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V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/Odc/06

poji‰tûní majetku pro pﬁípad odcizení
- zvlá‰tní ãást -

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

4. Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:
a) cennosti, vãetnû jejich sbírek;
b) nosiãe dat a záznamÛ v˘robní a provozní dokumentace;

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípady, kdy na poji‰tûné vûci do‰lo ke ‰kodû:
a) krádeÏí vloupáním;
b) loupeÏn˘m pﬁepadením;
c) loupeÏn˘m pﬁepadením pﬁi pﬁepravû poji‰tûn˘ch vûcí (kromû zásob
a zboÏí) poji‰tûn˘m nebo jeho zamûstnancem (dále jen posel);
d) vandalismem.
Poji‰tûní vandalismu, uvedeného pod písm. d) tohoto odstavce je vázáno na sjednání poji‰tûní dle písm. a) tohoto odstavce.
2. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pﬁípadû, kdy byla poji‰tûná vûc po‰kozena, zniãena nebo odcizena v pﬁímé souvislosti s pojistnou událostí uvedenou v odst. 1. písm. a) aÏ c) tohoto ãlánku.
3. Poji‰tûní jednotliv˘ch nebezpeãí musí b˘t ve smlouvû v˘slovnû ujednáno.
4. Právo na pojistné plnûní dle odst.1., písm. a) tohoto ãlánku vzniká pouze tehdy, pokud byly poji‰tûné vûci uloÏeny v uzamãeném prostoru
v místû poji‰tûní. Pro vûci, které pro svou rozmûrnost ãi hmotnost nemohly b˘t uloÏeny v uzamãeném prostoru budovy, vzniká právo na plnûní i tehdy, pokud do‰lo ke krádeÏi vloupáním na oploceném prostranství v místû poji‰tûní. Pro cennosti vzniká právo na plnûní, pokud
byly umístûny v uzamãeném prostoru v místû poji‰tûní a dále uzamãeny v pevn˘ch schránkách nebo trezorech.

c) v˘stavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na v˘robní zaﬁízení nepouÏitelná pro standardní produkci;
d) motorová vozidla, pﬁívûsy, návûsy a taÏné stroje, kter˘m jsou pﬁidûlovány SPZ resp. RZ, s v˘jimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;
e) hrací, penûÏní a obdobné automaty vãetnû jejich obsahu;
f) vûci zvlá‰tní hodnoty (za vûci zvlá‰tní hodnoty se povaÏují vûci historické, staroÏitné nebo umûlecké hodnoty, vãetnû jejich sbírek);
g) stavební souãásti;
h) po‰kození nebo zniãení uzamãen˘ch kontrolních a registraãních pokladen v dÛsledku krádeÏe vloupáním.
5. Pokud je tak v pojistné smlouvû ujednáno, vztahuje se poji‰tûní rovnûÏ na:
a) vûci osobní potﬁeby zamûstnancÛ, které se obvykle nosí do zamûstnání;
b) vûci, které byly zamûstnancem do místa poji‰tûní pﬁineseny v souvislosti s v˘konem povolání, na Ïádost nebo se souhlasem zamûstnavatele.
Poji‰tûní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová
vozidla zamûstnancÛ, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
6. Poji‰tûní se nevztahuje na:
a) na vûci uloÏené v budovû ve stavbû (novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce podléhající stavebnímu povolení), v budovû, která není provoznû vyuÏívána k danému úãelu a na stavební souãásti tûchto budov.
b) vodstvo, pÛdu a pole;
c) vrtné vûÏe vãetnû pﬁíslu‰enství;

5. Právo na pojistné plnûní dle odst. 1., písm. b) tohoto ãlánku vzniká
pouze tehdy, pokud byla loupeÏ spáchána v místû poji‰tûní.
6. Právo na pojistné plnûní dle odst. 1., písm. c) tohoto ãlánku vzniká pouze tehdy, pokud byl posel bûhem pﬁepravy o poji‰tûné vûci oloupen.
Poãátek pﬁepravy je okamÏik pﬁevzetí poji‰tûné vûci k bezprostﬁednû
navazující pﬁepravû, která musí b˘t provádûna nejkrat‰í bezpeãnou trasou a konãí pﬁedáním pﬁepravované vûci v místû urãení. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pﬁípadû, pokud k odcizení ãi ztrátû do‰lo pﬁi dopravní nebo jiné nehodû, pﬁi níÏ byl posel zbaven moÏnosti pﬁepravované vûci opatrovat (nikoliv v pﬁíãinné souvislosti s poÏitím alkoholu,
drogy ãi zneuÏití lékÛ). Poji‰tûní se vztahuje i na pﬁípady, kdy bylo bezprostﬁednû pﬁed nebo po pﬁepravû zásilky proti poslu pouÏito násilí nebo hrozba bezprostﬁedního násilí.
Právo na pojistné plnûní nevzniká, pokud byla pﬁeprava provádûna na
základû pﬁepravních smluv.
7. Právo na plnûní dle odst. 1., písm. d) tohoto ãlánku vzniká, pokud do‰lo k úmyslnému po‰kození nebo zniãení pﬁedmûtu poji‰tûní v místû
poji‰tûní. Podmínkou plnûní pojistitele je ‰etﬁení ‰kody Policií âR.
Poji‰tûní se sjednává na první riziko.

âlánek 2
Pﬁedmût poji‰tûní
1. Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou movité vûci specifikované v pojistné smlouvû
dle jednotliv˘ch poloÏek, není-li ujednáno jinak.
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2. Movité vûci jsou poji‰tûny za pﬁedpokladu, Ïe jsou ve vlastnictví poji‰tûného.
3. Poji‰tûní vûcí ve vlastnictví cizích osob je moÏné pouze za pﬁedpokladu,
Ïe tyto vûci poji‰tûn˘ oprávnûnû pﬁevzal a je-li tak v pojistné smlouvû
ujednáno.

d) zaﬁízení atomov˘ch elektráren a zaﬁízení na pﬁípravu jaderného paliva
pro tyto elektrárny, vãetnû pﬁíslu‰enství.
e) – sklenûné v˘plnû a plasty, jeÏ nahrazují sklo, vãetnû na nich nalepen˘ch snímaãÛ zabezpeãovacích zaﬁízení, nalepen˘ch fólií, nápisÛ,
maleb a jiné v˘zdoby.
– historické nebo památkovû chránûné objekty;
– na ‰kody na fasádách nánosem nebo nástﬁikem barev, chemikálii apod.

âlánek 3
Poji‰tûné náklady
1. Pokud je v pojistné smlouvû ujednáno poji‰tûní dle ãlánku 1, odst.1,
písm. a), b), d) tûchto pojistn˘ch podmínek je moÏno dále sjednat poji‰tûní:
a) nákladÛ na v˘mûnu zámkÛ vnûj‰ích dveﬁí budovy v místû poji‰tûní, pokud do‰lo ke ztrátû klíãe v dÛsledku pojistné události, nebo ãinu mimo
místo poji‰tûní podle ãlánku 1, odst. 1., písm. a) aÏ c) tûchto pojistn˘ch
podmínek; toto ujednání se nevztahuje na dveﬁe od trezorov˘ch místností;
b) poji‰tûní nákladÛ vznikl˘ch ztrátou klíãÛ od trezorov˘ch místností, vícestûnn˘ch ocelov˘ch skﬁíní s minimální hmotností 300 kg, nebo zazdûn˘ch ocelov˘ch skﬁíní s vícestûnn˘mi dveﬁmi v místû poji‰tûní; jedná se
o náklady na v˘mûnu zámkÛ, poﬁízení nov˘ch klíãÛ, stejnû jako o nezbytné násilné otevﬁení, a na poﬁízení nov˘ch schránek nebo uzavﬁení
tûchto pﬁístupÛ.
2. Pojistitel uhradí jen úãelné, pﬁimûﬁené a hospodárnû vynaloÏené náklady obvyklé v místû vzniku pojistné události.
3. Poji‰tûní nákladÛ specifikovan˘ch v tomto ãlánku se sjednává na jednotlivé poloÏky ãi jejich kombinaci, a to vÏdy na první riziko pro pojistná
nebezpeãí dle tûchto pojistn˘ch podmínek, která musí b˘t uvedena
v pojistné smlouvû.

âlánek 4
ZachraÀovací náklady

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

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

c) suroviny;

a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící
pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pﬁi odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho
zbytkÛ. Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a)
a b) tohoto ãlánku se omezuje do v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní. ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na
základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

âlánek 5
V˘luky z poji‰tûní
Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pﬁíãiny nevztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepﬁítele,
váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda
byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury,
vzbouﬁení, srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob se zl˘m úmyslem, ãinu lidí jednajících pro politickou
organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské úãely,
zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de jure nebo de facto
anebo jiného veﬁejného orgánu;
b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany
orgánÛ veﬁejné správy;
c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho zástupce, jeho zamûstnance, osoby, kterou poji‰tûn˘ povûﬁil péãí
o poji‰tûné vûci nebo ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m; v pﬁípadû,
Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;
e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pﬁímo nebo nepﬁímo
zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem, bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pﬁíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin
nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo nehmotného
majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úãinkem ovlivnûní vlády
nebo vyvolání strachu ve veﬁejnosti nebo v její ãásti.

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

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

âlánek 7
Podpoji‰tûní, poji‰tûní na první riziko
1. Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky
niÏ‰í neÏ její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které
je k v˘‰i ‰kody ve stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné
hodnotû.
2. Poji‰tûní na první riziko je moÏné sjednat pro jednotlivé poloÏky uvedené v pojistné smlouvû.
Pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky je horní hranicí plnûní pojistitele
pro plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného
období. V pojistné smlouvû musí b˘t v˘slovnû uvedeno, Ïe se jedná
o poji‰tûní prvního rizika.
Ustanovení odstavce 1. tohoto ãlánku se v tomto pﬁípadû nepouÏije.
3. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období v dÛsledku pojistného
plnûní ke sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si poji‰tûn˘ tuto pojistnou ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.

âlánek 8
Místo poji‰tûní
1. Místem poji‰tûní je budova, prostory nebo pozemek uveden˘ v pojistné smlouvû.
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se
poji‰tûní na v‰echna tato místa poji‰tûní.

âlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná ãástka

3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostﬁednû hrozící nebo jiÏ nastalé pojistné události pﬁemístûny z místa poji‰tûní.

1. Pojistná ãástka vyjadﬁuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní
pojistitele. Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky vûcí movit˘ch a nemovit˘ch (pokud jde o poji‰tûné náklady). Pojistnou ãástku
stanoví vÏdy na vlastní odpovûdnost pojistník.

4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území
âeské republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.

2. Poji‰tûní lze sjednat na:

âlánek 9
V˘poãet pojistného

a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na
poﬁízení nové vûci stejného druhu a kvality;
b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající míﬁe opotﬁebení nebo jiného znehodnocení vûci;
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené vûci ãi vûci nepouÏitelné
obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena vûci v místû obvyklá, za kterou by je poji‰tûn˘ prodal.
3. Poji‰tûní v˘robních a provozních zaﬁízení a vûcí zamûstnancÛ se sjednává na novou, ãasovou nebo obecnou cenu.
4. Poji‰tûní zásob, kter˘mi jsou:

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

âlánek 10
Pojistné plnûní
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepﬁedvídaná vûcná ‰koda na
poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.

2. Byla-li poji‰tûná vûc odcizena, po‰kozena nebo zniãena, vzniká poji‰tûnému právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak,
aby mu pojistitel vyplatil:
a) pﬁi poji‰tûní na novou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za poﬁízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu
a úãelu v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí, sníÏenou o cenu
vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;

âlánek 13
Povinnosti poji‰tûného
1. Poji‰tûn˘ je povinen zabezpeãit poji‰tûné vûci podle jejich charakteru
a hodnoty tak, aby jejich zpÛsob zabezpeãení odpovídal pﬁedepsanému zpÛsobu uvedenému v DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pro
toto poji‰tûní.

b) pﬁi poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo
ãástku za poﬁízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a
úãelu, v pomûru ãasové ceny k nové cenû vûci, tj. s pﬁihlédnutím ke
stupni opotﬁebení nebo jiného znehodnocení ãi zhodnocení, ke kterému do‰lo opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí a sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;

2. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je
dále povinen:

c) pﬁi poji‰tûní na obecnou cenu ãástku, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou vûc v daném místû a v daném ãase koupit.

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

3. Poji‰tûná vûc musí b˘t zabezpeãena zpÛsobem uveden˘m v DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pro toto poji‰tûní. Není-li tomu tak, plní
pojistitel pouze do v˘‰e limitÛ odpovídajích zpÛsobu zabezpeãení v dobû pojistné události, pokud tak DopÀkové pojistné podmínky pro toto
poji‰tûní stanoví.

c) vést inventární seznam poji‰tûn˘ch vûcí uveden˘ch v ãlánku 2, odst.
4., písm. a) a f) tûchto pojistn˘ch podmínek a tento seznam uloÏit tak,
aby v pﬁípadû pojistné události nemohl b˘t zniãen, po‰kozen nebo
ztracen spoleãnû s jin˘mi vûcmi;

4. Pokud je v‰ak vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní
pﬁesahující ãasovou cenu pouze za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tﬁí let od
pojistné události provede opravu ãi nové poﬁízení vûci movité stejného
druhu a kvality v místû poji‰tûní, resp. nové poﬁízení vûci nemovité i na jiném místû v âeské republice, není-li na stávajícím místû proveditelné.
5. K úhradû pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e:
a) pojistné ãástky stanovené pro pﬁíslu‰nou poloÏku za kaÏdou pojistnou
událost;
b) limitu pojistného plnûní, sjednaného pro konkrétní danou poji‰tûnou
poloÏku, pﬁiãemÏ tento limit je maximální hranicí plnûní pojistitele z
jedné a v‰ech pojistn˘ch událostí v pojistném období.
6. V pﬁípadû, kdy míra opotﬁebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo
celku jednotlivé poloÏky pﬁedmûtu poji‰tûní pﬁesahuje v dobû vzniku
pojistné události 60% nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní
pouze v ãasové cenû.
7. Zbytky po‰kozené nebo zniãené vûci zÛstávají ve vlastnictví poji‰tûného
a jejich hodnota se odeãítá od pojistného plnûní.

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

d) oznámit pojistiteli, Ïe uzavﬁel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné
nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky.
3. Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pﬁimûﬁená opatﬁení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ
‰kody, která jiÏ nastala, a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a ﬁídit se jimi.
4. V pﬁípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tﬁí dnÛ, u ‰kod pﬁesahujících urãitou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen
uãinit oznámení ihned;
b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za
okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud
to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu s obecn˘m zájmem;
d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûﬁen˘m ve‰kerá ‰etﬁení potﬁebná pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pﬁedloÏit
k tomu potﬁebné podklady a informace;
e) pﬁedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch, zniãen˘ch a ztracen˘ch vûcí.

âlánek 11
Znovunalezené vûci
1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pﬁíãinné souvislosti s pojistnou událostí nepﬁechází na pojistitele. Poji‰tûn˘
je povinen neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch vûcí a dále
je povinen tyto vûci pﬁevzít.
2. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.
3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele, pokud není potﬁeba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním
zbytkÛ zaãít dﬁíve.

5. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátû cenn˘ch papírÛ,
cenn˘ch listin nebo jin˘ch disponibilních dokladÛ, je poji‰tûn˘ povinen
neprodlenû zahájit jejich umoﬁovací ﬁízení.

âlánek 14
Práva pojistitele
Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého
poru‰ení povinností poji‰tûného uveden˘ch v ãlánku 13 tûchto pojistn˘ch
podmínek, pokud toto poru‰ení:
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události;
b) znemoÏnilo pﬁedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.

âlánek 12
Spoluúãast

âlánek 15
V˘klad pojmÛ

1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘ se podílí na pojistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále
jen spoluúãast).

1. Cennostmi se rozumí tuzemské a zahraniãní bankovky a mince, drahé kovy, drahokamy a perly a pﬁedmûty z nich vyrobené, vkladní a ‰ekové kníÏky, platební karty, cenné papíry a ceniny, za které jsou povaÏovány i prostﬁedky, jeÏ mají hodnotu, ze které bude moci b˘t po
vydání do uÏívání ãerpáno, jako jsou napﬁíklad poukázky nahrazující
peníze, po‰tovní známky, dálniãní nálepky, kolky, telefonní a ostatní
karty, telefonní kupony, stravenky do provozoven veﬁejného stravování, jízdenky a obdobné prostﬁedky

2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.

2. KrádeÏí vloupáním se rozumí proniknutí pachatele do uzamãeného
prostoru v místû poji‰tûní tak, Ïe s pouÏitím síly prokazatelnû pﬁekonal
jistící pﬁekáÏky, chránící vûc pﬁed odcizením a zmocnil se poji‰tûné vûci nûkter˘m dále uveden˘m zpÛsobem:
a) vtlaãením nebo vylomením dveﬁí, oken nebo jin˘ch ãástí budovy;
b) místo poji‰tûní otevﬁel klíãem, kter˘ prokazatelnû nabyl vloupáním do
jin˘ch míst, neÏ je místo poji‰tûní nebo loupeÏí;
c) do pevné schránky, jejíÏ obsah je poji‰tûn, se dostal nebo ji prokazatelnû otevﬁel s pouÏitím jiného technického prostﬁedku neÏ klíãe nebo prokazatelnû pﬁekonal pﬁekáÏku vytvoﬁenou specifick˘mi vlastnostmi
schránky a jejíÏ zdolání vyÏadovalo mimoﬁádnou fyzickou nebo technickou zdatnost.
3. LoupeÏn˘m pﬁepadením se rozumí:
a) pﬁivlastnûní si poji‰tûné vûci tak, Ïe pachatel pouÏil proti poji‰tûnému,
jeho zástupci, jeho zamûstnanci nebo jiné osobû povûﬁené poji‰tûn˘m
prokázané násilí pﬁedcházející zmocnûní se poji‰tûné vûci;
b) vyuÏití náhlé fyzické nebo psychické tísnû poji‰tûného, jeho zástupce
nebo zamûstnance, ke které do‰lo úrazem (nikoliv v pﬁíãinné souvislosti s poÏitím alkoholu, drogy ãi zneuÏití lékÛ).
4. Pevnou schránkou se rozumí ocelová schránka uzamãená zámkem s cylindrickou vloÏkou nebo dozick˘m zámkem, která je uloÏena a uzamãena v tûÏkém kusu nábytku, jakoÏ i kontrolní a registraãní pokladny.
Podmínka uloÏení v tûÏkém kusu nábytku pro kontrolní a registraãní pokladny neplatí.

5. Po‰kozením vûci se rozumí takov˘ rozsah sníÏení funkãnosti nebo estetického dojmu, kdy náklad na uvedení do pÛvodního stavu nepﬁesahuje ãasovou hodnotu vûci v dobû tûsnû pﬁed pojistnou událostí.
6. Prokazatelnû - musí b˘t jednoznaãnû, na základû zji‰tûn˘ch stop prokázána ãinnost pachatele.
7. Sbírkou se rozumí soubor jednoho druhu vûcí chronologicky nebo tématicky ﬁazen˘. Sbírka musí mít odbornû odpovídající zpÛsob uloÏení,
popisy a administrativní evidenci.
8. Uzamãen˘m prostorem se rozumí stavba, budova nebo místnost v místû poji‰tûní, jejíÏ ve‰keré vstupy a technické otvory jsou ﬁádnû uzavﬁeny
a uzamãeny zpÛsobem uveden˘m v DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pro toto poji‰tûní.
9. Vandalismem se rozumí úmyslné po‰kození nebo zniãení poji‰tûného
pﬁedmûtu v místû poji‰tûní.
10.Zniãením vûci se rozumí takov˘ rozsah po‰kození, kdy uvedení do pÛvodního stavu by jiÏ pﬁev˘‰ilo ãasovou hodnotu vûci v dobû tûsnû pﬁed
pojistnou událostí.

âlánek 16
Úãinnost
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2006.

