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Kooperativa
vlENNA lNsURANCE GRoUP

Poitstná

sm

louva č. TI2LOL627 6

Úsek poiištěn{ hospodářských rtzik

Kooperativa poitšťovnal a.s..J Vtenna Insurance Group
se,

sídlem Praha 8, Pobřežní66$hl, PSČ 186 oo, Česká republtka

rčo: nztrestz

zapsaná v obchodním rejstňku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1-897
(dáte jen

"pdtsttteť)

zastoupený na základě zmocnění nížepodepsanými osobami.
pracovtště:
KooPerattva pojtšťovna, a.s., Vtenna Insurance Group, AGENTURA VÝcHoDNÍ ČEcHY,
tHda Míru 94, Pardubice 2, PSČ 53o 02; tel 955 427 2oo

a

Obec Čeperka

se sídlem:533 45 Čeperka, B. Němcové 1, Česká repubttka
Ičo: oo2 ?3 &49
(dáLe ien,,Poiistník')

Zastoupený: KrtsttnouVosáhlovou,starostkou
Korespondenční adresa pojtstníka ie totožná s V,ýše uvedenou adresou poiistníka
uzavíraj{

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto poiístnou smlouvu, která spolu s poiistnými
podmínkamt poitstite[e a přílohami, na které se tato pojtstná sm[ouva odvolává, tvoří nedítný cetek.

Tato pojistná smLouva byla sjednána prostřednictvím poiištovacího makLéře

Broker Consulttng, a.s.

se síd[em: Ptzeň, Jiráskóvo nám.2, PSČ 326 OO, Česká republika
Ičo: 252 21736

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. B 1121
(dá[e ien ,,pojiš{ovací maktéř')

Korespondenční adresa poiišťovacího mak[éře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře

1.

Poiištěným ie:

1.
2,

3.
2.

článek I.
úvodníustanoven{

Poitstník

Základní škola, K. Svět[é 75, 533 54 Čeperka,

Ičo: 5o]- 59

1]-],

Mateřská škola Čeperka, okres Pardubtce, ]anáčkova 248,533 45 Čeperka,
IČo: 601 58 883

K poitštění se Vztahu!í: Všeobecnépoitstné podmínky (dáte
,,ZPP') a Dodatkové poiistné podmínky (dáLe jen ,,DPP').

,,VPP'), ZvLáštn{ pojistné podm{nky (dále Ien

'en

Všeobecné poiistné podmínky
VPP P-]"0o/],4 - Pro poiištění majetku a odpovědnostt
Zvlráštní poiistné podmínky
ZPP P-L!O/L4 - pro živelní poitštění

ZPP P-2OO44 - pro poitštění pro pňpad odctzení
zPP P-25o/L4 - pro pojištění skla
ZPP P-32Oh4 - pro poitštění eLektrontckých zaHzení
Z?P P-6OO/i4 - pro pojištění odpovědnostt za úimu
Dodatkové poiistné podmínky
DPP P-52OA4, pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujícich do[ožek:

živet

DZ101

-

DZ112

-

Lehké stavby, dřevostavby

-

Výtuka (1401)

Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)
DZ11:I - Atmosférickésrážky - Rozšířenírozsahu poiištěnt (1401)
DZ114 - NepHmý úder blesku _ Rozšířenírozsahu poiištění (].4o4)
Zabezpečení
DOZ].01 - Předepsané způsoby zabezpečenípoiištěných věc{ (netýká se finančníchprostředků a cenných
předmětů) (1606)
DOZLO2 - Předepsané způsoby zabezpečenífinančníchprostředků a cenných předmětů (1606)

Do2105 - Předepsané způsoby zabezpečení_ Výkl-ad pojmů (14o1)

stroie

DST111- Výměna a8re8átů, opravy vinutí _ Vymezení pojistného pLnění (1401)

Odpovědnost za újmu
DODP]_02 - Pojištění obecné odpovědností za úimu a poiištění odpovědnostt za újmu způsobenou vadou
rnýrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah poitštění (1401)
DODP1O5 - NákLady zdravotní pojištovny a regresy dávek nemocenského poiištění _ Rozšířenírozsahu pojtštění
(1401)

DODPlO9 - Provoz pracovních strojů - Rozšířen{ rozsahu pojištění (1412)
DODP11O - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšířenírozsahu poitštění(].4O1)
DODP115 - Výkon veřejné moct - Rozšířenírozsahu pojištěni (1507)
DoDP116 - obecní policie - Rozšířenírozsahu poitštění (1401)
DODP117 - Výkon veřejné s[užby - Rozšířenírozsahu poiištěni (1401)
obecné

- Elektronická rizika - Výtuka (1401)
DoB].o3 - Výklad poimů pro účelypojtstné smlouvy (t4o1)

DOB1O1
DOB1OS

DOB1O7

-

-

Tíha sněhu, námraza , Vymezení podmínek (1401)
Deftnice jedné poitstné udá[osti pro polistná nebezpečí povodeň, zápLava, vichňce, krupobití (1401)
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č[ánek II.
Druhy a způsoby poiištění, předměty a rozsah poiištění

1.

Obecná uiednání pro poiištění maietku

1.1. Pravid[a pro stanoveni rnýše pojtstného plněni jsou podrobně upravena v pojtstných podmínkách vztahul{cích
se ke siednanému pojištění a v dalšíchustanoveních této poitstné smlouvy. Na stanovení výše pojistného
ptnění tedy můžemít vltv např. stupeň opotřebent, provedení opravy čt znovupořízení nebo způsob
zabezpečení polištěných věcí.

1.2. Pro poiištění maietku ie místem poiíštění
a) dte pňlohy č. 1
b) Čeperka 343 a st.p.č. 159 v k.ú. Hrobice
c) K. světl,é 75, 533 45 čeperka

d) tanáčkova 248, 533 45 Čeprerka

nen{-[i dá[e uvedeno jinak.

2.

Přehled sjednaných poiištění
Pojištění se sjednává pro předměty pojištěni v rozsahu a na místech poiištění (v pŘpadě poitštění
odpovědnosti za újmu v rozsahu a za podmínek) uvedených v násLedujíc{ch tabu[kách:

2.1,1

Živelní

ištění

Místo poiištění: A)
Řo2se

žtveI

Poitštěn{ se ňdí: VPP
Dz
DzL13 DZLL+

Poř.

ěslo

zPP P-

Předmět Poiištění

Poitstná

částkalo) Kř

1.

budov, haL a

2.

soubor vLastních
movitých zařízení a
vybavení

3,

8].

ostatních staveb

-

doložkami DoB1o1, DoBlo3, DoB1o4, DoB1o5, DoB107, Dz],01,

spoluúčast'Kč

300 000

min. 20 0o0; ostatní
pojistná nebezpečí
1

4

000 000

Pojistná sm[ouva

č-

áVá 5e

První

MRLPI) Kř

)

nesjednává
se

nesjednává
se

9

nesjednáVá

nesjednává

se

5e

ooo

mtn.20 000; ostatnt
poji5tná nebezpečí
1

nesjednává se

,

1

ooo

pojištěni s pojistnou hodnotou uvedenoU v příslušn

n2lor6276

ňziko'

ooo

min. 20 00o; ostatní
pojistná nebezpečt
1

sj

MRLP3)
Kč

povodeň, záplava, 10%

povodeň, záplava, 10%
dle

doLožky DOB1"O4

Poznámky:
no,
nenl

Pottštění
se srednává
na cenu'D

povodeň, zápLava, 10%

soubor v[astních

Demolice

a

pojistn

0oo o00

nesjednáVá
5e

mln
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2.2.í

Místo poiištěnú A)
Rozsah

d odctzení
nt ro

se

ňdí: VPP P-10

Poř.

odcizení
ulo
é
ězn
h
zPP Pa do|ožkami DOB1O1, DOB103, DOZ10
Pojištění 5e

Poiistná

Předmět Poiištění

čís1o

čá3tká1o)

Soubor vlastních budov, hal
ostatních staveb
Soubor vlastních movidch

]..

2.

Spoluúčast5)
Kč

siednává na

Prvn{ rtztko2)
Ka

MRLP!) Kč

cenu*D

ooo

-)

500 000

ne5iednáVá

50o 000

nesiednáVá

00o

nesiednáVá

nesiednáVá

a

].

5e

nesjednává

zařízení a Wbavení
soubor vLastnich finančních

1

5e

nesjednává
se

prostředků

PoznámkV:

Kč

1

000

I

0o0

nává se poitštěnís pojtstnou

o, si

ní ro
Místo pojištění; A)

2.3.1

d

1.
2.

5e

se

vandatismu

Spoluúčast'

Poitstná
Kč

Předmět poiištění

éslo

].0o

se

poiistn

Rozsah poiištění: poiištění pro případ vandalismu
pojtEicnt ie itai: vpP P-rool7|,zPP P-2ooÁ4 a doLožkami DoB1o1, DoB]-o3

Poř.

oce

Soubor vl,astních budov, hal a
ostatních staveb
Soubor vlastn{ch movitých zařízení

nesjednává
se

nesjednává
se

Polištění

MRLP3)

Kč

se siednává
na Genu'!

První
rizikod kč

MRLP,3)

1

ooo

9

5o0 00o

nesjednává
se

1

ooo

)

50o 0oo

nesiednává

částka1o)

Kč

se
Wbavení
Poznámky: Pro škody způsobenélimys Lným poškozením vnějšího obvodového pláště poiištěné budovy malbamt, nástřiky
nebo poLepením se siednává MRLP3) ve yýši 50 OOO Kč a spoluúčast pro každou poiistnou událost ve u/ši 1O 7o min.
však l- OOO Kč.
pojistných pod
no, siednává se pojištění s poiistnou
a

2.4.L
ní skla
Místo poiištěni:
Poiištění se ňdi: VPP P-lOOhl+,ZPP
Předmět

Poř.

poiištění

čís1o

Soubor skeI

]-,

Poznámkv
není-

2.5.1

Mí5to

P:ěg!l!

doLožkami DO8101, DOB103
Poitštění se
Spoluúčasts)
siednává na cenu*)
Kč

Poiistná

částkalo) Kč
nesjednává

a

1

se

eno, sjednává se poi!štěnís pojistnou

MnLP3)

první riziko' kč
50 o0o

ooo

notou uvedenou V pHs

MRLP3) Kč
nesjednává se

poiístnýc podminkách

štění

P

Poř.
čís[o

se

ZPP P.30

í: VPP P-].

Předmět

Poiištění

a

doLožkami DoB1o3 DsT11l

Poii§tná čá§tkalo) Kč

spoluúčasts)Kč

Poitštění se
siednává na cenu')

MRLP3) Kč

")

nesjednává se

Soubor

vybraných

Vlastních strojů
1.

]deo9ks

čerpadel vč.

3

oo0 ooo

5

00o

přísIušenství

čov a vakuové
stanice,

Poznám

sjednáVá se poiištěn{ s pojistnou hodnotou uve enou v příslušných poi

Pojistná smlouva č. 772lOL6276

po
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zanzenl
Po'{ltl

dte čt,

VPP

se

Poř.

zPP P

zPP

a do[ožkami DOB1O3

Poiistná

Předmět poiištěrrl

t(llo

částkalo)

Soubor vlastních vybraných elektronických
L.

zaťlzení

1

]de o řídícíjednotky ČoV a Vakuové stanice

Kř

ooo ooo

Spotuúčast'

5

Porištění

Kč

se 3rednává
na cenu*D

ooo

,

MRLtr) Kč
nesjednává
sé

Poznámky

UJednává se, že se ustanovení čL 3 odst.2) písm. Ď ZPP Pa2Oh4 rušío nově mt
,,z pojĚtění nevzni.ká právo no plnění poiirtíteb zo škodv vzni(é no poĚtěném zořízení během ieho přepraw jako nóklgdu."
nenl
pojistnýc
sje nává se pojištění s pojistnou
notou uve

zanzent

z.h.2
Místo

štění:
Rozsah poiištění: dte čl,.2,ZPP P-32O/U
se ř{dí: VPP P-lo
zPP P-32
Poř.

a

mi DoB].03

Předmět Poitštění

číslo

Poiistná
éstkalo) Kč

Spoluúčasts)

Kř

soubor vlastních vybraných elektronichých
1.

zaíízeni

lde o kancelóřskou, výpočetní o prezentační

4oo ooo

5

Poiištění
se siednává
na cen!*'J

MRLP3) KĚ

nesjednává
se

ooo

techniku.

Poznámky:
Ujednávó se, že se ustonovení čL 3 odst.2) písr|,. h) zPP P-32o/14 rušío nově zní:
,Z pojištění nevzniká próvo na pLněni pojístiteLe za škody vzníklé na poiíštěném laftzení během ieho přeprdvy jako nóktadu."
poit§tnýc
notou
nén{
se poiištěnt s poiistnou

z,4.3
Mí§to

zanzenl

ent

Řoziah po;titentúte iL 2,žPP P3ro/L4
poiiient," rtaii vpp vlooh4}PďP32o-]4? dotÓ:iamt
Poř.
čisIo

Předmět poitštění

oogroj
Poiistná

částkalo) Kč

Spoluúčast5)

Kč

ooo

,

Soubor vlastních vybraných elektrontckých
1.

zaiizení

]de o kanceLóřskou, výpočetní o prezentoční

1oo ooo

5

Poitštění
se siednává
na cenu*D

MRLP3) Kč

nesjednává
5e

techniku.

Poznámky:
lJjednóvá se, že se ustanovení čL 3 odst. 2) písm. h) ZPP P-32oh4 ruí o nově zní:
,,z pojištění nevzniká próvo na pLněn{ pojistitele zd škody vznikLé nq pojištěném zořízení během jeho přeprovy jako nókLadu,"
notou uvedenou V pňstušných poiistný.h
nent_ uvedeno, si
5 pojistnou

Poiistná smlouva

č. m1o16276
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2,5.L
n1
dnostt za mu
Poiištěníse řídúVPP P-Loo/u,zPP P-6ooÍ.4 a doložkami DoB1o1, DoDP1o2, DoDP].os, DoDP1o9, DoDP110,
DoDP115, DoDP117

Poř.

číslo

Rozsah poitštění

Limit poitstného
plněníKč

Pojištění obecné
1.

2.

odpovědnostt za úimu a
poiištění odpovědnosti za
úimu způsobenou Vadou
výrobku a vadou práce po
předání dle DoDP1o2
Náklady zdravotní
poiištovny a regresy
dávek nemocenského

10 ooo

o0o

§ubtimit

poiistného plnění
Kč
nesjednáVá se,
pokud není
uvedeno iinak

nes]'ednáVá se,

poiištění - Rozšíření
rozsahu poiištění dle

pokud není
uvedeno jinak

Provoz pracovních strojů Rozšířeni rozsahu

nesjednává se,
pokud není
uvedeno jinak

nemaretkové úimy -

nesjednává se,
pokud není
uvedeno itnak

2

5oo ooo

Spoluúčasts)

Kč

Územní platnost

poitštění

1

0oo

Česká repubLika

1

ooo

Česká republika

1

0o0

Česká repubLika

DoDP1o5

3.

4.

pojištění dLe DoDP].og
peněátá náhrada
ochrana osobnosti -

Rozšířenírozsahu
poiištění dte DoDP11o
Výkon veřejné sLužby
Rozšířenírozsahu

5oo 000

1

5oo ooo

Lo%
min. ]-O OOO

Česká republika

nesjednává se,
pokud není
1 ooo o0o
]. ooo
Česká repubLtka
poiištění dLe DoDP]-r
uvedeno jinak
V případě újmy zprlsobené vadou výrobku se za příónu vzniku újmy považuje to, že konkrétnívýrobek, ktený způsobtl
újmu, byl poiištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distrtbuce nebo používánínebo k němu bylo poíištěným
převedeno VLastnické právo.
5

-

Poiistitel poskytne poiistné plnění za podmínek

a v rozsahu poiištění úónných V okamžiku, kdy nasta[a příčtna vzniku
újmy;tímnejsou dotčena ujednání uvedená v č!,5 ZPP P-600Á4.

odchylně od čL 8 odst. 1) Věty druhé ZPP P-600Í,4 poskytne pojistitel na úhradu Všech takoq?ch poiistných událostí
během iednoho poiistného .oku, poiistné plnění v souhrnu maximálně do
dvojnásobku v,ýše limitu poiistného plněni účinnéhoV tom poiistném roce, kdy nastaly příčinyVzniku úiem Všech těchto

ieiichž příěny vzniku újem nastaly
pojistných událostí.

odchytně od čt. 8 odst.2) věty třetí ZPP P-5ooÁ4 poskytne pojistitel na úhradu Všech takov,ých poiistných událostí
nastaLých ze spectfického rozsahu poiištění,iejichž příčinyVzniku úiem nastaly během jednoho poiistného roku,
poiistné pLnění v souhrnu maximáLně do Výše pňs|ušného subLimitu úánnéhoV tom poji§tném roce, kdy nastaLy přičiny
vzniku újem všech těchto pojtstných událostí.

D

nová cena je vyjádření pojtstné hodnoty ve smyslu ustanovení č[. 21 odst. D písm. a) VPP P-1oo^"4
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věct ve smysLu ustanovení čL 21odst. 2) písm. b) VPP P-1ooÁ4
obwku cena je Vyjádření pojistné hodnoty věci Ve smyslu ustanovení čL 21 odst, 2) písm, c) VPP P-],ooÁ4
iiná cena ie Vyiádření poiistné hodnoty Věci ve smyslu čL V. Zv[áštní uiednání této poiistné smlouvy
první riziko ve smyslu ustanovení č[. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-]"ooí.4
3) MRLP je horní hranicí pojistného pLnění v souhrnu ze všech poiistnÝch událostí vznik[ých v iednom pojistném roce. ]e-[i
poitštění sjednáno na dobu kratší než ieden poii§tný rok ie MRLP horní hranicí poiistného plněni V souhrnu zé Všech
pojtstných událostí vzniklých za dobu trvání poiištění.
a) zlomkové pojištěníve smyslu čL 23 odst. 1) písm. b) VPP P,]"oo/].|
5' spoLuúčast můžebýt Vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo iejich kombinací ve smys|u č[. 11odst.
4) VPP P-].oo/].4
5) odchylně od čL. 8 odst. 1) Věta druhá zPP P-6ool14 poskytne poiistitel- na úhradu všech poitstnÝch událostí nastatých
během iednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do rr,ýše limitu poiistného plnění
odchyl.ně od čL 8 odst. 2) věta třetí zPP P-6oo/r4 poskytne poiistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých
během iednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maxtmáLně do výše subtimitu poiistného plnění
8) dobou ručeníse rozumí doba ve smyslu čL ].]- odst. 5) ZPP P-4OO/_4
9) integrální časová franšíza je časový úsek spectftkovaný několtka pracovními dny. PráVo na po]istné p[něn{ vzniká jen tehdy,
je-[i přerušení nebo omezení provozu poiištěného deGí než tento počet pracovních dní ]e-Li Však přerušeni nebo omezení
provozu poíištěnéhodelší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová íranšízavliv na v,ýši pojistného plnění.
10) agregovaná poiistná částka 5e siednává v pňpadě pojištěni souboru věcí, celková pojistná řástka se siednává v případě
poiištění Výčtu iednot|i\^i,ch Věcí a 50učtu ieiich hodnot

a

D
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\
ll) MRLPPR

ie horní hranicí pLnění pojistitele V souhrnu ze Všech pojistných udá[ostí, u nichž věcná škoda, která byla
důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho poii§tného roku. ]e-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu
kratšínež jeden pojtstný rok, je MRLPPR horní hrantcí plnění pojistitele v souhrnu ze Všech poiistných udáLostí, u nichž
vécná škoda, která byla důvodem jeiich vzniku, nasta[a během doby trvání pojtštěnt. Není-[i 5jednán limit plněni
poiistitele pro iednu poiistnou událost, považuie se sjednaný MRLPPR i za Limit plnění poiistite[e pro iednu pojistnou
udá[ost12) MRLPPR V rámci stanovené pojistné částky ve smyslu ustanovení čL 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100Á4

3,

Pojistné plněn{

3.1. Pojistné plnění ze Všech poitštěn{ sjednaných touto pojtstnou smlouvou, v souhrnu za Všechny pojtstné
události způsobenépovodní nebo záplavou, nasta[é v průběhu jednoho poiistného roku (resp. ie-ti poiištěni
slednáno na dobu kratšínež jeden poiistný rok, v průběhu trvání poiištěnO, ie omezeno maximálním ročním
limitem poiistného plnění ve výši ]-O OO0 0OO Kč za škodu; tím nelsou dotčena jiná ujednání, z ntchž
vyp[,ývá povínnost poiistiteLe poskytnout pojtstné PLnění V ntžšínebo steiné \^íšt.
3.2. Pojtstné plněni ze všech poiištěn{ sjednaných touto poiistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojístné
udáLosti způsobenévichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu iednoho pojistného roku (resp. ie-Li
pojištěnísjednáno na dobu kratšínež jeden poitstný rok, v průběhu trvání poiištěn0, je omezeno
maximálním ročnímlimitem poitstného plnění ve výšt 20 O00 OO0 Kč; tím nejsou dotčena jiná uiednán1,
z nichž vyptry'vá povinnost poiistttele pos§ltnout poiistné plnění V nižšínebo steiné \lýšt.
3.3. Poitstné plnění ze všech pojištěnísjednaných touto poiistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné
události způsobené sesouváním půdy, zŘcením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením Lavin,
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. ie-ti poitštění
siednáno na dobu kratšínež ieden poiistný rok, v průběhu trvání poiištěn0, ie omezeno maximálním ročním
Limitem poiistného plnění ve výši 20 OO0 OO0 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyp!ývá
povtnnost poiistitele poskytnout poiistné plněni V nižšinebo stejné výši
3.1. Pojistné ptnění z pojtštěnt siednaného doložkou DZ1,1,3, v souhrnu za všechny poiistné udáLosti nastalé
v průběhu iednoho pojistného roku (resp. ie-Li pojištění siednáno na dobu kratšínež jeden poiistný rok,
v průběhu trvání poiištěnO, je omezeno maxtmálnim ročnímLimitem pojistného plnění ve výŠt
1OO OOO Kč. Od ceLkové výše po|tstného plnění za každou pojistnou udáLost z tohoto poiištění se odeČitá
spoluúčastve výši 10% min.2 00O Kč.
3.2. Poiistné plnění z poiištění slednaného doložkou DZ114, v souhrnu za všechny poiistné události nastalé
v průběhu jednoho pojistného roku (resp. ie-ti poiištění siednáno na dobu kratšínež ieden polistný rok,
v průběhu trvání pojištění), ie omezeno maxtmáLním ročnímLtmitem pojistného plnění ve výŠt
2Oo ooo Kč, od celkové rnýše poitstného plnění za každou pojtstnou událost z tohoto pojiŠtěníse odeČÍtá
spoluúčastve výši ].0% min, 2 000 Kč.

1.

Poiistné za

čtánek III.
Výše a způsob placení poitstného

poitstný rok čtn{:

1.1,

Zivelní poiištění
'eden

12.

Poiištěn{ pro případ odcizení

1.3.

Poiištění pro případ vandaltsmu

1,lr.

1.5.

Pojištěnístroiú
Poji5tné ..............
Pojištěníelektronickýchzaňzení

1.5.

Poiištění odpovědnosti za úimu

34 120,_ Kč

Pojistné,,,,,,,.,.,.,,,,

6 8oo,- Kč

Poiistné,,..,.,.........,........

Pojistné,,,,,,,,...,,,,.,.

Pojtstné

.,.............

15 ooo,_ Kč
15 00o,- Kč
12 o00,_ Kč

. 30 336,_ Kč
Poji5tné
115
256,. Kč
poiistný
po'ištění
rok
činí
za
po|istného
za siednaná
Souhrn
ieden
30
7o.
sleva
čtnt
Obchodní
celkové poiistné za šiednaná poiištěnípo slevách a zaokrouhlení za ieden poiistnÝ rok Čtní......,....74 916,- KČ.
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2.

Pojtstné ie sjednáno jako běžné.
Pojistné období je šesttměsíční
Poiistné je v každém poitstném roce splatné k datům a

datum:
o1.ot
o1.o7.

3.

1.

čáštka:
37 458,. Kč
37 458,- Kč

1

i

'r;

V

částkách tákto:

Pojistník ie povinen uhradtt pojistné V uvedené v,ýši na účetpoiistitele ř. ú.2226222loaoo, variabilní
symbo[: óslo poiistné smlouvy.

Vzntk Škodnéudálostt

ie

článékIV.
Hlášení škodných událostí
poiistník (poiištěný) povinen oznámit přímo nebo prostředntctvím

zplnomocněného poitštovacího makléře bez zbytečnéhoodkladu na ieden z nížeuvedených kontaktních
údaiů:

Kooperativa poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
CentráLní podate[na
Brněnská 634

664 42 AÁodřice
TeL.: 84]. 105 1O5
fax: 547 2T2 602,547 2L2

561

E-matL: oodateLna@koop.cz

2.

wwwkoop.cz

Na \^ýzvu poiistttele ie pojistník (poiištěný nebo jakákoltv 1tná osoba) povinen oznámtt vznik škodné
udá[osti písemnou formou.

čtenek v.
Zvláštníuiednání

1-.

2.

Pokud je věc umělecké, htstorické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena

a

zabezpečena tak, aby toto zabezpečeni mtnimáLně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení

cenných předmětů vyplýva!ícímu z pojistných podmínek upravujicich způsoby zabezpečení
Ujednává se, že se rušíustanoven{

čL. 1odst.7) a

8), čL.3 odst.5), č[.6 odst.3) a č[.9 ZPP P-15o/14.

čtánek VI.
Prohlášení poiistníka

1.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřenim poiistné smlouvy převzaI v ltsttnné nebo, s jeho souhlasem, v jtné
textové podobě (např. na trvalém nostči dat) Informace pro zájemce o poitštěni a seznámiL 5e s nimi.
Poiistnik st je vědom, že se iedná o důležitéinformace, které mu napomohou porozumět podmínkám
siednávaného poitštění, obsahuií upozornění na důležttéaspekty poiištění t !ý,znamná ustanovení
poíistných podmínek.

2.

Poiistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace

3.

Poitstník potvrzuie, že byl informován o rozsahu a účeluzpracování jeho osobních údajůa o právu přístupu

4.

s ustanoven{m § 276O občanského zákoníku.

v souladu

k ntm v souladu s ustanovením § ],L,:.2,7L zákona č. 10V2o00 5b. o ochraně osobních údajů-

Pojistník, je-[i osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl poiistiteli osobnt rldaie
pojištěného, uvedené v pojtstné smlouvě t s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k ieitch zpracování
ve smyslu tohoto bodu na základě plné moct udělené mu pojtštěným.
Poiistník potvrzuie, že před uzavřením pojtstné smlouvy převzal v listtnné nebo iinó textové podobě (např.
na trvaLém nosiči da0 dokumenty uvedené v čL. I. bodu 2. této poiistné smlouvy a seznámil se s ntmi.
P"ii:]!i! si.je vědom,. že_tyto dokumenty tvoŘ nedílnou součást poiistné smlouvy.a upravuií rozsah
poiištění, jeho omezení (včetně výtuD, práVa a povinnosti účastníkůpoitštění a následky jejtch porušení
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5,

5.
7.
8.
9.

a dalšípodmínky poiištění a poitstník je iimt vázán steině iako poitstnou smlouvou.

Pojistník potvzuie, že adresa jeho s{dla/bydltště/trvatého pobytu a kontakty elektrontcké komuntkace
uvedené v této poiistné smlouvě isou aktuá[ní, a souhlas{, aby tyto údaie byly v pHpadě ieiich rozporu s
iinými údaii uvedenýmt v dříve uzavřených po|tstných smlouvách, ve ktených !e pojtstníkem nebo
PoltŠtěným, vyuŽivány t pro účelytakových pojtstných smluv. S tímto postupem poiistník souhlasí t pro
Případ, kdy poiistttelt oznámí změnu jeho sídl"a/bydtiště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektroni;ké
komuntkace v době trvání této poiistné smtouvy. Tím neni dotčena možnost pouávání jiných údajů
uvedených v dHve uzavřených poiistných smlouvách.

Pojtstník souhlas{, aby poiistitel předával jeho osobní údaje čtenůmpo|ištovací škuptny Vtenna Insurance
Group a Ftnančnískupiny Českéspořttelny, a.s. (dáte ien ,spřízněné' oioby'). poitrtntť a;Le souhlasí, aby
poitstiteL i spňzněné osoby používaLt jeho osobní údaje, Včetně kontaktů pro eLektronickou komuntkaci, zá
rlčelem zasí|ání svých obchodn{ch a reklamních sděLení a nabídky stužeb.

Poiistník prohLašuie, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky poiistné udáLosti, (pojistný zájem).
Pojistník, je-[i osobou od[tšnou od poitštěného, dá[e prohLašuje, že mu poiištěni daLi souhtas k poflštění.
Poitstník proh[ašuje, že věci nebo itné hodnoty poiistného záimu pojištěnétouto poiistnou sm[ouvou nejsou
k datu uzavřeni poiistné smlouvy poiištěny prott steiným nebezpečímu jiného pojtstttele, pokud není v
pojistné smLouvě rr.ýs[ovně uvedeno jinak.

této

SmLuvní strany se dohodly, že pokud tato poitstná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podte zákona
č. 3402O15 Sb,, o zvláštních podmínkách úŘnnosti některých sm[uv, uveřeiňování těchto smluv a o registru
smluv (dále jen ,,zákon o re8t§třu sm[uv'), je tuto smlouvu povinen uveřejnit pojtstník, a to ve th-ůtě a
zpŮsobem stanoveným tímto zákonem. Poitstník ie povtnen bezodktadně tnformovat poiistitele o zaslání
sm[ouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: nGtetn3.
Nezajistí-Lt poiistník uveřeinění této pojtstné smLouvy podLe předchozího odstavce Ve [hůtě 30 dní ode dne
iejího uzavření, je Poiistitel oprávněn sám tuto poitstnou smlouvu uveřeinit. Pro tento případ poiistník
uýstovně souhlasí s poskytnutím/uveřejněnim informací o této smlouvě, a to v rozsahu nezbytném pro
splnění povinnostt dle zákona o registru smluv. Pojistník, je-[t osobou odlišnou od pojištěného, dále
potvrzuje, že pojištěný daI souhLas s poskytnutím/zveřejněním informaci o této poiistné smLouvě na základě
pLné moci uděLené mu poiištěným. Takové uveřeinění nebude porušením povinnosti m[čentivosti poitstiteLe
ve smys[u platných právních předpisů.

L.

Nent-Lt ujednáno jinak,

ie

čtánek VIL
závěrečná ustanoven{
poitstnou dobou doba od 01, ledna 2O17 (počátek poiištění)

do 31. prosince 2O17 (konec poiištěn0,
Pojistník a pojistiteI se dohod[i, že pojtštěni dte této pojistné smlouvy uplynutím poiistné doby nezaniká a
pojtštění/poiistná doba se prodtužuie vždy o jeden poiistný rok, pokud poitstitel nebo Poiistník neiméně

šest týdnů před uplynutím poiistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trván{
polištěnínemá zájem.

2.

Odpověd' pojtstníka na návrh pojtstiteLe na uzavření této poltstné smlouvy (dáLe jen ,,nabídka) s dodatkem
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuie za iejí pŘieťí,a to ant v případě, že se takovou odchylkou
podstatně nemění podminky nabídky.

3.

Ujednává 5e, že tato poiistná smlouva musí b,ýt uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je
poiištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na poiistnou dobu kratš{ než ieden rok. Tato pojistná smLouva
můžeb,it měněna pouze písemnou formou.

4.
5.

Subiektem věcně pňstušným k mimosoudnímu řešení sPotřebitelských sporů z tohoto poiištění ie Česká
obchodní tnspekce, Štěpánská 56715, 120 0O Praha 2, www.cot.cz,

Pojtstník prohlašuje, že uzavřel 5 poiišťovacímmakléřem smlouvu, na iejímžzákladě pojištovací makléř
vykonává zprostředkovate[skou čtnnost V poiištovnictvíPro pojistníka, a to V rozsahu této pojtstné smLouvy.
SmLuvní strany se dohod[y, že veškeré písemnosti majícívztah k poiištění siednanému touto poitstnou
smlouvou doručované poiistttelem pojistnikovi nebo pojtštěnému se považuiíza doručené poiistníkovt
nebo pojištěnému doručením pojištovacímu mak[éŘ. Odchylně od č[. 18 VPP P-]_00^4 se pro tento případ
,,adresátem" rozumí poiišťovacímakLéř. Dá[e se smLuvní strany dohodLy, že veškeré písemnostt malicí vztah
k poiištěnísjednanému touto pojistnou smlouvou doručovanépoiišťovacímmakléřem za pojistníka nebo
pojištěnéhopojisttteli 5e považuií za doručenépoiistite[i od pojtstníka nebo pojištěného, a to doručením
poiisttte[i.
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6.

Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnoptsech,. poiistník obdrží]- steinopts(y), poitstítel si ponechá
2 steinopts(y) a porištovacímakLéř obdrží1stejnopis(y).

l. rall

poitstná smlóuva obsahuje 10 stran á 1 přílohu. Její součástíisou pojistné podmínky poitstitele
uvedené v čL. I. této poiistné smlouvy a dokument Informace pro zálemce o poitštěni. V případě, že je
jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o polištění v rozporu s ustanovením pojtstné
sm[ouvy, má přednost přís[ušnéustanovení pojistné smLouvy.
Výčet

příLoh:

při!9b.s.í1.-,5ezr,sn.ní5í.p.oj.iš.tění.grazdělení.ppistnýsh.čás.tek

V Pardubicích dne 22. prosince 2016

.

-friiljii{li",i
lJll,J
r. ,)A

If' FlÍ]c ]i1l\,r

zá óojistitele

,ng. Maítin'oLBRlcH
"t doUcí réferátU pojištění

nospodářských íi.zjk

V čeperce

dne

/-{:.({..,k€

/
t^fi§
|rrlr{
\ry

Poiistná sm[ouva

č, n2lo16276

tel 956

za poiis§tete

Hána ŤLAPÁKoVA
undgrwíitar

za pojístnika

oBEc čEpÉRKA
B. Nélhcové 1 ^
533 45

čepe*a (D

lČo:00273449, DlČ:Cz0o27

Portstnou smlouvtl vypracoval: Ing. Martin olbri.h,

i:#i,

94__,

427

3449

2l1
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Příloha č. 1
k pojistné smlouvě č.7721016276

pojistná Čátka
Popis předmětu poiištění
Víceúčelovábudova - Obecní úřad, kulturnídům, hasičská zbrojnice
základní škola
Mateřská škola
Dům 5lužeb

Hospodářský objekt T5 6
Výměníková stanjce
sportovní areál
Márnice

Adresa
,,,

B. Němcové 1, Čeperka
K, světlé 75, Čeperka
Janáčkova 248, Čeperka
K. světlé 265, Čeperka
st. p. č. 314 v k.ú. Čeperka

st. p.č. 520 V k.ú, opatovice na Labem

Čeperka 337

p.p.č. 24711 v k.ú. Čeperka
Čeperka 343 a st.p,č, 159 v k.ú. Hrobice
ČoV a vakuová stanice Vč. technologie
ostatní stavby - veřejné osvětlení, dětské hřiště, sportovní hřiště, rozhlas,
úřednídeska, plakátovací plochy, oplocení, zpevněné plochy, měřič rychlosti,
k,ú. Čeperka
sběrný dvůr, sochy, křížky,apod.

celkem

poiistná čátka
movité zařízení a
budow a stevby (Kčl vybavení (Kčl
25 000 000
1 200 000
15 000 000
800 000
15 000 000
400 000
3 000 000
0
0
500 000
100 000
0
5 000 000
100 000
200 000
0
15 000 000
1 000 000

3 000

000

81 300 000

0
4 000

000

,§

Kooperat lva

P-s2olt4

vlENNA lNsURANCE GROUP

DoDATKoVÉ potrsruÉ PoDMÍNKY
pRo po|IšTĚttíxospooÁŘsrcÝcx RIZIK

Nástedující dotožky, z těchto dodatkových poiistných podmtnek rozštiuiL upřesňují, případně vymezují
ustenovení Zvláštních
poiistných podm{nek.

Doložka DZlol - Lehké §tavby, dřevostavby - Výtuka (1401)
odchylně od čL 1 ZPP,P-15oÁl.se_ poiištění-nevitahuie na budovy, ostatni stavby nebo mobil,nt buňky:
aJ 5 dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěn(m z rostlého dřeva (prkna, fošny, kuLattna,

b)

c,

půlku[atina),

z desek na bán dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, přektižky, desky z odpadní papírové hmoty apod.),
5 tehkou kovovou konstrukcí s textilním opliáštěním,

d) nafukovací
Doložka DZaD

_

ha[y.

Fotovoltaická €léktrárna

-

Výtuka (1401)

Z PojtŠtěnídle ZPP P-],50/].4 nevzniká,právo na plnění za škody všeho druhu vzniklé na fotovoltaické elektrárně, a to i pokud
ide
o přís[ušenství a stavební součástt budovy nebo ostatní stavby.

Doložka DZll:t - Atmosfértcké srážky - Rozšířenírozsahu pojištěnt (1401)
1. OdchYtně od čL 2 ZPP P-15OÁ4 se pojištění vztahuie i na poškození nebo zničenípoiištěnébudovy nebo ostatní stavby nebo
PoiiŠtěnéVěci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěná budovy nebó ostatni stavby a póškodí
nebo zničípoiištěné věcí.
2. OdchYLně od čL 2 ZPP P-15OÁ4 se poiištění vztahuie i na poškození nebo zničenípoiištěné budovy nebo ostatní stavby
nebo PoJiŠtěnévěct V nich uložené prlsobením vody vznikLé táním sněhové nebo Led'ové vrstvy, kteri vnikne do pojištěná
budovy nebo o§tatní stavby a poškodí nebo zničípoiištěnéVě.i.
3. PoiiŠtěníse.vztahure i na poškození nebo zničenípoiištěné budow nebo ostatní stavby nebo pojištěnévěct v nich uložené,
kdY v dŮstedku sněhové nebo ledové vrstvy svodem deštové vody neodtéká roztátý snih nebo téd nebo svod deštové vodý
nestaČÍodebírat.Vodu z pňvaLového deště, pňčemžvnějši pLášt'ani zastřešení pÓltSt;nO budovy nejeví známky poruchý,
poškození nebo zhoršeni své funkčnosti,
na škody způsobenév důsledku vniknutí vody z pHvalového deště do poitštěné budovy nebo ostatní
stavby_nedostateČně uzavřenými okny, Venkovními dveřmi nebo neuzávřánými vně|šími stavebními otvory.
PoliŠtěníse dále nevztahuje na poškozenínebo zničeníbudovy nebo ostatní stavby nebo věct normátnimi atmosférickými
srážkamt, s nimtž ie třeba podle ročníhoobdobí a místních pomérůpoótat.
Nár_ok na pojistné plnění nevzniká, jestLiže poiištěná budova nebo ostatní stavba nebo poiištěná věc byla poškozena nebo
zniČena PŮsobením vlhkosti, hub nebo plísni v přímé50uvisLosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z piívaiovéhodeště do
pojištěnébudovy nebo ostatní stavby.
Pro ÚČely poiištění dte této doložky se za přívaLový déštpovažuje déštvetké tntenzlty a obvykle krátkého trvání a malého
ploŠnéhorozsahu, který zpúsobuie prudké rozvodnění mal,ých toků a značnézatíženíkanal,tzačníchsítí.V případě škodné
události ie pro posouzení, zda se jednato o přtvatov,i,déšt rolhodulía ld4 Českéhohydrometeorologického tliadu.
Poitštěnl se siednává s maxtmálním ročnímltmitem poitstného ptnění uvedeným V portstné sm[ouvě-.

4. PoiGtění 5e nevztahuie

_
5.
5.

7.

_

8,

Doložka Dz114

1.

2.

- Nepřímý úder blesku - Rozšířeni rozsahU poiištění (1404)
Ujednává se, že odchy|ně od ZPP P-!5O/L4 se poitštění vztahuie i na poškození nebo zničeníelekrických a elektrontckých
5trojťl, přístroiů a zaňzeni (včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatnich stavbách) přepětím, zkrátem nebo tndukií v
příČinnésouvislosti s r!derem btesku, při bouřkách, pň spínání V napáiecích sítíchnebo pň wy'boli státické eLektŘny.
PojiŠtěníse sjednává se spoLuúčastía maxtmálním ročnímtimitem poitstného plnění uvedenými v pojistné smlouvi,

DoloŽka

0.606)

1.

DOZlOl- Přadepsané způsoby zabezpečení poiištěných věcí (netýká

se ftnančních prostředků a cenných předmětů)

Tato doloŽka stanoví požadovanézpůsoby zabezpečení poj'ištěných věcí proti krádeá s překonáním překážky v návaznostt na
ujednánÍZPP P,2OO/74 a stanoví odpovídaiícímaximální Limity pojistného ptnění pro ;ednu a každou pojistnou udáLost.

Obecné požadavky na způsoby zabezpečeni poiištěných věcí
2. PojiŠtěný ie povinen zajistit, aby v době pojistné událostt byly v závtslosti na požadovaném způsobu uloženía zabezpečeni
pojištěných věcí v konkrétním pňpadě:
a) uzavírací a uzamykací mechantsmy funkční,
b) otevírate[né otvory, jako jsou okna, výlohy, světl,iky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud isou otevíratelnézvenň, i uzamčeny,
c) dveře, vrata, Vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
d) ostatní otvory o VeLikosti 600 cm2 a většízevnitř zneorůchodněnv.
e) poplachový zabe:pečovac( á tísňoÝý sYstém (PzT§, dkve Ezs) fqnitnt a ve stavu střežení,
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DodatIovó pU'lit||t

0
3.

4,
5.
6.
7.
8.

u,IhlIlllIV

!|

Pltlitt.ll( llotpodÁřských rtžlk P,52o/14

schránky a trezory řádně uzavřeny a uzamčeny-

Pokud isou klíčeod dveří a vstupů uloženy v místě poiištěni ve kterém isou uložrny po'tatlni vlfí, lnur( bÝt tyto klíče
uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčenémtrezořu nebo schránce, nebo v uzavřenám pí§rtofu! hlrď íňl rhodné nebo
vyšš1 zabezpečení ve srovnání s uzavřenýmt prostory, jeiichž klíčejsou v něm uLoženy. Mut( být řtdttl tllrv|fi l uzamčen
nebo trvale střežen fyzickou ostrahou (např. nepřetržitě obsluhovaná Vrátnice), V opačnémpHprdl fiutl bťt tlto lLtt"
uloženy mtmo místo poiištění,Ve kteíém jsou poiištěné věci uloženy.
K[íčeod trezor0 a :chránek nesmí být uLoženy (uschovány) v tomtéžmístě pojištěni, ve kterém
porlltlňavĚt{ Hlolrnv,
Da[šípožadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věci podle jejich charakteru a hodnoty vztahu|kl rt l 1rdntrttlrlm
'§ou
lirnitům poii§tného plnění jsou uvedeny v násLeduiících tabulkách L až 4. ,
Nedílnou součástítéto dotožky je výklad pojmů uvedený v dotožce DOZ1O!
Za pojištěnéVěct se považuií pojištěnézásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užtvané, ctrl přtdrnlty
převzaté, věci uměLecké, histoňcké nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.
Byto-Li odcizeno mobt[ní elektrontcké zaHzení z motorového voadla, Vzniká poii.štěnémuprávo na pLnění pouze V přtp{all|
pokud jsou současně splněny následujíc1 podmínky:
a) motorové vozidLo, z něhož bylo zařkení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a měLo pevnou střechu,
b) odcúenézařízen{ bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebyLo zvnějšku vlditelné, nebo bylo
umístěno v uzamčené příručn{§chránce Voád[a,
c) škoda Vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.oo hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové
vozidLo odstaveno v uzamčené 3arážt nebo na hlídaném parkovišti.

Poiištěné věct uloženév uzavřeném prostoru typu ,,A".
Tabulka č. 1 Da!ší ožadav

naz

ůs

za

ečent roti krádežt s řekonántm

eká

mtnt má tn{

At
A2

A3

do 20
do 50

do

ooo
ooo

loo ooo

prvku za
dá[e ne!peclftkováno

dveře
zámek dveř{

bllnó
doulcký nebo

-

bltp.čnortn( vlrací nebo
Zánek § brzp.čnostnícylindři<kou vložkou

.
"

dveře
zámek dveH

ptnó

.,ának

Al.

do

3oo 0oo

b.rp.čn

drtckou vlož*ou a bezpečnostnímkováním nebo
t
zámek s b.zp.lno3tn{ cylindrickou vložkou a souča§ně otev(ratelná íunkčnímřiž

-

nebo funkln{ rolrtr nebo
dva b.rp.čno.tnívl..cí zámkv

éstídveří
plné
- bezpečnortn( uttmyk.c{ rvrtam ngbo
, záínek s batp.čnodň{ cylindňckou vložkou a součásně otév{ratelná funkční mřť

prosklené plochy
dveře
zámek dveň

zabezpcčcn( prorklrných

proskLené p[ochy

iibezpečen{ prosklených čásťokon, dveH a iinýGh technický.h otvorů s plochou

dveře
zámek dveň

_

nebo funkčn(

A5

do

5oo ooo

rolrtr

Větší než 600 cm2

bezpečnostníuzarnytrcí ryrtóm a 9oučasně Př{davný bezpečnostnízámek nebo
bezpéčno9tn{min. tHbodovÝ ro.vorovÝ,ámek ngbo
- mtn. tříbodový rozvoíový uzáVěr dVeH ovládaný bézpečnostnímuzamykaciín
-

§ystémem nebo

- bezpečnosthíqzamykác(
funkční ro!éte
v rozsahu A4
nebo
dveře
zámek dveH

PzTs

A6

do 1OOO OO0

zs

dveře
zámek dveři

uzam

§yštém a současně otev{ratelná funkční mříž nebo

c{

PZTS (dřive EZS) s pLáštovou a prostorovou ochranou
álu na akL]§tick

s

vyvedením pople

ového

htá§ič

bezpečnostn{ uzamykací sFtém a současně přidavný bezpečnostnl zámek nebo
bézpečnortn(mtn. tňbodový rozvorový zámek nebo
min- tř(bodový rozvorov,ý uzávěr dveří ovládaný berpečno5tním uzarnykacín
§ystémem
zabezpečerr{ proskhnýó ósť oken, dveří a iinýGh te<hírtckFh otvorrl s plochou
větší než 600 cm':

-

-

prosklené plochy

_
_

PzTS (Ezs)/ostraha
A7

do 3 OOO 0OO

dVeře

funkčnímř{ž{ nebo funkčníroletou nebo
bezp€čnGtním zásklénímv kat€8orii odolnosti min. P3A

PzŤs (dřtve EZS) s pLáštovou a prostorovou ochranou s vyvedením pop Lachového
signálu na akustický hlásič nebo
trvaLe střežen iednoč[ennou fyrickou ostrahou
bezpečno5tn{

-
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p,s2oh4

Lť_iiiii.,iiiiléhá*l
ilriéňtÝ.kč.,,|,,:,i,.]

zámek dveř(

vícebodový uzávěr dveň ovtádaný bezpočnostn{rn uzamikac{m syiterlrcrl

,

berpečnostní uzámykac{ §ystém a současně bétP€čno§tní min. tňbodový
.o2vorový záhek (p[atí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z pLnÝch dveŘ) nebo
- min. tříbodový rozvorouy' uzávěr dveř{ ovládaný bezpečnostnímuzarnykacím
sy§téímm (platí ien pro bezpečnostn{ dveře přestavené ž p[ný.h dveru
-

proskl.ené pl.ochy

PZTS (Ezs)/ostrahá

A8

do 1o

ooo ooo

dveřé
zámék dveň
prosktené ptochy

ned 1o

ooo o(x)

A6

(dHve EZs) min. ve stupni zabezpečen{ 3 s pláštovou a prostorovou
ochranou 5 vwedením popláchového signáLu do PPC (dŘve PCO) nebo do místa
.

PzTs

9

nepřetřatou stužbou nebo
trvále střéženiednočlennou

Hckou 6tr.hou óprovázenou služrbnínp§em
A7
v roz§ahu A7
zabezpečeníproskhnÝGh č-atíoEňJvaří; iinýcň t.<hni. kých otvorů s p
větší než 600 cm':
- firnkčrfi mř{x nebo firnkční rolrtou nebo
- bezPečnostnímzalkl€n{h V kategorii odolnosti min. P4A
- PzTs (dňve EZS) min, ve stupni zabezpéčení3 s pláštovou 3 píostorovou
ochranou s vYvedením poplachového si8nálu do PPc (dňVe Pco) nebo
- trva[e střež€n dvoučlennou fyziakou ostÉhou
-

PZTS (EZS)/ostraha

A9

V rozsáhu

V rozsahu

Individuálně uiednaný zpúsob 2abezpečení.
V případě, že v portstné smlouvě nent individuální způsob zabezpečent ujednán, plat( požádavky na zpúsob
zabéžpečenípro Limit pojtstného ptněn{ do 10

0oo o0o

Kč,

Poiištěné věGi uložené v uzavřeném prostoru typu ,,B".
Tabutka

B1
B2

č.2 Da[ší
do 20
do 50

ooo
ooo

žad

so

na

zahez

dále nespecifikováno
dveře
zámek dveH

ení rott krádeň

běžné
doutcký n.bo

-

do

1oo ooo

dveře
zámek dveři

konáním

.

-

83

s

bezpečnorthi vi§.cí nebo

zámek s bezp€čnortní cylindri<kou vtožkou

plné

zámek 9 bazpečno5tní .ylindňakou vložkou . b.zp.čnostn{m kováním nebo
zámek s b€žPečno§tní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkčnímřť
nebo funkčn{ roleta nebo
dva bezpečnostn{ visac{ zámky
zabezpečení prosklených částíoken, dveH a iiný<h technických otvorů s plochou
Větši npž 600 .m'
p[né
bezPečnostn{ uzamykací systém a současně otev[ratelná funkčnímříž nebo
-

prosk[ené plochy

B4

do

3oo ooo
zámek dveřt

B5

do

5oo ooo

funkční rolete

prosk[ené ptochy

v rozsahU 83

dveře
zámek dveři

-

[né

á současně pHdavný bezpečnostnízámek
íunkčnímříž nebo funkčni roleta nebo
- belpečnottní min. říbodový rorvorový ámek a současně otevírat€lná funkčn{
mňž nebo ftrnkčn( roleta nebo
- min. třibodový rozvorový uzávěr dveři ovLádaný bežpečnostnímuzamykac{m
lrrem a současně otevtiatelná funkčnímňž nebo funkčňířokt
bezpeřnostní uzamykací systém

a současně otevirateLná

ros ene

V rozsahu 83

nebo
r€

zámek dveří

PZTs

tné

bezPečnostníuzamykac( systém a současně otevírateiná funkčnímňž nebo

funkčni řolétá
PzTs HVe EZs) s phš vou a prostorovou ochránoU s vwedenim poplachového
nálu ne akustia

B6

nad 5OO OOO

htásič

Individuálně u]'ednaný 2působ Zabezpečeni,
V případé, že V poji§tné smlouvě nen1 tndíviduá[n{ způsob zabezpečeni ujednán, p[at{ požadavky na způsob
zabezpečení pro ltmit poiistného plnění do 5oo oo0 Kč

PoitštěnévěGi uložené v uzavřeném Prostoru typu ,,C"
Tabulka č. 3 Datší požadavky na způsoby zabezpečení prott krádea s překonáním překážky
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Dodatkové Pojistné podmínky pro

cl
c2

c3

ct

I

do 20

do 50

do

do

ooo

ooo

1oo ooo

3oo ooo

dále

cifíkováno

n

běžné

n

-

b.zpéčnottní v(t|.í nabo

dveře
záme dveř{

-

zámek s brzprčnortni

prosklené p[ochy

funkčn{ rolot nebo
dva
ottní vtrrc{
zabe
čéní lk

zámek dveři

-

, zámek s

do

5oo ooo

s

b..p.ó!ortn{ cylttdrkkou Y{ožkor. a soúča§ně otevíratelná funkčnímř{l nebo

funkčn{ rolcta

zabezpečeníprorktrných člrtíokrn, dveří irfiý.h teGhni.kÝ.h otvorů s plochou většíl)ež
6O0 cm'
PZTS (dňve EZS) s pl,áltovou i pióitorovou ochánou- vyvedóím popEiháň6 sitnálu na

(zs)

akustický htástč

plné

zámek dveřt

.

proskLené plochy

v rožsahu

bczpeěnortn{uzamy@

- b.zpďno.tn( ňin. tř{bodovÝ rotvo.ový ám.k nebo
- min. tňbodový rozvorový uzávěr dveř( ov[ádaný bezp€čno§tním uzamykacím systémem nebo
- berpečnortn{ užámvk.cí lyttam a současně ote!,íratelná funkční nňž nebo funkčnírolete

cl

PZTS (dňve EZS) s plášťovou a prostóiovou ochranou s vyvedením poplaihového stgnáLu do
Ppc (dňve Pco) nebo do mlrt ! n.př*rlttou 3lurbo!

Gzs)

5oo IndividuáLně

nad

|ltt{

bezpečnortní uzenykrc( rwtam n.bo

dveře

PZTS

c6

vložkou

lndrtckou vložkou a b.rpéčno.tnímkován(m nebo
zámek s b.tp.čňo.tn( ryltndrlckou vrožkou e současně otévíretelná fuňlčň( mHl |l.h§

, zámek

prosktené plochy

c5

do.tcký

"

PzTs

po'lltlltlhor| niatllylh ll.tl. P.520Á4

ujednaný způsob zabezpečen{,
V případě, že V pojistné smlouvě není indtvtduá[n{ :pťtsob zabezpečení uj€dnán,
zabezpečení pro limit po]'tstného plnění do 5o0 ooo Kč-

ooo

platt požadavky na způsob

Vlastní věci uložené mtmo uzavřený Prostor na oploc€ném prostranstt{

Pojištění5e vztahde na škody vzniklé krádežís překonáním překážky na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k;elich
vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství, Pojištění se nevztahuje
na škody vzniklé na cenných předmětech, věcech umělecké, htstorické nebo sběratelské hodnoty, dokumentaci, finančních
prostředcích, ručnímnářadí, V,ýpočetnítechnice, elektronických zařízeních (pokud neJsou součástí nebo pňs[ušenstvím iiné
věci) apod.

Tabulka č.4 Datší ožadav

naz

so

zabez ečení roti krádeži s řekonánim

řekážk

Limtt

pojistného

plnění v Kč

D1

do 5O OOO

Výška 160 cm

op[ocení
zámek vstupů

_

.

.

D2

do

3oo ooo

ámék doácký nebo

žáínek s bezPeřno§tn{ cylindňckou vložkou nebo

bezpečnostníviiac{.ámek

Výška 180 cm
- zám.k s bezPečnostnícylindňckou vložkou nebo

opLoceni
zámek vstupů

bezPečnostni visac( žámek
mimopra(ovní době střežené Votně pobíhajtcím ht{dac{m psem
výška 180 cm
- zám€k
s b€zpečnostní cylindňckou vložkou nebo
_ bezpečno§tní visacl aámek
, v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou íyzickou ostráhou nebo
- v mirnopracovní době oplocené prostřanstv{ osvětlené a střežené vo|ně pobíhajícím
htidecím Psem
\,^ýška 18o cm
- bezpečnortní uzamykácí §yrtóm nebo
. bézpečnortnívi§áG{ zámek 56 zvÝšenou oahřanou třméne Visacího zámku
- v mimopracovní době osvětlené, trva[e střéženéjednočlénňou íyalckou ostnhou nebo
- v mimopracovní době cháněné PZTS (dHve EZS) s obvodovou (perimetrtckou) ochranou,
jeiiž poDlrchov,i sisnál ie \ar'veden do PPc (dř{Ve Pco)
ka 180 cm, o ceLém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnat drát a od.)
- bezpečnostníuzamyk.cí §ystém ne
- bGzpečno3tní vi5ac{ támek sc zvýšenou ochranou thnané visacího žámku
V mimopracovní době osvětlené, trva[e střežená dvoučlennou fyáckou ostřáhou nebo
,chráněné PzTs (dHVe EZs) min. ve stuPrii záb€zpečení 3 s obvodovou (peňmetrickou)
_

D3

do

5oo 0oo

ostraha
opLocení
žámek vstupů

V

ostraha

o4

do 2

ooo ooo

op[ocení
2ámek vstupů
ostraha/PZTS (EZS)

D5

do5 ooo oo0

oplocení
zámek vstuPů
o5traha/PZTS

Gzs)

ochranou,

iejiž poplachouý signál je

monitorováno systém€m

ccTv

Vyveden

se záznamem

do PPc (dříVe Pco) a prostranství je
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náný způsob za
1ndivid
V přípa dě, že v pojistné smlouvě není individuálni způsob zabezpečeni ujednán, pl2ť požadavky na způsob

nád

D6

5

00o oo0

zabezpečení pro limit pojtstného plně nt do 5 mi[. Kč.

Doložka DoZ1o2 - Předepsané způsoby zabezpečent finančních prostředků a cenných předmětů G606)
1_ Tato doLožka stanoví požadovanézpůsoby zabezpečení poiištěných Věcí proti krádeá s překonánim překážky v návaznosti na
ujednání ZPP P-2OoÁ4 a stanoví odpovídai{cí maxi-máLní limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou udátost.
Obecné požadavky na způsoby zabezpečení poiištěných věcí
2. Poiišiěný ie póvtneň zaitsitt, aby u dobe pojmne udá|.ostt byly v záVislostí na požadovaném způsobu uloženía zabezpečení
pojtštěných věcí v konkřétním případě:
a) uzavírací a uzamykací mechantsmy funkční,
b) otev{rate[né otvory, iako i§ou okna, V,i|ohy, světlíky ai., zevnitř uzavřeny, a pokud isou otevíratelnézvenčí,t uzamČeny,
c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod, řádně uzavřeny a uzamčeny,
d) ostatní otvory o Veltkosti 600 cmz a větší zevnitř zneprůchodněny,
e) poplachový zabezpečovací a tísňový sYstém (PzTs, dříve EZS) funkční a ve stavu střeženi,
0 schránky a trezory řádně uzavřeny a uzamčeny.

3.

4.

s.

6.

Pokud jsou ktíčeod dveH a vstupů u|oženy v místě pojištěnú ve kterém isou uloženy poiištěné Věci musí být tyto k[ÍČe
uložený (uschovány) v uzavřeném a uzamčenémtrezoru'nebo schránce, nebo v uzavřeném prostorq ttený má shodné nebo
vyššízibezpečení ve srovnání s uzavřenými prostory, ieitchž kftče isou v něm utoženy. Musí b'it řádně uzavřen a uzamČen
nluo t."L" střežen fyzickou ostrahou (napi. nepretráie obsluhovaná vrátnice). V opačnémpňpadě musí být tyto klíče
uLoženy mimo místo pojištění,ve kterém jsou poitštěné věci uloženy.
Klíčeoi trezorťr a scÉránek nesmí bý,t ulÚeny'(ulchovány) v tomtéžmtstě poiištění, ve kterém isou pojištěné věci uloŽenY.
Óaisi pozadiukv na uložení a zabezpečení pój*těný.h vEcí podle ;ejich charakteru a hodnoty vztahuiícíse k iednotti\r'ím
Ltmitům Poitstného plnění jsou uvedeny v následujících tabulkách 1- a 2.
Nedílnou součástítéto doložky je výktad pojmů uvedený v doložce DOZ1O5.

Ftnanční prostředky a GenBé předměty utoženév uzavřeném prostoru typu ,"A".
Tabglka č.1 Da!ší

dav

naz

zabez ečení

5o

krádeži s

antm

re

Kod

A1
A2

a

nes

dveře

fikováno
běžné

dveň

nebo

bezpečno§tn{ visací nebo
zámek s

A3

zámek dveří

-

drickou v[ožkou

vložkou a bezPéčnostnímkováním
ostní
zámek s
žámek s bezp.čno3tní cylindrickou vložkou a současně otevtratelná f unkčníňř{ž

nebo funkčnírotďa nebo

- dva

ros

A4

ne

zámek dveří
prosk[ené plochy

A5

dveře
zámek dvek

bez

za

ečení ros

visací zám
částídveH

bezpečn ostní uzamykací sy§tém

za mek s bezPeřnostní cytind ricko u vložkou a
nebo funkčníroleta

zabezpečení prosklených částí

větši než 600 cm'

dveří a

uca ne teviratelná

fu n kčnímruz

technitkýGh otvořů s p Lochou

zámek nebo
bezpe cnos tnl u z2 myka ct §y§tém a so učasne
bezpečnostnímtn. tňbodový řozvorový ze me k nebo
bez Pečnoltním uzamykacím
dv eři oVlá d
u za Ve
m1 n. n bodový
§yatémeín nebo
-Lezpečnostní uzamykací §ystéň a současně otevíratelná flnkční mřiž nebo

funkčníroleta

klené
nebo

v rozsa

re

[né

zámek dveH
PZTS (EZs)

A6

dveře

PzTs

A4

lza
[unaa

m

š{ovou a prostorovou ochranou s

ním pop

ového

[né
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bezpečnostníuzamyk.cí systém a součesnl přídavný6-zpernótniilfri[iiffitříbodový rozvorový zámek nebo
, min. tříbodový rozvoro\.í uzáVěr dveři ovládaný b€zPečno§tnlm urrmytrtlm

zámek dveří

-

- b€žPečno§tní min.

sy§térn€m

zabezpečeníprosklených čásť oken, dveH a iiných technických otvorú s p
většt než 600 cm':
- funkčnímHžínebo funkčnírolctou nebo
- bežp.čnostnímzasklenlm v kate8orit odolnosti min. P3A

prosklené plochy

PZTs (EZs)/o5traha
A7

PzTs
s ptáštovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplac
9i8nálu na aklstický hlásič nebo
, trvale střežen
oč!ennou
ostrahou
stn{
, Vícebodový L]závěr dveři ovládaný beap€čnostn{m uzanykaaím systémem nebo
- bezpečnostní uzamykac{ sy§tém
současně bezPečnostní min. tňbodoyý
rozvorový zámek (p|atí jen pro bezpečnostn{ dveře přestavené z plných dveři) nebo
_

dveře
zárnek dveň

a

min.

A8

v rozsahu A6
- PzT§ (dř(ve EZS) min, ve stupni zabezpečenl 3 s plášťovóu a prostorwou
ochranou s vyvedením popbchového sitnálu na PPc (dř{ve Pco) nebo do místa
s n€Přetřžitou službou ngbo
- trvale střežen iednočtennou íyrickou ottř.hou doproválenou ,luž.bn{m psem
v rožsahu A7
v rozsahtr A7
zabezpečen{ proskl€ných á§tí oken, dv.ř{ a |tňFfi tafrnú[ýah=olvoi6 § pffiňou
větší než 600 cm2:
- funkčnímříX nebo írrnkčnlřo[óto! rlgbo
. bozpetnostním E§klením v kategortt odolno§tt mtn. ptA
. PZT§ (dříve EZS) min, ve stupnt zabezpečént3 s pEštovóu a pro3toroVou
ochranou s vyvedením poplachového sttnálu na PPC (dH,ve PCO) n.bo
- tř\rale střežén dvoučLennou fyzlckou ortraheu

a

dveře
zámek dveří
prosklené p[ochy

PZTS (EZS)/ostraha

Tabulka č.2 Da[ší
E1
É2
E3

třibodový rozvorový uzávěr dveH ovládaný b.zpečno§tn{rn uzamykacím

§y.témem (plati jen pro bezpečno§tn1 dveře přestavené ž plných dveřo

é

ros

Pzrs

žad

do 5 ooo
do 20 ooo
do 5o ooo

naz

so

zabez ecen1

roti krádežt s řekonánlm

káž

zabezpečení v rozsahu kódu A3
zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně u[ožen{ v. !chřán(.
- zabezpečeni V rozsahu kódu A3 a současně uložení v třerořu n€zitštěné konstrukcé nebo BT
nebo

E4
E5

do

do

1oo ooo
3oo ooo

-

'nebo

zabezpečenívrozsahu kódu A4a současně utožen{ v trézoru neziištěné konstrukce nebo BT o
- zabežpečenív rczsáht] kódu A4á současně uloženív trezoru min. BTII
-

nebo

do 5OO OO0

zabezpečen(v rozsahu kódu A§
- zabezpečeníV rozsahu kódu A5
nebo

E7

do 1

ooo ooo

E8

do 5

ooo oo0

E9

nád 5

ooo 0oo

0

zabezpečeniv rozsahu kódu A| a současné uložen{ ve tchránce
zabezpečení v rozsah! kódrr A3 a současně utolón{ v iréióú mtn, gr r

-

E6

U

a současně
a

uloženíV trezoru min, BTI

současně uložení v trežoru min.

BTII

, zabezpečenívrozsahu kódu A6 a současně uloženíV trezoru mín. BT I
- žabezpečeníV rozsahu kódu A6 a současně uložen{ v třé.oru min. BT lI
nebo
- zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení V trezoru min- BŤ
- zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení V trezoru min. BT lII
nebo
- zabežpečen{ v rozsahu kód! A8 a §ouča§né uLožení v trezořu min. BŤíI
Individuálně ujednaný způsob zabezpečení

l

V pňpadě, že V poiistné sm|ouvě nent índividuáLní způsob zabežpečeníUiednán, platí požadavky na způsob
zabézpéčenípro limit poiistného p|nění do 5 0oo 0o0 Kč.

Dotožka Doz1o5 - Předepsané způsoby zabezpečeni - Výklad pojmů (14o1)
Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobůzabezpečení tučně zv,írazněny, jsou definovány ve výkladu poimů. Toto p[atí,
pokud iinde není uiednáno jinak. Výktad pojmů ]'e nedíLnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanicloých zábranných prostředků uvedených V odst. ]- až 8. a části odst, 10. je požadováno, aby jejich bezpečnostní
úroveň byla ovéřena certifikátem shody, vydaným certiftkačnímorgánem akreditovaným Česhým institutem pro akreditaci (dáLe
jen,,čIA) nebo obdobným zahraničnímcertifikačnímorgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušebnílaboratoři
Bezpečnostní úroveň \.iŤobku je dána ieho zařazením do přGl.ušné bezpečnostnítřídy (dáLe jen ,,Bť) podle ČsN EN 1627 nebo dte
předchoá ČsN P ENV 162Z odpovídajícííe téžzařazení Výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dá[e
,,PB), pokud ie k dispoácl Pokud
není uvedeno iinak, požaduie poiistitel V,ýrobky zařazené min. do BT 3.
'en
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Nebude-lt bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certiftkátem, popř. nebude,li tuto skutečnost možné ověřit, bude poiistitel za vlýrobky
odpovdaiícívýše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňu|í rninimátně požadavky wedené v odst. L až 8. a ésti
odst. 10,

V případě elektronického ovládání vstupú musí iednotlivé komponenty spLňovat požadavky uvedené u pňslušnéholtmitu plnění pro
mechantcké ábranné prostředky a případnĚ pro UT§ je-[i Wžadován,

1.

BezPeĚno§tn{ cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícímvložku před ieíím
př€konáním tzv. Whmatánim.
2. Bezpečnostní dvaře isou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým uzávěrem ov|ádaným bezpečnostníín
uzamykacím systémem, odolné proti vysazení Maií tuhou a pevnou konstrukct zesílenou v,ýztuhami, plechem nebo mříá.
Případně isou to dveře p[né, opatřené bezpečnostním mtn. tříbodovým rozvořovým zámkem (uzamykání dveřního křídla
mtn. do tří stran) ovládaným bezpečnostním pňdavným zámkem, zábranami proti vysazeni a vyraženínebo ie iejich uzávěr
řešen jako min. tříbodov,ý rozvorov,ý, ovládaný bezpečnostním uzamykactm systémem. Za bezpečnostní dveře jsou
považována i vrata (vJezdy apod) dostatečně tuhé a pevné konstrukc€, zhotov€ná zplného plechu o min. tlouštce 3 mm
s rámem z ocelového proftLu o min. tlouštce 5 mm, která jsou odolná prott vysazení a Vyražení, s min. tňbodov,im
rozvorov,im uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím sy§témem, u dvoukřídl'ých vrat musí b,ít instaLovány ochrany
zástrčíprott ieiich vyháčkoviání (např. visac(m zámkem, přičnou závorou apod).
3. Bezpečnostn{ kování je kování, které chrání cyltndňckou vložku před rozlomením a Vytržením. Vnější štítbezpečnostního
kování nesmí b,it demontovateLný z Vněišístrany dveří. cyLŤndňcká vLožka nesmí Vyčnívatz kování v(ce než 3 mm.
4. Bezpečnostnt kufňk je kufřík nebo kontejner, ktení ie určen k přenosu nebo převozu finančníchprostředků a cenných
předmětů, je profesionálně zhotoven atestovaným \^ýrobcem, má pevné stěny s rukoietí a ie vybaven bezpečnostními doplňky
(např. stréna, dýmovnice, barvtcí moduLy).
5. Bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek je samostatný bezpečno§tnim Pňdavným žánkem ovtádaný systém
uzamyka!ící dveřní křídlo min, do tří stían a musí být připevněn z vnitřni §trany dveň.
6. Bezpečnostní přídavný zámek je doptňkový zámek 5 bezpečnostní cylindňckou vložkou a štítem,kteni zabraňuie rozlomení
a odvrtání vložky, např, vrchní přídavný bezpečnostni zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než
hl"avní zadlabací zámek a musí být pňpevněn z Vnttřní strany dveň. tJ prosklených dveň musi b,it instalován tako\,ní přídavný
zámek, ktený nelze z Vnitřní strany ovládat bezktíčorný,mzpůsobem7. Bezpečno§tn{ vi§ací zámek je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrtckou vložkou nebo s uzamykacím
mechanismem odolným proti Whmatání. Petlice i oka, jtmtž procházejí třmeny Visacích zámků, mu5í Vykazovat mechanickou
odoLnost proti vLoupání mtntmálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo [ana, platí
tato podmínka t pro ně. Petlice a oka musi b,ýt z vněišípřístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
]e-[i požadován bezpečnostní vtsací zámek se zvýšenou ochrunou třmenu, musí b,ýt instalován bezpečnostní visací zámek
konsirukčně zhotovený tak, že vlastní těLeso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tě|ese zámku), nebo
je tnstalován specú!ní ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
8. B€zpečnostní uzamykací systém ie komptet, ktení tvoří bezpečnostni stavebni Gadlabací) zámek, bezpečnostni cyttndrická
vloŽka a bezpečnostní kováni. KoVání nebo provedení bezpečnostní cylindňcké vLožky musí chránit vložku i protí odVňání. za
bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, kteď spLňuje požadavky na odolnost proti
překonáni uvedené v tomto odstavcl
9, Doáckým zámkem se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus ie tvořen min, čtyřmi stav(tky, která isou
oV[ádána jednostřanně ozubeným klíčem,
lO,Dveřmi ptnými se rozumí dveře, vrata, viezdy (dáLe ien dveře) pevné konstrukce, zhotovené z mateňáLu odolného proti
v[oupáni-(dřevo, ptast, kov, skto a ieiich kombinace) o mintmální tloušťce4o mm nebo dveře BT 2 podte ČsN EN ]-627 nebo
dlepředchoáČsNP ENV 1627. DVeře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např.sololitové 5 Výplni z
papírovévoštiny, dveře s uýplní zhotovenou z palubek), musí b,it z vnitřni strany dodatečně zpevněny (např. celopLošně
pLéchem o mtn. itouštce 1mm, oceLornými v,ýztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalact mňže
apod. ]e,Li V,ýpl,ň kovová, musí b,ít zhotovena z ocetového plechu min. tlouštky 1 mm.
Prosklené dveře v přQadě požadavku pojistitele na zabezpečení jejtch prosklených části musi být zabezpečeny ve smyslu

odst.30.

11.

Dvoukňd|é dveře musi b,ýt zajištěny tak, aby obě křídta měb stejnou hodnotu odporu jako dveře ]'ednokřídlé, a současně musí b'it
zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např, instalace pevných zástrň na neoMraném křídte dveři, které isou zaiištěny např.
šroubem s matici nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřniho rámu nebo zdiva, instalace příčnézávory,
insta|áce ýzpěry neotv{raného kHdla apod,),
Dveřní rámy (zárubně) musí br/t spotehtivě ukotveny ve zdtvu. Pokud dveře neisou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny
zábranami proti, Wsazení.

Funkčnímpoptachovým zabezpečovactm a tísňovým 5y5tómem (dříve,,e|ektrická zabezpečovací si8nalizace" -,,EZS"; dá[e
jen,,PZTS" ") se rozumí systém, kteď sp[ňuie nás[edující podmínky:
i) komponenty PZTS musí spl,ňovat kňtéíúminimálně stupně zabezpečení 2 podte ČsN EN 50131-1, neni-li požadován
stupeň zabezpečenívyšší,a musí ho mít doložen certiftkátem shody vydaným ceňifikačnímorgánem akreditovaným C]A
nebo obdobným zahraničním certifikačnímorgánem.
b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dLe ČsN EN 50131-1 a ČsN cLc^S 50131-7 v posLedních platných zněních
firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečeníPZTS podle normy,
může být uznán za vyhovujicí i PZTS, iehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená
pojistitelem. V pHpadě napadení zabezpečeného píostoru nebo samotného PzTs musí být prokazatelným zpŮsobem

c)

vyvolán poplachPokud ie ýstupní signát z PZTS vyveden na akusticbi hlásič, přtpouští se pouze instalace tzv. tnteligentního hlásiče s
vlastním záLohováním. ]e-Li umístěný na fasádě, pak v takové rnýši, aby byt obtížněnapadnutelný, min.3 m vysoko,
chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře sLyšitelný, Přívodní Vodiče musí být chráněny před napadnutím
(instalace pod fasádou, chránička apod,).
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Pojištěný ie dále povinen trvale zabezpeát, aby proýoz, údržba, kontro [y a revize PZTs byly prováděny v souladu s
k obs Luze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí bit minimál.ně iedenkrát za rok provedena prokazatetným zpl]
komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS v,ýrobcem nebo iím pověřenou 5ervisní orsantzací,
Při nesptněni uvedených povinností má poiistitel právo pova žovat pzTs za nefunkční.
*)
V současných normách isou u4vány ongL zkratky ,,1AS" pro popLachový zobezpďovací systém, ,IůHAi' pro poplachový

12,

zabezpečovací a tísňový systém, příp. ,,HA S" pro popLach oVý tísňový systém.

Funkčnímoplocením se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou mtn. uý,šku (tedy

i v místech, kde
prochází opLocením např. potrubí vedené na povrchu), s maxtmálními otvory 6x6cm a s případnou vrcholovou
ochranou
podLe požadavku. VzdáLen ost pevných opor (stoupů),
ieitch ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému

vstupu, snadnému prolomen! podkopání a podlezení.
starší].8 [et, plně svéprávná, bezúhonná, spoLeh[ivá, fyác ky zdatná, Psychicky odoLná, která není
pod vlivem alkoho|u čt iiných omamných nebo psychotropních [átek. Má požadovaný v,ýcvtk bezpečnostního a technického

13. Fyztckou ostrahou je osoba

personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí brýt vybavená vhodným obranným prostředkem a dáLe funkčním
teleíonem nebo iiným obdobným spojením umožňuiícímpřivolat pomoc a současně rádiovy'm prostředkem pro vzáiemné
dorozumívání. Tato osoba musi být proka zateLně seznámena 5 ónností, kterou ie nutné VykonáVat, a s činnostípři hrozícím
nebo iiž uskutečněnémodcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravlde|né pochůzky
střeženého prostoru, o ktených musí být vedeny pisemné zázna my, střeží-Li ostraha prostor, Ve kterém jsou umístěny
finančníprostředky a cenné před měty, pak nesmí mít klíčeod trez oru ani od místnostt, V nť trezor um{stěn, popř. nesmí
ie
znát uzamykací kód trezoru
1-4.

Hlídacím psem 5e rozumí pes nebo fena (dale ;en ,,pes') vybraný ze služebnícha pracovních plemen (např. německý ovčák,
boxer, dobrman, velloý.knirač, rottweiter) anebo pes tato plemena sv,ým vzhledim připominající (Ún. b", p.otárinátá
pŮVodu), Dáte j!
.Po:ž?d9Y |lo, aby hLídací pes mě[ kohoutkovou \.ýšku'Větši než 45 cm'(vylouťení psů maLýci pLemen, víz
Národni zkušební řód CMKU).

15.

Krátkou k_ulovou zbraní se pro účelypoiištění_rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie

18.

oploceným prostranstvím se rozumí Vo[né prostranství (areá[, místo pojŤštění)celistvě ohrantčenéfunkčním

A

dl,e§4

zákona č. L!9/2oo2 5b. ve znění pozdějších předpisů (zákon o §třelných zbraních a střel,ivř),
16. MÍstem s n€přetrŽitou
službou se rozumí pracoviště s vyvedeným poplacho\.ým signátem PzTs (světe[ný, akustický) ze
střeženéhoprostoru. Na pracovištt musí být trvale přítomen pracovník určený k oiiraze, který na zákbdt aktivovaného
poplachového signá[u musí neprod[eně provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli17, Obranným prostředkem je zařízení, které sLoužík osobní ochraně neozbroieným způsobem a má pachatele odradit od útoku
nebo ho paralyzovat (např. sprej, e[. paralyzér).

op[ocer'Ím Či pevnou bartérou; vstupy (dveře, Vrata, Vi€zdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
Za věci, uloŽené_na oploceném Pro§tranství se považuiíi věci uloženéve skladovacích halách, jejich pi,ášt je tvořen z l,ehkých
kon,strukcí, které neodpovídaií uzavřenému píostoru typu A, B nebo C (např. p!ášt montovaný'z pLechů tloušlky
do 0,6 mm, pHště pLachtového typu - poLyetylenové, z PVc, z tumotextilních materiá[ů apod).
19. Osobou doprovázeiící se rozumi osoba starši 18 [et, pl"ně svéprávná, bezúhonná, spolehttvá, íyzicky zdatná, psychicky
-Má 'požadovany odolná, která není pod vlŇem aLkohoLu či jiných omamných nebo psychotíopních [átek.
v9cvtt
bezpečnostního a technického personálu a prošLa odborným vzděllním a školením.Musí b,ít výbavená obranným
prostředkem nebo ozbroiená podle požadavku poiistitele,
20.Pevnou bariérou se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech mtstech požadovanou min.
vrý'šku s případnou vrchoLovou ochranou pod[e požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (s[oupů), je;tch ukotvení
a samotná montáž oploceni musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomeni, podkopání a podlezení.
21. Poplachové přiiímací cent.um (dříve pu|,t centralizované ochrany - ,,PCo", dáte jen ,,PPC" -) je trvale obsluhované
dohledové pracoviště, které pomoci Linek telekomunikační sítě, rádiově sítě, GSM či ISDN sítě nebo iiného obdobného
přenosu pňiímá informace týkající se stavů jednoho nebo více PZTS (zejména poplachové) o narušení zabezpečených
prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou
soukromou bezpeČnostnísLužbou, majícípro tuto ánnost opráVnění, která zaiištuie zásah V místě střeženého obiektu s dobou
doiezdu do 10 minut od přiietí poplachového signálu přenosovým zařízením PPC. Doba mezi přiiímanými hlašeními
kontrolních zprév konkrétního PZTS střežícíhoobiekt poiištění nesmi překročtt 3 mtnuty, případné překročení této doby
musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS, V případě ztráty spojení PPC s PZTS musi být v PPC prokazatelným
způsobem vyvolán poplach s násLedným zásahem v místě střeženého objektu.
*')
V současných normách je pro popLachové přijímací centrum uživáno angL zkrotka ,ARC".
22. Schránkou se rozumí těžký kus nábytku, ktený je uzamčen cylindrtcloim nebo doácloým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí
příručnípokLadna n€bo bezpečnostníschránka, které isou připevněny k těžkémukusu nábytku nebo k podlaze čt ke zdi a
které he demontovat ien po ieiich odemčení.
23. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě, Služební pes musí absolvovat příslušnézkoušky
minimáLně v rozsahu Zkoušky ákladního mtnima (ZMT) dle Zkušebního řádu Spectálního kynologického svazu'TARť'
cttplaqauryelttp§lcz) nebo iiné zkoušky v obdobném doloátetném rozsahu. o výkonání těchto zkoušek musí b,ýt vedena
pGemná evtdence formou zápisu do \^ikonnostn{ knťky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
24. systém ccTV (kamerový systém) je systém skliádající se z kamerovích iednotek paměti, monitorovacích zaílzeíi a přidružených
zaiizení pro přenos a ovtádací úče[y.Umožňuje dlouhodobého snímáníobrazu, ktení je na příslušných médtích§tabilně
zaznamenáván a uchováván po stanovenou siednanou dobu.
25. Tísňový prosrředek (např..tl_aětko, [išta, kobereček apod) ie zaňzení PZTS, jehož akivací je generován tísňový poplachový signáL
nebo zpráva (např. v pňpadě napadení).
26. Trezorem se rozumí speciální úschovné obiekty, je|ichž odolnost proti vloupání ]'e Wádřena bezpečnostnítřídou danou

certífikátem shody s platnou normou eSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, ktený vydal certifikační orgán akreditovaný
CIA nebo obdobný zahraniční certifikačníor8án. za trezor se nepovažuje ohniwdorná skříň.
Trezor o hmotnosti do ]"oo k8 musí b,ít pevně zabudovaný do zdiva, pod[ahy nebo nábytku takovým způsobem, že iei lže odnést
pouze po ieho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce.
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kLíčorni,zámek, mechaniclaí, kódorný zámek, elektronický klíčovizámek
nebo elektronický kódový zámek27. llzrvřená kabela nebo kufř{k musi b,ýt opatřena mintmálně iedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí b,y't zhotovena z [átky,
siLonu a obdobných měkkých materiáLů.
28. za uzavřený osobní automobil ie považován automobil s uzavřenou koVoVoU karosertí (kromě prosktených část0. Plátěné či
ui,měnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
29.Ilzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém isou uloženy poiůtěnévěci a ktený poiistník nebo poiištěný uavá sám a
po právu, Prvky zabezpečujicíuzavřený prostor musí být provedeny tak, že zvnějšt přístupovéstrany je nelze demontovat
běžnými nástroii, iako isou šroubováky, kleště, montážní klíčeapod., a nelze ie z vněiší přístupové strany překonat bez
destruktivních metod. Podle charakteru mateňálu, ze kterého isou provedeny ohraničuiícíkonstrukce pňslušného uzavřeného
prostoru (p[ášt tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se uzavřený p.ostor stavby
nebo místnosti z hlediska odolnosti proti nástlnému vniknutí rozlišuie na:
a) TYp A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, ktený tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo
soubor mÍstnostÍ. stěny tohoto prostoru maií min. tlouštku 15o mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého
betonu ó železobetonu tlouštky mtn.75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanícké odolnosti
proti nástlnému vniknutí ekvivaLentního. EkwvaLentní možnost představuií téžstavební konstrukce, jejichž mechanická
odolnost ie doložena certiftkátem shody s požadavky na BT 3 dle ČsN EN ]_627 nebo předchoá ČsN P ENV 1627 (např.
bezpečnostní sádrokarton), Stropy a pod[ahy musí vykazovat shodné vlastnosti,
b) Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničuiícímikonstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z
ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným pLechem min. tLoušťky J. mm (nebo z iiných ekvivaLentních
materú[ůkladoucich steiný odpor proti ieitch násitnému překonání - např, Lehké sendvičové panely), Jde např. o obytné,
kancetářské nebo stavební buňky, kiosky, marin8otky apod. Do tohoto typu uzavřeného prostoru patŘ též\.irobní a
skLadové ha[y, které isou opláštěny Lehkými sendvičov,ými panely (většlnou s vrstvami: vnější pLech tlouštky 0,6 mm,
tepelná izolace cca 20 mm, vnitřní plech ttouštky 0,4 mm).
c) Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, kteni, tvoň řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo
soubor místností. stěny tohoto prostoru maií tLouštku menší než ]-5o mm u cthlového zdtva nebo menší než 75 mm u
zdiva z betonu čt žeLezobetonu. ]edná se zeiména o vestavby uvnitř budov či hat (příčky z pórobetonu, dutých cihel,
sádrokartonu, dřeva apod). Stropy a podLahy musí vykazovat shodné VLastnosti.
d) Specdální uzavřený prostor je stavebně ohraničený prostor, kteď tvoň řádně uzavřená a uzamčená mistnost, stěny
tohoto prostoru mají min, t|ouštku 3OO mm a jsou zhotoveny z plných ciheL nebo " z hlediska mechantcké odoLnosti z jiného ekvivalentního materiálu- stropy a podl"ahy musí vykazovat shodné Vlástnosti.
Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového voádLa.
30.Zabezpečením prosklených částíoken, dveň a iiných technických otvorú s plochou většínež 600 cm2 se rozumí, že jakákoti
okna, prosklené dveře nebo ie]'ich částí,světlíky, větrací šachty, v,ýlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větši
než 600 cm2, které jsou níženež 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od pHstupové trasy (např. hromosvod, pevný požární
žebňk, okno do nechráněného prostoru apod), isou zabezpečeny něktenim z dále uvedených způsobů:
a) Funkčnímříá, ieiížocelové prvky (pruty) jsou z plného mateňálu, min. průřezu 1 cmZ, osová vzdálenost prutů
mřížových ok max.2O x20 cm (nebo jiná vzdáLenost nepřevyšuiícívšak hodnotu pLochy čtverce 40O cm2, tedy

Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický

Mřť musí b,it dostatečně tuhá, odolná proti rožažení,pruty spojeny nerozebíratelně (svařenim,
snýtováním), z Vnější strany musí b,i,t pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve
zdi nebo neotevírateLném rámu okna (ó iiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky rnin. 80 mm. V
případě odnímatelnémřiže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostn{mi visacími zámky (viz odst. 7) Mřížopatřená
dveřními závěsy nebo mňž navíiecímusí brlt uzamčena iedntm bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst.8.) nebo
např.25x15cm).

b)

dvěma bezpečnostnímtVisacími zámky (viz odst.7) nebo je navíiecímřížvybavena mechanismem (např. u elektrtcky
ovládané), ktený zabraňuie neoprávněné manipulaci á jejimu nadzvednuti. Mňž a iejí příslušenství Lze z vnějšístrany
d€montovat pouze hrubým násilím (k[adivo, sekáč, pilka na že[ezo, rozbrušovačka apod.),
Nebude,[i mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojisttteL za funkčnímříž považovat pouze takovou mříž,která má
mechantckou odolnost proti vLoupáni doloženou ceňtfikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČsN EN ].627
nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627,
Výše uvedené požadavky pLatí t pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveň),
Funkčnířoletou z vlnitého plechu nebo z ocelouých či hlinikov,ích [ame| v bezpečnostnim provedení doloženém
certifikátem, iež bude splňovat požadavky mtn. BT 3 podle ČsN EN 1627 nebo dte předchozí ČSN P ENV 1627. Požadavky na
užamčenírolety jsou shodné iako u vtíšeuvedené mřťe. Roletu a jeií příslušenstvíLze z vnějšístrany demontovat pouze
hrubým nási|,im (k|,adivo, sekáč, piLka na železo, rozbrušovačka apod.).

c) Funkčníokenic{ zajištěnou z Vnttřního prostoru uzavíracími mechanGmy včetně zabezpečení proti

Vyháčkování.

Ukotvení závěsů včetně ieiich V[astní konstrukce, pokud jsou použity, mu5í být nerozebírateLné z vněiši strany, zhotoveno
z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze překonat z vnějšístrany pouze hrubým násilím (k[adtvo, sekáč, ptlka,
rozbrušovačkaapod).

d) Bezpečno§tním ua§klením (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instaLovanou bezpečnostní fóLii, sklem
s drátěnou v[ožkou), které musí vykazovat kate8oríi odo[nosti pokud neni požadováno jinak, min, P2A
podte ČsN EN 356.

]edná-!i se o provedení s dodatečnou tnstalaci bezpečnostnífó[te, musí být instaLována na skLe s min. tLouštkou dle
certifikátu shody této fóLie s požadavky na konkrétní katetorii odolnosti dle ČsN EN 356 (b,íVá min. 4 mm a Více), Po
montážt fó[ie na sklo musí zaskLeni Vykazovat kate8oňi odolnosti, pokud není požadováno iinak, min. P2A
dte ČsN EN 356. Fó[ii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění, FóLie musí být nalepena
na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na ieho okrej,
Bezpečnostníúroveň výše uvedených v,ýrobků musí b,/t ověřena zkušební laboratoří akredttovanou ČIA nebo obdobným
zahraničním certifikačnímor8ánem a do|ožena přísLušným osvědčením (protokoI o zkoušce).
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e) FunkčnímPzTs s detektory rea8uiícími na rozbití skta (akurttcký ťlrtrkr€l}, Níflt-tt u přístušnéhotlmtlu plnln(
požadována souťasně i Lnstala(e PZTS, musí b\^ instalován PzTs mM, ! vývodálll poplarhovóho 5t8ná[u nr.htlrtt(kÝ
hLásič umistěný min.3 m nad okolním terénem. PZTS musí sp|ňovat požadavky uverilr;á výll v odrt 11.

DsTul

výměna agregátů, opravy vtnutí - Vymezení pojistného p|něnt (140l)
odchytně od čt. 8 ZPP P-300A4 se uiednává, že pokud oprava poškozenévěci v důsledku poltrtna udat§rtt lYttduirl
a) převínutí cívek (nebo v,ýměnu agregátů v dúsledku škody na vinut0,
b) opravu btoků, hlav motorů nebo kompresorů včetně ieiich příslušenství,
odečte poitstitel při stanovení uiše pLnění t částku odpovídaj{cí opotřebení uvedených Věcí, a to 10
ltidl tiloR{fnl ,ÉL
'lt ra
provozu, z nákladů na opravu (nebo z hodnoty Vyměněného agregátu), ceLkově však maximáLně 60 % stenovrnahB
Dotožka

,

irtňltli

- Polištění obecné odpovědnosti za úimu a poiištění odpovědnosti za újmu způsobrnou vldou výrobh
r
vadou práce po předání, Základní rozsah pojištění (1401)
Činnostínebo rrztahem podle čl,. ]. odst,_1) zPP P-6oo/4 isou ónnosti nebo vztahy Vypllývaiícíz takového předmětu podntkánt,
předmětu činnosti nebo úče[učinnosti (dáLe ien ,,předmět podntkánť) poiištěného, ktén|,1e uveden v Ltsttně přiložené'k pottrtni
smlouvě (např. živnosten5ký List, koncesní listina,\^ýpts z obchodního ielstřiku apod.),

Doložka DODP1O2

Pokud něktený'z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dáLe 1en,,obory činnostť) - např. obory
Činnostíávnostt vo[né, považují se u něj za předmět podntkání pouze ty obory činnosti, které isou V,ý,s[ovně uvedeny v
poiistné smlouvě (Včetně
pHloh, přiložených |istin); neisou-ti obory činnosti v pojistné smiouvě 'v,ýs[ovně uvedeny,
povaŽuii se u něi za předmét podnikání pouze ty obory ňnnosti které má poiištěný zapsány/uvedeny v pňsl,ušném předmět
'e'ích
podnikání evidujícím reistříku, registru nebo iiném informačním systému veře]'né správy či obdobné Veřejné evtdenci ke dni
poitštění.
sjednání

Ve smysLu čL 1 odst, 8) ZPP P-600Á4 se pojištění Vztahuie také na povinnost nahradit úlmu způsobenou V souvislosti
s ónností nebo vztahem podLe čL ]- odst, O ZPP P-6o0Á4 vadou rný,robku a vadou vykonané práce, která se proieví po jejím
předání.

Doložka DODPlOS
(14o1)

-

Náklady zdravotní poitšťovny a regresy dávek nemocenského poiištění- Rozšířenírozsahu pojištění

Pojištění se Vztahuje i na povinnost poskytnout:

i)

náhradu nákladú na hrazené služby vynaLoženézdravotní poiíštovnou,
regresní náhradu orgánu nemocenského pojištěníV souvtslosti se Vznikem nároku na dávku nemocenského pojištěni,
pokud taková povinnost vzntkLa v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povoLáni které utrpěL zaměstnanec pojištěného
v souvtslosti s činnosti nebo vztahem poiištěného podle čL 1 odst. 1) zPP P,600A4.

ii)

Tyto náhrady se pro účeLypojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění
odpovědnosti za újmu,

Do]ožka DoDP1o9 - Provoz pracovních stroiú - Rozšířenírozsahu pojtštění(1412)
odchylné od čL 2 odst. 1) pism. b) zPP P-6o0/t4 5e pojištění vztahuie i na povtnnost poiištěného nahradit úimu způsobenou
v souvi,slosti s vlástnictvím nebo provozem motorového Voztdla sloužícíhojako pracovní stroi, včetně újmy zpúsobené víkonem
činnostt pracovniho stroje.

Poiištění se Však nevztahuie na povinnost portštěnéhonahradit ťljmu, pokudI
a) V souvisLosti se škodnou událostí by[o nebo mohLo být uplatněno právo na pLnění z pojištěníodpovědnostt za újmu
(škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného iinou poiistnou smlouvou (zejména z pownného pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou provozem voádla),
b) jde o újmu, jejť náhrada ie předmětem povtnného poiištění odpovědnosti za úimu způsobenou provozem voztdla, ale
práVo na plněni z takového poiištěni nemohlo b,ýt upl.atněno z důvodu, že;
i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavňt,
ii) jde o voadlo, pro které práVní předpis stanoví výjimku z povinného pojištěníodpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidLa, nebo

újmě doš|o při provozu vozidl-a na pozemní komunikaci, na které by|o toto vozidlo provozováno V íozporu s
právnímt předpisy,
jde o úlmu, jejť náhrada ie právním předpisem vyloučena z povinného poitštění odpovědnosti za úimu způsobenou
provozem vozidla, nebo
ke vzntku újmy došlo pň účastina motoristickém záVodě nebo soutěa nebo V průběhu přípravy na ně.

tiok
c)
d)

Toto pojištění se pro případ úlmy způsobené;

a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (úima) nemá
b)

púVod V ieho jízdě, sjednává se subLimitem Ve \^i,št rovnaiící 5e
Ltmitu poiistného pLnění pro poiištění odpovědnosti za úJmu,
;tnak než v případé uvedeném pod písm, a) siednává se sublimitem uvedeným pro účelypoiištění dte této doložky
V

poiistné smlouVě.

Do|,ožka DoDP11o - Peněžitá náhrada nemaietkové úimy - ochrana osobnosti - Rozšířenírozsahu poiištění (14o1)
čL. 2 odst. 1) písm. j) a odst, 3) písm. e) a nad rámec čL L ZPP P-6oolL4 se poiištěni Vztahuie téžna povinnost
pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy V jtných případech, než isou uvedeny V čl'. 1 od5t. 2) ZPP P-6oon4,
uloženou mu pravomocným rozhodnutím soudu z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti

odchy|ně od
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člověka nebo právní osobnosti právnické osoby, k němuž došLo v souvislosti s činnostínebo vztahem pojištěnéhopodte č[. 1
odst. D ZPP P-600Á4.

Mimo výLuk a omezeni pojistného pLnění vyptivajících z přísLušných ustanoveni pojistné smlouvy a pojistných podmínek
vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou sm|ouvou se toto pojištění dáLe nevztahuie na
povinnost k peněžtté náhradě nemajetkové úimy zpť]sobené:

,

a) urážkou, pomluvou,
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
c) porušením práv z průmyslového nebo iiného duševníhovlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a
průmyslouých vzortl,,práv na ochranu názvu práVnické osoby a označení, původu, práv autorských a práV s nimi
souvisejících),

d) při

vr/konu veřejné mocl

Rozšířenírozsahu pojištění (1507)
OdchyLně od č1.8 odst. 1) pism. b) VPP P-100/14 se poiištěnívztahuJe i na právním předpisem stanovenou povinnost
pojištěného nahradit úimu způsobenou při \^íkonu veřejné moci (a to ve smyslu čL ]_ odst. 8) zPP P-6oolL4 í vadou vykonané
práce, která se proieví po jejím předáni), iestliže povinnost vyplývá ze zákona č.8z1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při Míkonu Veřeiné moct rozhodnutím nebo nespřáVným úředním postupem a o změně zákona Českénárodní rady č,
358Á992 sb,, o notáHch a jejich činnosti (notářský řád).

Do]ožka DoDP115

_

Výkon veřeiné moci

-

Nad rámec čL 1zPP P-6oo^4 se toto pojištění vztahuie i na právním předpisem stanovenou povinnost poiištěného nahradit
čistou finančníškodu, ti. úimu na imění, kterou ie možno vyiádřit v peněách a která Vznikla iinak, než iako:
a) škoda způsobená na Věci ieiím poškozením, zničenímnebo ztrátou,
b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvtřete,
c) násLedná ftnančníškoda Vzntktá iako přímý důsl,edek újmy na životě nebo zdraví čLověka, věci nebo zvířeti.
odchyl,ně od čt.2 odst. J.) písm. j) a odst.3) písm. e) a nad rámec č[. 1zPP P.5ooÁ4 se toto poiištění Vztahuje téžna povinnost
poiištěnéhoposkytnout V penězích zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou úimu (peněžltou náhradu nemaietkové újmy) podLe
§ 31a zákona č. 82Á998 Sb,
Mimo výluk a omezení poiistného ptnění vyplývarících z přísLušných ustenovení pojtstné smlouvy a pojistných podmínek
vztahuiících se k poiištění odpovědnosti za újmu sJednanému poiistnou smlouvou se poiištění v tomto rozsahu dále nevztahuie
na povinnost k peněáté náhradĚ nemaietkové úimy způsobené:
a) urážkou, pomluvou,
b) sexuálním obtěžovánim nebo zneužíváním,
c) porušením práv z prrlmys|ového nebo jiného duševníhovlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a

průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby
souvisejících).

a označení pr3vodu, práv autorských a práv s nimi

z tohoto poiištění pojistiteL nad rámec čL 1ZPP P-60o/]"4 uhradt také:
a) nákl"ady řízeni, které byly poškozeným účelněvynatoženy na zrušenínebo zménu nezákonného rozhodnutí nebo na
nápravu nesprávného úředniho postupu poiištěného, iestliže iejich náhrada byla poškozenémupňznána na záktadě

pravomocného rozhodnutí vydaného v tomto řízení;
za takové nák|ady řízení se považujít účeLněvynaloženéhotové výdaje a odměna za zastupování (nák|ady právního

zastoupen0 poškozeného;
tyto náklady řízen1 se pro účelytohoto pojištění považují za škodu,
b) náktady řízení, které vedlo ke zrušenínebo změně nezákonného rozhodnutí nebo nápravě nesprávného úředního postupu
jejich náhrada byla jinému subiektu než poškozenémU(např. státu) přiznána na základě
poiištěného,
pravomocného rozhodnutí vydaného v tomto řízení;
'est[iže
tyto náklady ňzení se pro účelytohoto pojtštěnípovažuií za škodu,
c) náklady právního zastoupeni poiištěného v řízení, které vedlo nebo mělo vést ke zrušenínebo změně neákonného
rozhodnutí nebo nápravě nesprávného úředniho postupu poiištěného;
tyto náklady práVniho zastoupení poiištěného se pro účelytohoto pojištěnípovažuiíza náklady právn{ho zastoupeni
pojtštěného podte čt. 7 odst. 1) ZPP P,600^4.
Dotožka

DoBlol-

Elektrontcká

řizik

-

Výl,uka (].4o]-)

Ujednává se, že se poiištění nevztahuie na iakákoli poškození, násl'edné škody, ztrátu užitnéhodnoty, nákLady, nároky a výdaje
preventivní
i iiné, jakéko[i povahy přímo í nepřímo plynoUcí nebo způsobené,at pLně nebo částečně:
'
a) užíváním,zneužitím, seLhánim fungování internetu, kterékoLi vnitřni nebo soukromé sítě, internetové stránky,
internetové adíesy nebo podobného zařízení ó služby,
b) iakýmtkoLi daty nebo iinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
c) proievem jakéhokoLi počítačovéhoviru nebo obdobného programu,
d) jakýmkoti etektronickým přenosem dat nebo Jiných informací,
e) iakýmkoLt porušením, zničením,zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat,
programového vybavení" programovacího souboru či souboru instrukci iakéhokolt druhu,
0 ztrátou možnosti využívánídat nebo omezením fuňkčnosti dat, kódování, přogramů, programového vybavení iakéhokoli
počítačeči počítačového
systému nebo jiného zařízenízávis|ého na iakémkoli mikročipu nebo vestavěném Logickém
obvodu, včetně rnl,padku ónnostt na straně Poiištěného,
porušením, at úmysLným nebo neúmyslným, duševníchmajetko\.ých práv (např. ochranné známky, autorského
d
práva, patentu apod.).

'akýmkoti
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Výše uvedené výLuky se však neuplatní, vzntkne-Li z rn|,še uvedených pHčln nátl.dnó poškor.llíll§bo ,fll{an( p§'lltěné věci
někeným z poiistných nebezpečí: požární nebezpeó, náraz nebo pád, kouř, povodeň ndbo !Áphva, vlihřter nlbg krupoblti, sesuv
(ti- sesouvání půdy, zňcení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení[avtn), zemětřa!Ě (l t(ha rnlhtt nlbo nlnrall ncbo
vodovodní nebezpeči, je-[i předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezp€č( v poJlttna rň[óuv{ pli'lliin,
Doložka DoBlo3

Výklad poimů pro účelypoiistné smlouvy (14o]-)
5e rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná l6tí((fl (lllt§ffl př{
FlĚkrglrnl
hranice rychlosti zVUku,
Agregovaná Poiistná čistka ie údaj, kteď Vyjadřuie poiistnou hodnotu souboru pojtšťovaných vět( n l|ednávl rr v pří|rada
pojištění souboru Věci,
Celkovou po|istnou částku tvoří součet poilstných částek jednotti\^ých Věci a siednáVá se v přlpadl po'*t{fll výťtll
jednotli\^ich Věcí a součtu jeiich hodnot,
Za cenné předmětv 5e považují:
-

1. Aerodynamirkým třeskem
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

a)
b)

apod,)i r§ crnř!á

a)
b)

peníze, ti. pLatné tuzemské t cizozemské bankovky a mince,
centny, t]'. poštovníznámky, kolky, Losy, jízdenky a kupony MHD, dobíiecí kupony do mobttních tetefonů, dá|,ntčn{ zndmky,

drahé kovy, perLy a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
drobné luxusní předméty, jejtchž hodnota přesahuje ].5 OOO Kč za Jeden kus (hodtny, plnicí pera, brýt€
předměty se nepovažuie eLektronika.
Za finanční prostředky se považují:

c)

5traVenkY apod.,

platební karty a jiné obdobné dokum€nty, cenné papíry, vktadní a šekové knížky.
Ciz{ předměty převzaté jsou movité předměty, které poiištěný uvedený v poiistné smLouvě převzal při poskytování služby na
zákLadě smtouvy, objednávky nebo zakázkového listu.
Data isou stroině nebo elektronicky zpracovatelIé informace.
Dodavatetem se rozumí iakýkol.i dodavatel, rny'robce, prodeice, zhotovitel nebo zpracovateL komponentů, zbožínebo surovin,
a to jak specifikovaný či nespecifikovaný, který má Vůčipojistníkovt (poiištěnému) záVazky vypl,ivajicí ze siednaného
5mLuvního Vztahu,

9. Dopr.v]íínehoda

ie udátost v provozu na pozemních komunikacích, napříklád havárie nebo srážka, která se stala nebo byla
započata na pozemní komunikaci a při níždojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na maietku v přímé
souvislosti 5 provozem voztdla v pohybu.
10.DoPíavníprostředek je motorové nebo nemotorové vozidlo určenék přepravě osob nebo mateňá[u.
11, Elektronické zaňzení ie zaňzení, které pro svou funkct využívá elektrontcké prvky.
].2. Expert je odborník na danou probLematiku, oprávněný podLe pňsLušného právního předpisu vydávat písemnéposudky a
stanoviska,
]3. Franšíza časová ie časo\,/,ý úsek specifuovaný někoLika pracovními dny. Právo na poiistné plnění vzniká ien tehdy, je-[i provoz
zaázení přerušen déte než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časovéobdobí, kdy ie zařizení běžně
V provozu.

Franšíza integrální se od pLnění neodečítá, do iejí Výše se Však pojlstné pLnění neposkytuje. Můžeb,it vyiádřena pevnou
částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinacl
15, Franšíza odčetná (spoluúčasO se vždy odečítá od celkové výše poiistného plnění, Do její výše se poiistné p|nění
neposkYtuje. oprávněná osoba se franšízouodčetnou (spoluúčasto podíLína pojtstném plněni Můžeb,rt Vyjádřena pevnou
částkou, procentem, časov,y'm úsekem nebo ieiich kombinací.
16, tnte8rální časová íranšiza ie časov,ý úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na poiistné ptnění vzniká ien tehdy, ieLt přerušení provozu poiištěného delšínež tento počet pracovních dní. }e-[i Však přerušení provozu poiištěného deLšínež tento
1-4.

počet pracovních dní, nemá integrál'ní časová franšízavLiv na výši poji§tného p|nění,
17. za kapalinu z vodovodních zaH:ení se považuie voda, topná, klimatizační a hasicí média.
18. Kouř ie směs plynných a v ní rozptýtených tuhých produktů hoření.
19. Krádeá s překonáním překážkY se rozumí krádež, u které jsou příslušným orgánem Veřejné moci nebo na základě znaleckého
po5udku zjištěny stopy prokazující, že se pachateI zmocnil pojištěné Věci někteíým dá[e uvedeným způsobem:

a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpňstupniL nástroii, které neisou určeny k ieho
b)

c)

řádnému otevirání,
v mistě, ve ktefém byLa věc uložena, 5e prokazate|ně skryL a po jeho uzamčeníse věct zmocniL,
místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčemnebo obdobným prostředkem, iehož se neoprávněně zmocnil krádeží

nebo loupeží_
20, Krupobit(m 5e rozumí pád kousků Ledu vytvořených v atmosféře.
21. Limitem poiistného plnění se rozumí dohodnutá horní hranice plnění, Sjednat [ze:
a) maxtmálni ročníLimit poiistného plnění pro všechny pojistné události nasta[é v jednom pojistném roce,
b) limtt poiŤstného plnění pro iednu poii§tnou udáLost.
Není"Li sjednán Limit pojistného ptnění pro jednu poiistnou udá[ost, považuie se sjednaný maximáLní ročni ltmit pojistného
pLnění i za limit poiistného plněni pro jednu pojistnou udá[ost.

22.Lou9eží 5e rozumí zmocnění se věcí za pouátí násilí nebo pohrůžkybezprostředního nási|í proti pojištěnému,ieho
zaměstnanci nebo jiné osobě jimí pověřené.

Maňmáln{ íočnílimit poiistného ptnění (MRLP) je horní hranicí poiistného p[nění v souhrnu ze všech poiistných udáLo5tí
vzniktých v jednom pojistném roce. Je_|i poiištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí
poiistného plnění V souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání poiištění.
24, Mobilní elektřonické zářízení je elektronické zařizení, které je určeno převážně pro práci V terénu a je buď přenosné, nebo
23,

pevně instalované ve vozidLe,

25, Motorov,ýmt voztd[y jsou osobní a nákladní motorová vozidLa s přidělenou státní poznávaci nebo registračníznačkou, jakož
i návěsy a pňvěsy k těmto voádlům 5 pňdělenou státni poznávací značkou nebo registrační značkou.
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25. l{ádrž ie zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nerméně 2oo
27.

I

určený ke skladování tekuttn nebo sypkých hmot.

Nárazem nebo zřícen(m letadla se rozumí dopad pi|otovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu

na

pojištěnou Věc.
28. Následná škoda ie škoda způsobená přerušen{m nebo omezením provozu z důvodu vzntku věcné škody.
29.2a názorný model se považuje funkčníi nefunkčnímodeL stroie nebo zaňzení slouácí k v,ýuce nebo demonstraci funkce.
Výjimku tvoři názorné modely vyráběné sériově specúlizovaným rnýrobcem pro obecné pouaH ve školstvía odbornÝch
kurzech.

30,NeopřávněnÝm užívánímpoiištěné věci se rozumí neoprávněné zmocnění se poiištěné věci v úmys|u ii přechodně užívat.
31. Neprodeiný výstavní .xponát ie taková věc, která nenavazuie na běžný program \r'ýrobce, nebude lako taková dáLe prodávána
a není servisně zajtštěna,
32. Neprodejný vzorek je tako\^ý \^irobek nebo soubor rn|,robků, které neisou ve srovnatetné podobě dostupné na trhu, takže není
stanovena ieiich cena.
33. Neproporcionální víccnáklady;sou vícenáklady vznikaiící i€dnorázově přt \^i,padku zařízení, které nepřetrvávaií po celou
dobu ručení(např. nák|ady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport dato\^ý;h no§ičú,náklady na
instaláci náhradního zařízení).
34. Nostče datisou pamětová média na stroině zpracovatelné informace.
35, odběratelem se rozumí jakýkoli odběratel, speciftkovaný čt nespecifikovanÝ, vůčtněmuž má poitstník (poiistěný) závazky
vyplýva|ící z písemně siednaného smluvního vztahu.
36, ochranným zařQen{n 5e rozumí zaHz€ní slouáci k ochraně před škod|Mi,m působením par, teplot, p[ynů, záření apod. na
ávotní prostředí Nahodilou poruchou ochranného zaiizení se rozumí porucha zpúsobená takovou Vnitřni závadou zařízení,
ieiímužvzniku poiištěný nemohl zabránit.
37.

oPlocení ie ostatní stavba sLoužícík ohraničení daného Prostoru. ]eho funkcí ie bránit pohybu osob a vécíz daného

prostoru ven a dovnitř nebo můžemít pouze funkci okrasnou.
38. oPotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty věct způsobený stárnutím, popř. užíVáním.Výši opotřebení ovlivňuie také
ošetřováni nébo udržování věci.
39. Loupež{ přepřavovaných peněz nebo centn se rozumí poiištění s]'ednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které
přepravuie poiištěný nebo osoba iím pověřená, loupeží.

4o.Povodní se rozumí přechodné Výrazné zvýšení hladiny vodnich toků nebo jtných povrchových vod, při kterém Voda již
zaplavuie místo poiištěnímimo koryto vodního toku. Povodní ie i stav, kdy Voda z urótého územínemůžedočasně
přirozeným způsobem odtékat nebo jeií odtok ie nedostatečný, případně je zaplavováno územípň soustředěném odtoku
41-

srážkových vod.
požár je oheň, ktení Vznikl mimo určenéohniště nebo kteni určenéohntště opusttl a kteď se Vlastni silou rozšířil nebo byL
pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působeníužitkového ohně a ieho tepta, žhnutía doutnání s omezeným
přístupem vzduchu ani působenítepla při zkratu V elektňckém vedení nebo e[, zaňzení, pokud se hořeni Vzniklé zkratem

dále nerozšířilo.
42. Proporcionální vícenáklady jsou vícenáklady vznikajícípŘ Výpadku zařízeni, které přetrváva]i po celou dobu ručení(např.
nájemné za techniku čt naiaté prostory, zvLáštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvLáštní personáD,
43. Píototyp je v,irobek zhotovený pro ověření skutečnéfunkčnosti předpokládané projektem, ktení,neníurčen k prodeji.

Provozuschopný stav nastává tehdy, jakmile je po ukončenízkušebníhoprovozu (ie-[i vyžadován) věc na mistě porištění
připravena k zaháiení provozu nebo se na místě po]'ištění iiž v provozu nacháá.
45. Přetomým elektronic|oým zaňzením se rozumí takové zařízení, které je Určeno převážně pro práci V terénu a ie bud' přenosné,
nebo odnímatelně instalované ve Voztdle, za přenosné zařízení se nepovažuji kalkutátory, diáře, mobilní telefony, pagery,
44.

kamery a fotoaparáty, navigačnísystémy (GPS) a mobtLní komunikačnízařízení s rnl,jtmkou notebooků a tab[etů.
energte bteiku nebo teploty jeho výboje na věcl Škoda
vzniklá úderem bLesku musí bli,t aistitelná podle Vtditelných destrukčníchúánkůna věci nebo na budově, v nížbyla věc v době
pojistné udáLosti uložena, Úderem blesku není dočasnépřepětí v elektrorozvodné nebo komunikačnísítt, kněmuž došLo
v důsledku působeníblesku na tato vedení_
47, Průvodními ievy požáru se rozumí tepLo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dáLe působeníhasební tátky použtté při
zásahu proti požáru,

46.

Pňmý; údere; bhskg se rozumí přúméa bezprostředni působeni

48.

PňslušensMm §troie isou zařízeni a prostředky spoiené se stroiem, které isou po technické stránce nezbytné pro činnost

stroje pod[e jeho úče[u.Za pHslušenstvístroie se nepovažují data.
49, PříslušensMm věci jsou věct, které patří VLastníku věci hlavní a jsou iim určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvaLe užívaLy.
50. Rekonstrrrkce dat ie pro účelytohoto pojištěňínový Vstup dat ze záložních nosičůdat nebo nov,l,wtup dat provedený
manuáLně z původníchdokumentů,
5L Za sdružený živel se považuje požární nebezpečí,náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuV

(ti, sesouváňi půdy, zřícení skal nebo zemin, §esouvání nebo zňcení [avin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, vodovodni
nebezpečí.
52. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsLedku působení přírodních st| nebo Lidské

Řnnosti,

53. sesouváním nebo zř{cením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítt se do údoLí.
54. se5ouváním půdy, zřícením skal nebo uemin se rozumí pohyb hornin z vyššich poloh svahu do nižších,ke kterému dochází

působenímpřírodních sil nebo lidské ňnnosti pň porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouvánim půdy není klesání
zemského povrchu do centra země v důsLedku působent př!.odních sil nebo Lidské či,nnosti. Za sesouvání půdy se dáLe
nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základov,ich poměrr] staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením

půdy bez porušenírovnováhy svahu,
55, Součástí věcl je všechno, co k ní podle ieií povahy patří a nemůžebýt odděLeno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
56. strorní zařízení ie souhrn něko|ika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených stroiú a mechanismů určených na pLnění
předepsaných funkcí.

57,

Sublimitem poiistného plnění se rozumí horní hranice plnění v rámct sjednaného limitu pojistného plnění.
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58.

ii

1! p,s2o/14

Škodnýprúběh je poměr mezi Vyptaceným plněním a zapláceným poitstným za hodnocené obdoh rprc{í{hó,l/lnÉ vFafrtno
.;j],.,,.]...'1
smlouvě vyjádřený v procentech. od vyp|aceného plnění poiistitel odečítá přijaté regresy.

59.škodyzpúsobenéiadernýmtriákyisouškodyvznik[é:
a) z ionizuiícího zařízení nebo kontaminacemi radioaktivitou

z iakéhokoli jaderného paltva nebo Jadern{lrg *d§&:ĚňBb'
ze spalování jaderného paltva,
b) z radtoaktivního, toxického, kontaminuiícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařtzant, r*lkt§ru,'ňib§
nukLeární montáže nebo nukleárního komponentu,
c) z působeníjakéko|i zbraně vyuávajícíatomové nebo nukleárni štěpend syntézu nebo jinou podobnou reakct, rrdt§1ltttVňi
sily nebo materiály.
60.Stodou vzntklou v dúsledku kybernetických nebezpeó se rozumi škoda způsobená:

_

a) užíváním,zneužitím nebo
b)

c)

selháním internetu, kterékoli Vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, tnt€řnat§v{

adresy nebo podobného zařízení či sLužby,
jabýmikoLi daty nebo iinými informacemt umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízeni,

projevem jakéhokoli počítačovéhoViru nebo obdobného programu,

d) iakýmkoli e[ektronichým přenosem dat nebo iiných informací,
e) jakýmkoti porušením, zničením,zkres[ením, zborcením, narušením, vymazáním nebo iinou ztrátou či poškozením dat,
programového vybavení, programovacího souboru é souboru instrukct jakéhoko|i druhu,

0

ztrátou možnosťi Využívánídat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programt!, programového vybavent jakéhokoLt
počítačeči poótačového systému nebo jiného zařízenízávislého na iakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém

obvodu, včetně V,ýpadku činnosti na straně poitštěného.
Taventnou se stáVá iakákoli hmotná substance, která ie pň běžných teplotách vtuhém stavu a působenímtepla přecháá do
stavu tekutého (např. sk[o, kovy, Ltttna, oce| čedtč).
62. T{hou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivnt působ€ní jeiich nadmĚrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se
považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti mista porištění běžně nevy§kytuie. za škody způsobené tíhou
sněhu nebo námrazy §e nepovažuie působenírozpínavosti Ledu a prosakovánt tajícíhosněhu nebo Ledu.
63. lJkončením ňnnosti poiištěného se rozumí zánik ieho oprávnění k podntkatelské čtnnostt,
64. užívánímvěct se rozumí stav, kdy poiištěný má Věc Ve sVé ďispoáct a můžeVyuž{vat ieJ{ užltévlistnosti, a to t formou braní
ieiích plodů a užltků(požívánívěc0.
65. věcí slouácí Píovozu Poiřtěného se rozumí Věci, které ma]'t hmótnou podstatu a ktéíéJsou užtvány pojištěným
k podnikateLské ňnnosti" a dále Věct, které maií hmotnou podstatu a které sLouž{ poil,štěnému k zaríšténíchodu provozu.
Za věci sloužícíprovozu pojtštěného se však nepovažuíípřístupovó cesty (si|nice, mosty, schodtště, v,ýtahY, apod) nacházeitct
5e mimo místo pojištěni.
66. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybu'e rychlostí 2o,8 m/s a vyšší.Za škodu zpúsobenou
vichřicí se dáLe považuiíi škoď zptlsobené Vržením ]'iného předmětu Vichřict na Věc.
67, Vodovodním zařízením se rozumí:
a) potíubípro příVod, rozvod a odvod vody Včetně armatur a zařízení na ně připoiených,
b) rozvody topných a kltmattzačních systémůvčetně těles a zařízení na ně připojených.
Za vodovodní zaňzení se nepovažujístřešní žbby a vnější deštové svody.
68. Výbavou se rozumí základní v,ýbava dodávaná k danému typu stroie nebo věci rr.ýrobcem, jakož i Wbava předepsaná píáVní
normou, Za v,ýbavu stroie se nepovažujídata.
69. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spoěvající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí
prudké vyrovnáni tlaku GmpLoze), Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovac{ho
motoru a jiných zaHzení" ve ktených se energte rný,buchu cílevědomě vyuává.
70. Výměnné nosiče dat jsou nosiče dat, které neisou pevnou součástí zařízení \^ýpočetní techniky, např. diskety, opttcké disky,
rli,měnné disky, magnetooptické dtsky, magnetické pásky.
71, Výrobkem se rozumí hmotná movitá věc, kerá byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak zGkána a je určena k uvedení na
tr-h za účelemprodeje, nájmu nebo jiného pouátí, bez ohledu na stupeň jejího zpracování a to t tehdy, ie-[i součásť nebo
pňslušenstvím ]'iné movité nebo nemovité věct. Za výrobek se považuje také ov|adatelná pŘrodní síla, která je určena k uvedení
na trh, například e|ektŘna.
T2. Záglavou se rozumí vytvoření souvisLé vodní plochy, která po určttou dobu stoií nebo proudí v místě pojtšGní
73. Zaiaiením věci se rozumí přivlastnéní 5i Věci, která se dostala do moci pachatele nátezem, omYlem nebo iinak bez svolení
pojištěného,
74. Žemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahuiící intenáty alespoň 6,_stupně
mezinárodni stupnice MSK - 64, udávající makroseísmické účinkyzemětřeseni, a to V místě pojištění (nikoLi V epicentru).
75. Zneěštěním ávotního prostředí se rozumí poškozen{ životního prostředí ó jeho složek (např. kontaminace pŮdy, hornin,
ovzduši" povrchových a podzemních vod, ži\^íchorganismů - flóry a fauny). Za újmu způsobenou zneňštěním ávotniho
prostřejí'se považule t nástedná újma, která vznikla v příónné souvislosti se zneáštěním životníhoprostředí Gapř. Úhyn ryb,a
.utř"t v d,tri"dku kontaminace Vod, zničeníúrody plodtn v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli
zamořen! zneňštění Ř iiné zhoršeníjakostí, bonity, kvality jednotlých složek ávotního prostředí
76. znovuzřízením věci se rozumí dosažení stavu, v iakém se věc nacházela před pojistnou událostí Za odpovídajícínáktad se
6]..

považuje:

částka, kterou je třeba obvykLe vynaloát k vybudování novostavby téhoždruhu, rozsahu a kvatity v daném
místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
b) u moútých věcí částka, kterou je třeba vynaloát na obnovu věci nebo částka, kterou ie třeba vynaloát na výrobu nové
věci stejného druhu a kvality v daném místě; určujícíie ta částka, která je ze ziištěnÝch částek niŽŠÍ.
Ztrátou věci se rozumi stav, kdy osoba oprávněná s věcí disponovat pozbyla nezávisle na své vůli možnost 5 ní disponovat,

a) u siaveb
7.

Do]ožka DoBlo4 - Demolice, suť - Rozšířenípojtstného plnění (]-4o1)
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]_ Pojistitel z poiištění dle této doložky uhradí kromě zachraňovacích nákladů (čL ]i} odst.2) VPP P-]-ooÁ4) účelněvynaložené
nákLady zilŽ nastalé pojistné udáLostt ž iiného poiistnou smlouvou sjednaného poiištěnína demo|ici,/rozebrání póiišténých

2.
3.

věcí movitého nebo nemovitého charakteru zničených touto udá[ostí, na vyklízení nebo odkl,ízení těchto věcí, ieJt;h zbyiků
Ó suti a náklady na ieitch uloženína neibližši vhodnou skládku nebo na píovedení ieiich odpoňdaiící l,ikvidace',rnelbtižším
vhodném místě, včetně náktadů na jejtch odvoz na takové místo (§k|,ádku), dále jen
nákLady",
DemoltČní náklady uhradí po,'istitel Pouze v pňpadě, že poiištěné věct"ilemol,tčni
shledat neopravttelnými nebo ieiich
demoltci,/rozebrání naHdi[ po pojistné udátostt ortán státní správy z důvodůbezpečnostních.
Demoltčnínáklady uhradi pojistitel pouze v případě, že zničenípojištěných věcí bylo zapříčtněno někteným z dále uvedených
poiistných nebezpečí,je-[i pro takové pojistné nebezpečí poiištěná Věc poiištěna: požárni nebezpečí, náraz nebo pád, kouř,
povodeň nebo zápLava, vichřtce nebo krupobit{, sesuv, tj- sesouváním půdy, zřícením ska! nebo zemin, sesouváním nebo
zřícením[aWn, zemětřesenim, tíhou sněhu nebo námrazy (pouze pro škody na poiištěných budovách), vodovodním
nebezpečím,

4. Poiištění se siednává

na první ňáko ve smyslu čL 23 odst. 1) pGm. a) VPP P_].o0/].4.

DoBlos - Tíha sněhu, nánraza - Vymezení podmínek (1401)
1, Pojištění sjednané pro poiistné nebezpeň tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničenínosné
Dotožka

2,
3.

konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci protiexploávntho opatření např. při zpracování výbušnin.
Po]'istitet ie opráVněn sníát poiistné plnění v případě pojistné udátos§ ke které dojde na zcela či z částt zchátralých,
shniLých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo kMtnách a/nebo s phspěním takového stavu
nosných konstrukc{ střech budov nebo kn^in ke vzniku škodné událostt.
PoiistiteL ie dále oprávněn snížitpoiistné plnění v případě, kdy v době vzniku škodnéudáLosti ui,ška sněhové vrstvy kdekoli
na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala v,ýšku 40cm- Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech 5e
sklonem střešních rovtn do ],s"ti stupňů,

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce obrektu. oěLí se na střešní p[ášť a na nosnou konstrukci
střech.
Nosná konstrukce střech ie část střechy, která přenáší zatíženíod vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního ptáště, od
klimatických Vnějšíchvlivů (sníh, vítr, voda), zatúeníod provozu zařízení, do ostatnich nosných systémůobjektu,
Střešní ptášt ie čá§t střechy, kerá kromě zákl"adní nosné vrstvy a krytiny múžeobsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná
izoLace).

Doložka DOBlO7. Defini.e iedné poiistné události pro poitstná nebezpečí povodeň, zápt va, vichřice, křupobití (1401)
UiednáVá 5e, že škody způsobenékatastrofickými poiistnými nebezpeómt povodeň nebo záplava nastalé z jedné pňčiny během
72 hodtn, Vichřicí nebo krupobitím nastalé zjedné příčinyběhem 48 hodin 5e považuií za iednu pojistnou událost, Netýká se
pojištěni přerušení nebo omezení provozu. V případě Vzniku takové jedné pojistné UdáLosti na Vice mistech pojištěníse od
celkové tni,še pojistného p|nění za pojistnou udáLost odečítápouze ta spoluúčast,která ie neiwššíze Všech spoluúčastí
sjednaných a nás|edně vypočtených pro jednotLtVá mista pojištění postižená touto pojistnou udá[ostí.
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