiměřenými	

náklady.
	 Poskytl-li	 pojistitel	 po	 vzniku	 pojistné	 události	 pojistné	 plnění,	 nepřechází	 na	 něho	 vlastnické	

právo	 k	 pojištěnému	majetku,	 ale	má	 právo	 na	 vydání	 toho,	 co	 na	 pojistném	 plnění	 poskytl.	
Oprávněná	osoba	si	však	může	odečíst	náklady	účelně	vynaložené	na	odstranění	závad	vzniklých	
v	době,	kdy	byla	zbavena	možnosti	s	majetkem	nakládat.

Článek 21
Spoluúčast

1.	 V	pojistné	smlouvě	může	být	dohodnuto,	že	osobě,	které	vzniká	právo	na	pojistné	plnění,	půjde	
k	tíži	úbytek	majetku,	jehož	výše	nepřesáhne	ujednanou	hranici,	nebo	že	této	osobě	půjde	určitá	
část	úbytku	majetku	k	tíži.	V	těchto	případech	není	pojistitel	povinen	poskytnout	pojistné	plnění	
v	rozsahu	takto	ujednané	spoluúčasti.	

2.	 Spoluúčast	dohodnutá	v	pojistné	smlouvě	se	odečítá	od	celkové	vypočtené	škody	po	zohlednění	
hodnoty	zbytků	poškozené	nebo	zničené	věci	a	případném	zohlednění	podpojištění,	tj.	včetně	
pojištěných	nákladů	ve	smyslu	článku	14	VPP.	V	pojistné	smlouvě	dodatečně	dohodnuté	spoluú-
časti	pro	jednotlivé	pojištěné	položky	nebo	dodatečné	rozšíření	rozsahu	pojištění	se	tyto	spoluú-
časti	odečítají	napřed.

Článek 22
Práva a povinnosti účastníků pojištění při uzavírání pojistné smlouvy

1.	 Dotáže-li	se	pojistitel	v	písemné	formě	zájemce	o	pojištění	při	jednání	o	uzavření	smlouvy	nebo	pojistníka	
při	jednání	o	změně	smlouvy	na	skutečnosti,	které	mají	význam	pro	pojistitelovo	rozhodnutí,	jak	ohodnotí	
pojistné	riziko,	zda	je	pojistí	a	za	jakých	podmínek,	zodpoví	zájemce	nebo	pojistník	tyto	dotazy	pravdivě	
a	úplně.	Povinnost	se	považuje	za	řádně	splněnou,	nebylo-li	v	odpovědi	zatajeno	nic	podstatného.	Co	je	
výše		stanoveno	o	povinnosti	pojistníka,	platí	obdobně	i	pro	pojištěného.	Jménem	pojistitele	může	tuto	
povinnost	plnit	též	pojišťovací	zprostředkovatel,	je-li	k	tomu	pojistitelem	zmocněn.

2.	 Pojistník	a	pojištěný	jsou	povinni	oznámit	pojistiteli	bez	zbytečného	odkladu	každou	změnu	ve	
skutečnostech,	na	které	byli	písemně	tázáni	při	uzavírání	nebo	změně	pojistné	smlouvy.

3.	 Uzavře-li	pojistník	ve	vlastní	prospěch	smlouvu	vztahující	se	na	pojistné	nebezpečí	jako	možnou	
příčinu	vzniku	pojistné	události	u	třetí	osoby,	může	uplatnit	právo	na	pojistné	plnění,	pokud	pro-
káže,	že	třetí	osobu	s	obsahem	smlouvy	seznámil	a	že	ta,	vědoma	si,	že	právo	na	pojistné	plnění	
nenabude,	souhlasí,	aby	pojistník	pojistné	plnění	přijal.	Má-li	být	pojištěným	potomek	pojistníka,	
který	není	plně	svéprávný,	nevyžaduje	se	zvláštní	souhlas,	pokud	je	pojistník	sám	zákonným	zá-
stupcem	pojištěného	a	nejedná	se	o	pojištění	majetku.	

	 Vyžaduje-li	se	souhlas	pojištěného,	popřípadě	jeho	zákonného	zástupce,	a	neprokáže-li	pojistník	
souhlas	v	ujednané	době,	 jinak	do	tří	měsíců	ode	dne	uzavření	smlouvy,	zaniká	pojištění	uply-
nutím	této	doby.	Nastane-li	v	této	době	pojistná	událost,	aniž	byl	souhlas	udělen,	nabývá	právo	
na	pojistné	plnění	pojištěný.	Je-li	pojistnou	událostí	smrt	pojištěného,	nabývají	toto	právo	osoby	
uvedené	v	§2831	zákona.	

4.		 Nebude-li	pojistníkem	prokázáno	splnění	podmínek	podle	předchozího	odstavce	3.,	může	uplat-
nit	právo	na	pojistné	plnění	pojištěný.	Postoupí-li	 	pojistník	smlouvu	bez	souhlasu	pojištěného,	
popřípadě	jeho	zákonného	zástupce,	nepřihlíží	se	k	postoupení		smlouvy.	To	neplatí,	je-li	postup-
níkem	osoba,	u	níž	se	souhlas	k	pojištění	pojistného	nebezpečí	pojištěného	nevyžaduje.	

5.		 Zemře-li	nebo	zanikne-li	bez	právního	nástupce	pojistník,	který	sjednal	pojištění	cizího	pojistného	
nebezpečí,	vstupuje	pojištěný	do	pojištění	na	místo	pojistníka,	a	to	dnem,	kdy	pojistník	zemřel	
nebo	zanikl	bez	právního	nástupce.

	 Dnem	pojistníkovy	smrti	nebo	dnem	jeho	zániku	bez	právního	nástupce	vstupuje	do	pojištění	
pojištěný.	Oznámí-li	však	pojistiteli	v	písemné	formě	do	třiceti	dnů	ode	dne	pojistníkovy	smrti	
nebo	ode	dne	jeho	zániku,	že	na	trvání	pojištění	nemá	zájem,	zaniká	pojištění	dnem	smrti	nebo	
dnem	zániku	pojistníka.	Účinky	prodlení	vůči	pojištěnému	nenastanou	dříve	než	uplynutím	pat-
nácti	dnů	ode	dne,	kdy	se	pojištěný	o	svém	vstupu	do	pojištění	dozvěděl.		

Článek 23
Práva a povinnosti při součinnosti účastníků pojištění

během trvání pojištění

1.	 Pojistník	je	povinen:
a)	 dbát,	aby	pojistná	událost	nenastala,	zejména	nesmí	porušovat	povinnosti	směřující	k	odvrá-

cení	nebo	zmenšení	nebezpečí	vzniku	škody,	které	jsou	mu	uloženy	právními	předpisy	nebo	
předpisy	 vydanými	 na	 jejich	 základě,	 anebo	povinnosti,	 které	 převzal	 uzavřením	pojistné	
smlouvy;	pojištěný	nesmí	též	strpět	porušování	těchto	předpisů	a	povinností	ze	strany	tře-
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tích	osob;	pojištěný	je	dále	povinen	zajistit	udržování	pojištěných	věcí	v	dobrém	technickém	
stavu	a	jejich	používání	pouze	k	účelu	stanovenému	výrobcem;

b)	 neprodleně	písemně	oznámit	pojistiteli	změnu	způsobu	nebo	druhu	podnikatelské	činnosti;
c)	 kdykoliv	umožnit	pojistiteli	nebo	jím	pověřeným	osobám	vstup	do	prostor,	kde	se	nacházejí	

pojištěné	věci,	a	umožnit	jim	posoudit	rozsah	pojistného	rizika	a	pojistného	nebezpečí	a	po-
dat	podrobné	informace	potřebné	pro	jejich	ocenění;

d)	 písemně	oznámit	pojistiteli	uzavření	dalšího	pojištění	 stejných	položek	na	stejné	pojistné	
nebezpečí	u	jiného	pojistitele	a	sdělit	jeho	obchodní	firmu	(název)	a	výši	pojistné	částky	nebo	
limitu	pojistného	plnění;

e)	 vést	inventární	seznam	pojištěných	věcí	uvedených	v	článku	12	odst.	4.	písm.	b)	a	tento	se-
znam	uložit	tak,	aby	v	případě	pojistné	události	nemohl	být	zničen,	poškozen	nebo	ztracen	
společně	s	pojištěnými	věcmi;

f)	 pokud	 je	sjednáno	pojištění	pro	případ	krádeže	vloupáním	a	 loupeže	ve	smyslu	článku	7	
odst.	1.	písm.	a)	až	c)	těchto	VPP	a	dojde	ke	ztrátě	klíče	od	vstupních	dveří	do	místa	pojištění	
nebo	od	skříňky,	kde	jsou	pojištěné	věci	uloženy	v	souladu	se	sjednanými	bezpečnostními	
opatřeními,	neprodleně	nahradit	stávající	zámek	jiným	zámkem	stejného	druhu	a	kvality;

g)	 předem	konzultovat	s	pojistitelem	každou	zamýšlenou	změnu,	která	by	měla	za	následek	
zvýšení	pojistného	rizika,	aby	ten	mohl	posoudit,	zda	může	dojít	k	jeho	podstatnému	zvýšení,	
které	by	mohlo	být	důvodem	pro	postup	podle	odst.	2.	 tohoto	článku	nebo	pro	návrh	na	
změnu	podmínek	dalšího	trvání	pojištění.

2.	 Pojistník	(v	případě	cizího	pojistného	nebezpečí	pojištěný)	je	povinen	bez	zbytečného	odkladu	
oznámit	pojistiteli	změnu	nebo	zánik	pojistného	rizika.	
a)	 Změní-li	se	okolnosti,	které	byly	uvedeny	ve	smlouvě	nebo	na	které	se	pojistitel	tázal	dle	čl.	

22	odst.	1.	těchto	VPP	tak	podstatně,	že	zvyšují	pravděpodobnost	vzniku	pojistné	události	
z	výslovně	ujednaného	pojistného	nebezpečí,	zvýší	se	pojistné	riziko.		Změnou	pojistného	
rizika	se	rozumí	jeho	podstatné	zvýšení	nebo	snížení	(např.	v	důsledku	změny	ve	způsobu	
užívání	pojištěné	věci,	změny	úrovně	zabezpečení,	změny	místa	pojištění	apod.).

	 Pojistník	nesmí	bez	pojistitelova	souhlasu	učinit	nic,	co	zvyšuje	pojistné	nebezpečí,	ani	to	třetí	
osobě	dovolit.	Zjistí-li	až	dodatečně,	že	bez	pojistitelova	souhlasu	dopustil,	že	se	pojistné	ne-
bezpečí	zvýšilo,	pojistiteli	to	bez	zbytečného	odkladu	oznámí.	Zvýší-li	se	pojistné	nebezpečí	
nezávisle	na	pojistníkově	vůli,	oznámí	to	pojistník	pojistiteli	bez	zbytečného	odkladu	poté,	co	
se	o	tom	dozvěděl.

	 Je-li	pojištěno	cizí	pojistné	nebezpečí,	má	povinnosti	stanovené	v	předchozím	odstavci		po-
jištěný.	

b)	 Prokáže-li	pojistitel,	že	by	uzavřel	smlouvu	za	jiných	podmínek,	pokud	by	pojistné	riziko	ve	
zvýšeném	rozsahu	existovalo	již	při	uzavírání	smlouvy,	má	právo	navrhnout	novou	výši	po-
jistného.	Neučiní-li	 tak	do	 jednoho	měsíce	ode	dne,	kdy	mu	změna	byla	oznámena,	 jeho	
právo	zaniká.	

	 Není-li	návrh	přijat	nebo	nově	určené	pojistné	zaplaceno	v	ujednané	době,	jinak	do	jedno-
ho	měsíce	ode	dne	doručení	návrhu,	má	pojistitel	právo	pojištění	vypovědět	s	osmidenní	
výpovědní	dobou.	Toto	právo	však	pojistitel	nemá,	neupozornil-li	na	možnost	výpovědi	 již	
v	návrhu.	Nevypoví-li	 pojistitel	 pojištění	do	dvou	měsíců	ode	dne,	 kdy	obdržel	nesouhlas	
s	návrhem,	nebo	kdy	marně	uplynula	doba	podle	předchozího	odstavce,	zanikne	jeho	právo	
vypovědět	pojištění.	

c)	 Prokáže-li	pojistitel,	že	by	vzhledem	k	podmínkám	platným	v	době	uzavření	smlouvy	smlou-
vu	neuzavřel,	existovalo-li	by	pojistné	riziko	ve	zvýšeném	rozsahu	již	při	uzavírání	smlouvy,	
má	právo	pojištění	vypovědět	s	osmidenní	výpovědní	dobou.	Nevypoví-li	pojistitel	pojištění	
do	jednoho	měsíce	od	dne,	kdy	mu	změna	byla	oznámena,	zanikne	jeho	právo	vypovědět	
pojištění;	

d)	 Poruší-li	pojistník	nebo	pojištěný	povinnost	oznámit	zvýšení	pojistného	rizika,	má	pojistitel	
právo	pojištění	vypovědět	bez	výpovědní	doby.	Vypoví-li	pojistitel	pojištění,	náleží	mu	po-
jistné	až	do	konce	pojistného	období,	v	němž	pojištění	zaniklo.	Jednorázové	pojistné	náleží	
pojistiteli	v	tomto	případě	celé.	Nevypoví-li	pojistitel	pojištění	do	dvou	měsíců	od	dne,	kdy	se	
o	zvýšení	pojistného	rizika	dozvěděl,	zanikne	jeho	právo	vypovědět	pojištění.	

e)	 Poruší-li	pojistník	nebo	pojištěný	povinnost	oznámit	zvýšení	pojistného	rizika	a	nastala-li	po	
této	změně	pojistná	událost,	má	pojistitel	právo	snížit	pojistné	plnění	úměrně	k	tomu,	jaký	je	
poměr	pojistného,	které	obdržel,	k	pojistnému,	které	by	měl	obdržet,	kdyby	se	byl	o	zvýšení	
pojistného	rizika	z	oznámení	včas	dozvěděl.	

f)	 Sníží-li	se	podstatně	pojistné	riziko	v	pojistné	době,	vzniká	pojistiteli	povinnost	snížit	pojistné	
úměrně	k	snížení	pojistného	rizika	s	účinností	ode	dne,	kdy	se	o	tomto	snížení	dozvěděl.	

g)	 Ustanovení	o	zvýšení	pojistného	rizika	se	nepoužijí,	pokud	ke	zvýšení	rizika	došlo	z	důvodu	
odvracení	nebo	zmenšení	škody	vyšší,	nebo	v	důsledku	pojistné	události,	anebo	v	důsledku	
jednání	z	příkazu	lidskosti.																																																																																				

3.	 V	případě	pojištění	cizího	pojistného	nebezpečí	se	povinnosti	stanovené	v	odst.	1.	a	2.	vztahují	na	
pojištěného.

Článek 24
Práva a povinnosti účastníků pojištění v případě vzniku pojistné události

1.	 Nastane-li	událost,	se	kterou	ten,	kdo	se	pokládá	za	oprávněnou	osobu,	spojuje	požadavek	na	
pojistné	 plnění,	 oznámí	 to	 pojistiteli	 bez	 zbytečného	 odkladu,	 podá	mu	pravdivé	 vysvětlení	
o	vzniku	a	rozsahu	následků	takové	události,	o	právech	třetích	osob	a	o	jakémkoliv	vícenásob-
ném	pojištění.	Současně	předloží	pojistiteli	potřebné	doklady	ke	zjištění	okolností	rozhodných	
pro	posouzení	nároku	na	plnění	a	jeho	výše,	které	si	pojistitel	vyžádá,	a	umožní	pojistiteli	poří-
zení	kopií	těchto	dokladů,	a	postupuje	způsobem	ujednaným	ve	smlouvě.	Není-li	současně	po-
jistníkem	nebo	pojištěným,	mají	tyto	povinnosti	i	pojistník	a	pojištěný.		Stejné	oznámení	může	
učinit	jakákoliv	osoba,	která	má	na	pojistném	plnění	právní	zájem.	

2.	 Hlášení	vzniku	pojistné	události	musí	obsahovat	čas	a	místo	pojistné	události,	co	bylo	poškozeno,	
zničeno,	odcizeno	nebo	ztraceno,	předpokládanou	příčinu	pojistné	události,	hrubý	rozsah	vzniklé	
škody,	telefonické	spojení	na	osoby,	které	mohou	podat	jakékoliv	informace	o	pojistné	události.

3.	 Pojistitel	zahájí	bez	zbytečného	odkladu	po	oznámení	podle	odstavce	1.	šetření	nutné	ke	zjiště-
ní	existence	a	rozsahu	jeho	povinnosti	plnit.	Šetření	je	skončeno	sdělením	jeho	výsledků	osobě,	
která	uplatnila	právo	na	pojistné	plnění.	Na	žádost	této	osoby	jí	pojistitel	v	písemné	formě	zdů-
vodní	výši	pojistného	plnění,	popřípadě	důvod	jeho	zamítnutí.	

4.	 Pojistitel	je	povinen	ukončit	šetření	do	3	měsíců	po	tom,	co	mu	byla	pojistná	událost	oznáme-
na.	Nelze-li	ukončit	šetření	nutná	k	zjištění	pojistné	události,	rozsahu	pojistného	plnění	nebo	
k	zjištění	osoby	oprávněné	přijmout	pojistné	plnění	do	tří	měsíců	ode	dne	oznámení,	pojistitel	
oznamovateli	sdělí,	proč	nelze	šetření	ukončit.	Požádá-li	o	to	oznamovatel,	sdělí	mu	pojistitel	
důvody	v	písemné	formě.	Pojistitel	poskytne	osobě,	která	uplatňuje	právo	na	pojistné	plnění,	
na	její	žádost	na	pojistné	plnění	přiměřenou	zálohu.	To	neplatí,	je-li	rozumný	důvod	poskytnutí	
zálohy	odepřít.	

5.	 Během	šetření	podle	odst.	4.	je	pojistník,	resp.	pojištěný	povinen	umožnit	pojistiteli	nebo	oso-
bám	jím	pověřeným	veškerá	šetření	potřebná	pro	posouzení	nároku	na	pojistné	plnění	a	jeho	
výši	a	předložit	k	tomu	potřebné	podklady	a	informace	a	dále	je	povinen:
a)	 učinit	veškerá	možná	opatření	směřující	k	tomu,	aby	se	vzniklá	škoda	již	nezvětšovala;
b)	 zajistit,	aby	nebyl	změněn	stav	způsobený	pojistnou	událostí,	dokud	tato	není	pojistitelem	

vyšetřena;	 to	neplatí,	 je-li	změna	nutná	ve	veřejném	zájmu	nebo	ke	zmírnění	následků	
pojistné	události;	je	povinen	též	zajistit	úschovu	poškozené	věci	nebo	její	části,	dokud	po-
jistitel	nebo	jím	pověřená	osoba	neprovede	její	prohlídku;

c)	 na	žádost	pojistitele	vyčkat	s	opravou	věci	poškozené	pojistnou	událostí	nebo	s	odstraňo-
váním	jejích	zbytků,	nejdéle	však	po	dobu	jednoho	týdne	od	doručení	žádosti	pojistitele,	

pokud	není	potřeba	z	bezpečnostních,	hygienických,	ekologických	nebo	jiných	závažných	
důvodů	s	opravou	věci	nebo	s	odstraněním	jejích	zbytků	začít	dříve.

6.	 Pojistník,	resp.	pojištěný	je	povinen	neprodleně	oznámit	policii	nebo	jinému	orgánu	činnému	
v	 trestním	 řízení	 vznik	 pojistné	 události,	 která	 nastala	 za	 okolností	 nasvědčujících	 spáchání	
trestného	činu.	V	případě	zahájení	jakéhokoliv	řízení	konaného	státním	orgánem	v	souvislosti	
s	pojistnou	událostí	je	pojistník,	resp.	pojištěný	povinen	o	této	skutečnosti	neprodleně	informo-
vat	pojistitele,	a	to	i	v	případě,	kdy	již	byl	vznik	pojistné	události	ohlášen.

7.	 Pokud	v	souvislosti	 s	pojistnou	událostí	dojde	ke	ztrátě	cenných	papírů,	cenných	 listin	nebo	
jiných	dokladů	osvědčujících	určité	nároky,	je	pojištěný	povinen	neprodleně	zahájit	jejich	umo-
řovací	řízení.

8.	 Pokud	pojistník	nebo	oprávněná	osoba	zjistí	po	pojistné	události	nebo	výplatě	pojistného	plně-
ní,	že	se	našel	ztracený	nebo	odcizený	majetek,	kterého	se	pojistná	událost	týká,	je	povinen	tuto	
skutečnost	 bez	 zbytečného	odkladu	oznámit	 pojistiteli;	 na	 pojistitele	 vlastnictví	 nalezeného	
majetku	nepřechází.	V	případě,	že	již	obdržel	pojistné	plnění	za	tuto	věc,	je	povinen	jej	vrátit	po	
odečtení	přiměřených	nákladů	na	opravu	závad	vzniklých	na	věci	v	době,	po	kterou	byl	zbaven	
možnosti	s	věcí	nakládat.

9.	 Pokud	byly	náklady	šetření	podle	odst.	3.	vynaložené	pojistitelem	vyvolány	nebo	zvýšeny	poru-
šením	povinností	oprávněných	osob	nebo	pojistníka,	má	pojistitel	právo	požadovat	na	tom,	kdo	
povinnost	porušil,	přiměřenou	náhradu.

	 Obsahuje-li	oznámení	vědomě	nepravdivé	nebo	hrubě	zkreslené	podstatné	údaje	týkající	se	
rozsahu	oznámené	události,	anebo	zamlčí-li	se	v	něm	vědomě	údaje	týkající	se	této	události,	
má	pojistitel	právo	na	náhradu	nákladů	účelně	vynaložených	na	šetření	skutečností,	o	nichž	
mu	byly	tyto	údaje	sděleny	nebo	zamlčeny.	Má	se	za	to,	že	pojistitel	vynaložil	náklady	v	proká-
zané	výši	účelně.	

	 Vyvolá-li	pojistník,	pojištěný	nebo	jiná	osoba,	která	uplatňuje	na	pojistné	plnění	právo,	náklady	
šetření	nebo	jejich	zvýšení	porušením	povinnosti,	má	pojistitel	vůči	němu	právo	na	přiměře-
nou	náhradu.

10.	 Pojistník	a	pojištěný	jsou	povinni	oznámit	pojistiteli,	že	bylo	uzavřeno	další	pojištění	proti	té-
muž	pojistnému	nebezpečí	a	pro	 tutéž	dobu	u	 jednoho	nebo	několika	pojistitelů,	 sdělit	ob-
chodní	firmu	(název)	tohoto	pojistitele	nebo	jiných	pojistitelů	a	výši	pojistné	částky	nebo	limitu	
pojistného	plnění.	

11.	 V	pojistné	smlouvě	může	být	dohodnuto,	že	některé	povinnosti	uvedené	v	předchozích	od-
stavcích	pojistník,	resp.	pojištěný	nemusí	plnit	a	naopak,	mohou	být	dohodnuty	i	další	povin-
nosti	v	těchto	odstavcích	neupravené.

Článek 25
Následky porušení povinností

1.	 Bylo-li	v	důsledku	porušení	povinnosti	pojistníka	nebo	pojištěného	při	jednání	o	uzavření	smlouvy	
nebo	o	její	změně	dohodnuto		nižší	pojistné,	má	pojistitel	právo	pojistné	plnění	snížit	o	takovou	
část,	jaký	je	poměr	pojistného,	které	obdržel,	k	pojistnému,	které	měl	obdržet.	

2.	 Mělo-li	porušení	povinnosti	pojistníka,	pojištěného	nebo	jiné	osoby,	která	má	na	pojistné	plnění	
právo,	podstatný	vliv	na	vznik	pojistné	události,	její	průběh,	na	zvětšení	rozsahu	jejích	následků	
nebo	na	zjištění	či	určení	výše	pojistného	plnění,	má	pojistitel	právo	snížit	pojistné	plnění	úměrně	
k	tomu,	jaký	vliv	mělo	toto	porušení	na	rozsah	pojistitelovy	povinnosti	plnit.	

3.	 Ke	snížení	pojistného	plnění	podle	odst.	2.	přistoupí	pojistitel	vždy,	pokud	byl	vznik	a	rozsah	po-
jistné	události	zaviněn	hrubou	nedbalostí	pojistníka,	pojištěného,	oprávněné	osoby	nebo	jejich	
zástupců.

Článek 26
Soupojištění

1.	 U	pojištění,	na	jehož	sjednání	se	podílí	více	pojistitelů	(soupojistitelů),	je	dohodnuta	výše	podílů	
jednotlivých	pojistitelů	na	právech	a	závazcích	plynoucích	ze	soupojištění.

2.		 Je-li	 dohodnuto	 soupojištění,	 vedoucí	 pojistitel	 určený	 ve	 smlouvě	 stanoví	 pojistné	 podmínky	
a	 výši	 pojistného,	 spravuje	 soupojištění,	 přejímá	 oznámení	 o	 pojistné	 události	 a	 vede	 šetření	
nezbytná	ke	zjištění	rozsahu	povinnosti	pojistitelů	poskytnout	pojistné	plnění;	v	tomto	rozsahu	
jedná	jménem	ostatních	pojistitelů.	Není-li	ujednán	způsob	příjmů	pojistného,	přijímá	vedoucí	
pojistitel	i	pojistné.

3.		 V	 rámci	soupojištění	 lze	pojistnou	smlouvu	uzavřít	 i	mezi	pojistníkem	a	více	pojistiteli,	 kteří	 si	
ujednali	společný	postup	při	pojištění	určitých	pojistných	nebezpečí,	a	to	jménem	a	na	účet	všech	
pojistitelů,	 a	 určili	 vedoucího	 pojistitele,	 popřípadě	 pověřili	 plněním	 jeho	 povinností	 společný	
orgán	vytvořený	k	 tomuto	účelu,	anebo	pojišťovacího	zprostředkovatele	kvalifikovaného	podle	
jiného	zákona	pro	vyšší	stupeň	odborné	způsobilosti.

4.		 Právo	na	pojistné	plnění	se	uplatňuje	vůči	vedoucímu	pojistiteli.	Pojistitelé	se	mezi	sebou	vzájem-
ně	vypořádají	podle	svých	podílů;	nebyly-li	podíly	ujednány,	platí,	že	jsou	stejné.

Článek 27
Přerušení pojištění

1.	 Ustanovení	zákona	o	přerušení	pojištění	při	nezaplacení	pojistného	do	2	měsíců	ode	dne	jeho	
splatnosti	se	na	toto	pojištění	nevztahuje.

2.	 V	pojistné	smlouvě	lze	dohodnout	podmínky,	za	kterých	bude	pojištění	přerušeno.

Článek 28
Přechod práv na pojistitele

1.	 Vzniklo-li	v	souvislosti	s	hrozící	nebo	nastalou	pojistnou	událostí	osobě,	která	má	právo	na	po-
jistné	plnění,	pojištěnému	nebo	osobě,	která	vynaložila	zachraňovací	náklady,	proti	jinému	prá-
vo	na	náhradu	škody	nebo	jiné	obdobné	právo,	přechází	tato	pohledávka	včetně	příslušenství,	
zajištění	a	dalších	práv	s	ní	spojených	okamžikem	výplaty	plnění	z	pojištění	na	pojistitele,	a	to	
až	do	výše	plnění,	které	pojistitel	opávněné	osobě	vyplatil.	

2.	 Způsobil-li	pojištěný	škodnou	událost	pod	vlivem	požití	alkoholu	nebo	použití	návykové	látky	
nebo	přípravku	takovou	látku	obsahujícího,	má	pojistitel	proti	němu	právo	na	náhradu	toho,	co	
za	něho	plnil.	

3.	 Právo	podle	odstavce	2.	pojistitel	nemá,	obsahoval-li	alkohol	nebo	návykovou	látku	lék,	který	
pojištěný	užil	 způsobem,	 který	pojištěnému	předepsal	 lékař,	 a	neupozornil-li	 lékař	nebo	vý-
robce	léku	poškozeného,	že	v	době	působení	léku	nelze	vykonávat	činnost,	v	jejímž	důsledku	
škodnou	událost	způsobil.

4.	 Osoba,	jejíž	právo	na	pojistitele	přešlo,	vydá	pojistiteli	potřebné	doklady	a	sdělí	mu	vše,	co	je	
k	 uplatnění	 pohledávky	 zapotřebí.	 Zmaří-li	 přechod	 práva	 na	 pojistitele,	má	 pojistitel	 právo	
snížit	plnění	z	pojištění	o	částku,	kterou	by	jinak	mohl	získat.	Poskytl-li	již	pojistitel	plnění,	má	
právo	na	náhradu	až	do	výše	této	částky.	

5.	 Vzdala-li	 se	 oprávněná	 osoba,	 pojištěný	 nebo	 osoba,	 která	 vynaložila	 zachraňovací	 náklady,	
svého	práva	na	náhradu	škody	nebo	jiného	obdobného	práva	nebo	toto	právo	včas	neuplatnila	
anebo	 jinak	 zmařila	přechod	 svých	nároků	na	pojistitele,	má	pojistitel	právo	pojistné	plnění	
snížit	až	do	výše	částek,	které	by	jinak	mohl	získat,	nestanoví-li	zákon	jinak.

6.	 Projeví-li	se	následky	jednání	uvedeného	v	odst.	2.	až	po	výplatě	pojistného	plnění,	má	pojistitel	
právo	na	vrácení	vyplaceného	pojistného	plnění	až	do	výše	částek,	které	by	jinak	mohl	získat.

7.		 Pohledávky	z	pojištění	nelze	bez	souhlasu	pojistitele	postoupit,	zastavit	či	jakkoliv	s	nimi	naklá-
dat.
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Článek 29
Doručování

1.	 Pro	 účely	 tohoto	 pojištění	 se	 zásilkou	 rozumí	 každá	 písemnost	 nebo	 peněžní	 částka,	 kterou	
zasílá	pojistitel	pojistníkovi	a	oprávněným	osobám	a	pojistník	nebo	oprávněné	osoby	pojistiteli.	
Pojistníkovi	zasílá	pojistitel	zásilku	na	jeho	poslední	známou	adresu	a	oprávněným	osobám	na	
tu	adresu,	kterou	písemně	pojistiteli	sdělili.	Pojistník	 je	povinen	pojistiteli	sdělit	každou	změnu	
adresy	 pro	 doručování	 zásilek.	 Peněžní	 částky	mohou	 být	 zasílány	 pojistitelem	na	 účet,	 který	
pojistník	nebo	oprávněné	osoby	pojistiteli	sdělili.	Pojistník	a	oprávněné	osoby	zasílají	písemnosti	
do	sídla	pojistitele	a	peněžní	částky	na	účty	pojistitele,	které	jim	sdělí.	Zasílání	zásilek	se	provádí	
prostřednictvím	držitele	poštovní	licence,	ale	lze	je	doručovat	i	osobně.	Peněžní	částky	lze	zasílat	
prostřednictvím	peněžních	ústavů.

2.	 Písemnost	 určená	 pojistiteli	 je	 doručena	 dnem,	 kdy	 pojistitel	 potvrdí	 její	 převzetí.	 Totéž	 platí,	
pokud	byla	písemnost	předána	prostřednictvím	pojišťovacího	zprostředkovatele.	Peněžní	částka	
určená	pojistiteli	 je	doručena	dnem	připsání	této	částky	na	jeho	účet	nebo	dnem,	kdy	bylo	její	
přijetí	v	hotovosti	pojistitelem	potvrzeno.

3.	 Písemnost	pojistitele	určená	pojistníkovi	nebo	oprávněné	osobě	(dále	jen	„adresát“)	se	považuje	
za	doručenou	dnem	jejího	převzetí	adresátem	nebo	dnem,	kdy	adresát	převzetí	písemnosti	ode-
přel.	Má	se	za	to,	že	došlá	zásilka	odeslaná	s	využitím	provozovatele	poštovních	služeb	došla	třetí	
pracovní	den	po	odeslání,	byla-li	však	odeslána	na	adresu	v	jiném	státu,	pak	patnáctý	pracovní	den	
po	odeslání.	Peněžní	částka	určená	adresátovi	při	bezhotovostním	placení	je	doručena	dnem	její-
ho	připsání	na	účet	adresáta	a	při	platbě	prostřednictvím	držitele	poštovní	licence	jejím	předáním	
držiteli	poštovní	licence.

4.	 Doručování	podle	odstavců	2.	a	3.	se	týká	zásilek	zasílaných	na	dodejku	nebo	formou	dodání	do	
vlastních	rukou	adresáta.	Písemnost	zasílaná	prostřednictvím	držitele	poštovní	licence	obyčejnou	
zásilkou	nebo	doporučeným	psaním	se	považuje	za	doručenou	jen	tehdy,	prokáže-li	její	doručení	
odesilatel	nebo	potvrdí-li	toto	doručení	ten,	komu	byla	určena.

5.	 Zasílání	písemností	prováděné	elektronickými	prostředky	 s	účinky	doručení	podle	odstavce	2.	
a	první	věty	odstavce	3.	je	možné	buď	na	základě	dohody	účastníků	pojištění	o	způsobu	zasílání	
písemností	a	potvrzování	jejich	přijetí,	anebo	pokud	doručení	adresát	nepochybným	způsobem	
potvrdí	(např.	elektronickým	podpisem).

Článek 30
Expertní posouzení sporného nároku

1.	 V	případě	pochybnosti	o	výši	pojistného	plnění	 (přičemž	základ	nároku	byl	uznán)	se	mohou	
účastníci	pojištění	dohodnout	na	určení	výše	pojistného	plnění	prostřednictvím	expertního	po-
souzení	sporného	nároku	(dále	jen	„expertíza“),	aby	předešli	případnému	soudnímu	sporu.

2.	 Provedení	expertízy	 je	 formou	šetření	ve	smyslu	článku	24	odst.	3.	a	4.	a	spočívá	v	posouzení	
sporného	nároku	jedním	nebo	více	experty	tak,	že	účastníci	pojištění:
a)	 se	písemně	dohodnou	na	jednom	expertovi	nebo
b)	 určí	každý	svého	experta	s	tím,	že	úkolem	těchto	expertů	bude	vypracovat	společné	stano-

visko	ke	spornému	nároku.	Pokud	se	na	takovém	společném	stanovisku	neshodnou,	bude	
jejich	 povinností	 určit	 neprodleně,	 nejpozději	 do	 jednoho	měsíce,	 rozhodujícího	 experta	
(odst.	4.).

3.	 Expert	(rozhodující	expert)	nesmí	mít	k	žádnému	z	účastníků	pojištění	obchodní,	pracovněprávní	
ani	příbuzenský	vztah;	pokud	by	tato	podmínka	nebyla	splněna	a	účastník	pojištění	její	nesplnění	
namítne,	není	stanovisko	(včetně	společného	stanoviska	vypracovaného	experty	určenými	podle	
odst.	2.	písm.	b))	takového	experta	(rozhodujícího	experta)	ve	smyslu	odst.	5.	závazné.

4.	 Rozhodující	expert	posoudí	sporný	nárok	buď	sám,	nebo	společně	s	experty,	kteří	jej	určili,	a	vydá	
stanovisko,	které	je	pro	posouzení	sporného	nároku	rozhodující.

5.	 Výsledek	expertízy	je	pro	účastníky	pojištění	závazný.
6.	 Náklady	na	experta	určeného	podle	odst.	2.	písm.	a)	a	na	rozhodujícího	experta	hradí	účastníci	

pojištění	rovným	dílem	a	náklady	na	experta	určeného	účastníky	pojištění	podle	odst.	2.	písm.	b)	
si	hradí	každý	z	účastníků	pojištění	sám.

7.	 Pro	provedení	expertízy	platí	lhůta	uvedená	v	článku	24	odst.	3.	a	4.,	pokud	tuto	lhůtu	účastníci	
pojištění	dohodou	neprodlouží;	pokud	expertíza	není	skončena	ve	 lhůtě	uvedené	v	cit.	článku	
nebo	v	prodloužené	lhůtě,	šetření	podle	tohoto	článku	končí,	jestliže	všichni	účastníci	pojištění	
nebudou	výslovně	trvat	na	jeho	dalším	pokračování;	šetření	končí	též	v	případě,	pokud	experti	
neurčí	rozhodujícího	experta,	nastanou-li	podmínky	uvedené	v	odst.	2.	písm.	b).

8.	 Práva	a	povinnosti	účastníků	pojištění	upravená	právními	předpisy	nejsou	ustanovením	tohoto	
článku	dotčena.

Článek 31
Vymezení pojmů

Pro	účely	pojištění	sjednaného	podle	těchto	VPP	se	rozumí:
1.	 Pojistitelem	je	Allianz	pojišťovna,	a.	s.,	se	sídlem	Ke	Štvanici	656/3,	186	00	Praha	8,	Česká	republi-

ka,	IČ47115971,	která	je	oprávněna	provozovat	pojišťovací	činnost	podle	zvláštního	zákona.
2.	 Pojistníkem	je	osoba,	která	s	pojistitelem	uzavřela	pojistnou	smlouvu	a	která	je	podle	této	smlou-

vy	povinna	platit	pojistné.	Pokud	je	pojistník	současně	pojištěným,	vztahují	se	na	něj	práva	a	po-
vinnosti	stanovená	v	těchto	VPP	pro	pojištěného.

3.	 Pojištěným	je	osoba,	na	jejíž	věc	nebo	jiný	majetek	se	pojištění	vztahuje.	Pokud	není	v	těchto	VPP	
určeno	jinak,	platí	práva	a	povinnosti	stanovená	pro	pojistníka	také	pro	pojištěného.

4.	 Oprávněnou	osobou	je	osoba,	které	v	důsledku	pojistné	události	vznikne	právo	na	pojistné	plnění	
(pojištěný,	vlastník	pojištěné	věci,	poškozený	v	odpovědnosti	za	škodu).

5.	 Pojistnou	dobou	je	doba,	na	kterou	bylo	pojištění	sjednáno.
6.	 Pojistné	je	úplata	za	pojištění,	kterou	je	povinen	pojistník	hradit	pojistiteli.
7.	 Běžné	pojistné	je	pojistné	stanovené	za	pojistné	období	(měsíční,	čtvrtletní,	pololetní,	roční).
8.	 Pojistné	období	je	časové	období	dohodnuté	v	pojistné	smlouvě,	za	které	se	platí	pojistné;	základ-

ním	pojistným	obdobím	v	tomto	pojištění	je	roční	pojistné	období.
9.	 Jednorázové	pojistné	je	pojistné	stanovené	na	celou	dobu,	na	kterou	bylo	pojištění	sjednáno.
10.	 Pojistné	nebezpečí	je	možná	příčina	vzniku	pojistné	události.
11.	 Pojistné	riziko	je	míra	pravděpodobnosti	vzniku	pojistné	události	vyvolaná	pojistným	nebezpe-

čím.
12.	 Pojištění	cizího	pojistného	nebezpečí	je	pojištění,	které	uzavírá	pojistník	na	pojistné	riziko	pojiště-

ného,	který	je	odlišnou	osobou	od	pojistníka.
13.	 Pojišťovacím	 zprostředkovatelem	 je	 fyzická	 nebo	 právnická	 osoba,	 která	 za	 úplatu	 provozuje	

činnost	zprostředkování	pojištění	nebo	zajištění.	Postavení	pojišťovacích	zprostředkovatelů,	jejich	
práva	a	povinnosti	upravuje	zákon	o	pojišťovacích	zprostředkovatelích	a	samostatných	likvidáto-
rech	pojistných	událostí.

14.	 Hrubá	nedbalost	je	takové	zanedbání	nutné	opatrnosti	a	obezřetnosti,	porušení	právních	před-
pisů	nebo	předpisů	vydaných	na	jejich	základě	anebo	smluvně	převzatých	povinností,	jehož	dů-
sledkem	byl	vznik	škody	nebo	zvětšení	jejích	následků	(např.	porušení	protipožárních	předpisů,	
závažné	porušení	 technologických	pravidel,	závažné	porušení	pravidel	silničního	provozu,	čin-
nost	pod	vlivem	alkoholu	nebo	návykových	látek	apod.);	hrubou	nedbalostí	je	vždy	takové	jednání	
pojištěného,	které	bylo	příčinou	vzniku	škodní	události	a	pro	které	byla	osoba	uvedená	v	článku	25	
odst.	3.	pravomocně	odsouzena	pro	nedbalostní	trestný	čin.

15.	 Časovou	cenou	je	cena,	kterou	měla	pojištěná	věc	bezprostředně	před	pojistnou	událostí;	stanoví	
se	z	nové	ceny	věci	(článek	13	odst.	2.	písm.	a)),	přičemž	se	přihlíží	ke	stupni	opotřebení	nebo	ji-
ného	znehodnocení	anebo	zhodnocení	věci,	k	němuž	došlo	její	opravou,	modernizací	nebo	jiným	
způsobem.

16.	 Věcí	se	rozumí	rovněž	součást	věci	a	příslušenství	věci.
17.	 Souborem	věcí	se	rozumí	všechny	věci,	které	k	souboru	věci	náleží	při	vzniku	pojistné	události.	

Ustanovení	o	pojistné	částce	nebo	limitu	pojistného	plnění,	o	pojistné	hodnotě,	o	podpojištění	
a	přepojištění	se	vztahují	na	celý	soubor	věcí.	Vztahuje-li	se	pojištění	na	několik	souborů	věcí,	určí	
se	pojistná	částka	nebo	limit	pojistného	plnění	na	každý	soubor	samostatně.

18.		 Budovou	 se	 rozumí	 nadzemní	 stavby	 prostorově	 soustředěné	 a	 navenek	 převážně	 uzavřené	
obvodovými	 stěnami	 a	 střešní	 konstrukcí.	 Součástí	 budovy	 jsou	 pouze	 ty	 podzemní	 prostory,	
které	s	budovou	konstrukčně	a	stavebně	souvisí.	Budova	sestává	mj.	ze	základových	kontrukcí,	
podzemní	a	nadzemní	části,	svislých	a	vodorovných	nosných	konstrukcí,	z	nenosných	stavebních	
konstrukcí,	 obvodového	 pláště	 a	 střešní	 konstrukce	 vč.	 podkladních,	 hydroizolačních,	 tepelně	
izolačních,	zvukově	izolačních	vrstev,	podhledů,	výplní	stavebních	otvorů	(vč.	žaluzií,	slunečních	
clon),	obkladů,	povrchových	úprav.		

19.		 Stavbou	se	rozumí	veškerá	stavební	díla,	která	vznikají	lidskou	činností	pomocí	stavebních	nebo	
montážních	technologií,	bez	zřetele	na	stavebně	technické	provedení,	použité	stavební	výrobky,	
materiály	a	konstrukce,	na	účel	využití	a	dobu	trvání.	

20.		 Stavebním	dílem	se	rozumí	výsledek	stavební	činnosti.	Tvoří	prostorově	ucelenou	nebo	alespoň	
technicky	samostatnou	část	stavby.

21.		 Stavebními	součástmi	se	rozumí	věci,	které	jsou	vně	a/nebo	uvnitř	zabudovány	nebo	konstrukč-
ně	upevněny	k	budově	nebo	stavbě	a	nemohou	být	odděleny,	aniž	se	tím	budova	nebo	stavba	
poškodí	nebo	znehodnotí,	a	podle	svého	povahy	patří	a	jsou	určeny	k	tomu,	aby	byly	s	budovou	
nebo	stavbou	trvale	užívány.	Jedná	se	např.	o	okna,	dveře,	příčky,	vnitřní	instalace,	obklady,	podla-
hy,	malby,	antény,	EZS,	EPS,	dešťové	svody,	pletivo.

22.		 Nemovitou	věcí	se	rozumí	pozemky	a	podzemní	stavby	nebo	jejich	části	spojené	se	zemí	pevným	
základem.	Pronajatou	nemovitou	věcí	nebo	její	částí	se	rozumí	nemovitost	nebo	její	část	užívaná	
na	základě	nájemní	smlouvy	v	rozsahu	v	této	smlouvě	uvedeném.

23.		 Zásobami	se	rozumí	zboží,	které	pojištěný	vyrábí	nebo	se	kterým	obchoduje,	nedokončené	vý-
robky,	suroviny,	přírodní	produkty,	materiál.

Článek 32
Závěrečná ustanovení

1.	 Pojištění	sjednané	na	základě	pojistné	smlouvy,	jejíž	součástí	jsou	tyto	VPP,	se	řídí	právním	řádem	
České	republiky	a	pro	řešení	sporů	vzniklých	při	tomto	pojištění	jsou	příslušné	soudy	České	repub-
liky.	Toto	platí	rovněž	pro	pojistná	rizika	v	zahraničí,	pokud	právní	předpisy	státu,	kde	je	pojistné	
riziko	umístěno,	nestanoví	použití	svých	předpisů.

2.	 	Tyto	VPP	nabývají	platnosti	dne	01.	01.	2014.


