VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek)
(OSPP-03)
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Článek 1
Úvodní ustanovení
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6.

7.
8.

Soukromé pojištění (dále jen „pojištění“) upravuje zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „zákon“). Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“) vydává podle zákona tyto všeobecné pojistné podmínky pro případ
pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP“). Obsahují-li tyto pojistné podmínky,
pojistná smlouva nebo dohoda, v případech, kdy to zákon připouští, odchylnou úpravu některých ustanovení zákona, platí úprava v nich uvedená.
Není-li tato odchylná úprava provedena, platí ustanovení zákona.
VPP jsou podle zákona nedílnou součástí pojistné smlouvy, a proto pokud je
v některém ustanovení zákona odkaz na dohodu nebo pojistnou smlouvu,
platí úprava uvedená v těchto VPP stejně, jako by to byla dohoda nebo pojistná smlouva.
Tyto VPP platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen. To neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na dálku.
Součástí pojistné smlouvy mohou být i další doplňující ustanovení vztahující
se k tomuto pojištění – zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednání a/nebo
doložky.
Toto pojištění je ve smyslu zákona pojištěním škodovým. Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.
Pojištění podle těchto VPP může být sjednáno pouze tehdy, pokud na něm
má pojistník a/nebo pojištěný pojistný zájem. Pojistným zájmem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez
jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta. Dal-li pojištěný
souhlas k pojištění, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán.
Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má
však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.
Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom
nevěděl ani nemohl vědět, je smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.

Článek 3
Časová a územní působnost pojištění
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Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná
událost nastala v době trvání pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. V případě újmy na zdraví platí, že újma v důsledku úrazu
nastala v okamžiku, kdy došlo k úrazu. Pro jiné poškození zdraví platí, že
za vznik újmy na zdraví se považuje okamžik, který je jako vznik této újmy
lékařsky doložen. V případě smrti následkem úrazu nebo jiného poškození
zdraví je rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví,
v jejichž důsledku smrt nastala.
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České
republiky. Rozšíření územní působnosti je možno dohodnout v pojistné
smlouvě.
Článek 4
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
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Článek 2
Rozsah pojištění
1.

Pojištění se v rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnění vztahuje
i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení zaměstnance pojištěného nebo třetí osoby a náhrady poskytnutých dávek sociálního pojištění. Pojistná ochrana je však dána pouze v případě, že
a) na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se
nárok na náhradu nákladů léčení a na náhradu dávek sociálního pojištění vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti pojištěného za
škodu nebo jinou újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, je-li poškozeným zaměstnanec pojištěného, nebo
b) na odpovědnost za újmu na zdraví, ke které se nárok na náhradu nákladů léčení a na náhradu dávek sociálního pojištění vážou, se vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou, je-li poškozeným třetí osoba.

Toto pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo
jiné újmy z provozní činnosti uvedené v pojistné smlouvě.
Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel nahradil poškozenému škodu
nebo jinou újmu způsobenou provozní činností pojištěného za předpokladu, že pojištěný má v době vzniku pojistné události příslušné oprávnění
k provozování této činnosti podle zvláštních právních předpisů.
Zároveň se toto pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu
nebo jinou újmu způsobenou výkonem vlastnických práv k pozemku, budově nebo jednotce, správou a provozem pozemků, budov a jednotek, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti pojištěného uvedené v pojistné
smlouvě.
Jen na základě výslovného ujednání v pojistné smlouvě se toto pojištění
vztahuje též na odpovědnost pojištěného za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku; v takovém případě platí i ustanovení článku 4.
Při sjednání pojištění odpovědnosti dle těchto VPP má pojištěný právo, aby
za něj pojistitel v případě pojistné události (tj. jestliže pojištěnému podle
zákona vznikla povinnost k náhradě), nahradil:
a) újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení,
b) skutečnou škodu na věci způsobenou jejím poškozením, zničením nebo
ztrátou věci,
c) újmu na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na
věci (tzv. následnou škodu),
d) náklady řízení uvedené v čl. 12 těchto VPP, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu ustanoveními čl. 15 VPP.
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu další nemajetkové újmy uplatněnou v souvislosti s utrpěnými duševními útrapami, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:
a) tato peněžitá náhrada byla stanovena pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci, které bylo vydáno v souvislosti s pojištěnou činností,
b) tato náhrada další nemajetkové újmy se váže k právu na pojistné plnění,
které vzniklo v důsledku povinnosti pojištěného k náhradě při ublížení
na zdraví nebo při usmrcení.
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Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpovědnost pojištěného za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku.
Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na takovou škodu nebo jinou
újmu, která byla způsobena výrobky dodanými na trh v době trvání pojištění. Jen na základě výslovného ujednání se pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného  za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku,
který byl dodán na trh před počátkem pojištění. Ustanovení článku 3 tím
není dotčeno.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje
i na škodné události vzniklé na území celého světa, vyjma USA a Kanady, pokud pojistník nebo osoby za něj jednající nevěděli o exportu výrobků v době
jejich dodání na trh a ani vědět nemohli. Ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. aa)
tím není dotčeno.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vedle případů uvedených  v článku 5 nevztahuje na:
a) škody na výrobku samotném,
b) případy, kdy vada výrobku nemohla být s ohledem na stav ve vývoji vědy
a techniky v době dodání výrobku na trh zjištěna,
c) škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku, jehož výroba byla
pojištěným převedena na třetí osobu licenční smlouvou,
d) škody nebo jiné újmy způsobené vadou letadla nebo součástky do letadla, jestliže má tato vada svůj původ v konstrukci (projektu), ve výrobě,
údržbě nebo opravě letadla nebo součástek do letadla, včítaje v tom
škody na samotných letadlech, škody nebo jiné újmy způsobené přepravovaným osobám a škody na přepravovaných věcech; totéž platí pro
kosmické rakety,
e) škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku, pokud pojištěný
nebo za něj jednající osoby o vadě výrobku v době dodání na trh věděli
nebo vědět mohli.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku není pojištěním odpovědnosti za vady podle příslušných právních předpisů.
Článek 5
Výluky z pojištění

1.

1

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo jinou
újmu a náklady podle článku 2, odst. 5 d) a náhrady dle čl. 2 odst. 6 (bez
ohledu na spolupůsobící příčiny vzniku škody nebo jiné újmy), pokud se
jedná o škodu nebo jinou újmu způsobenou:

2.
3.

a) úmyslně,
b) jinak než újmou na zdraví, usmrcením nebo škodou na věci,
c) azbestem, formaldehydem, olovnatými nátěrovými hmotami a jinými
karcinogenními (rakovinotvornými) látkami, plísněmi, houbami a sporami,
d) pojištěným, pokud za ni odpovídá na základě trestněprávních předpisů,  
e) v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen k náhradě škody nebo jiné újmy
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, s výjimkou náhrad uvedených v čl. 2 odst. 7,
f) za situace, kdy pojištěný převzal povinnosti nad rámec stanovený právními předpisy nebo smlouvou, pokud by pojištěnému nevznikla odpovědnost za škodu i bez existence takové smlouvy,
g) provozem motorových a bezmotorových vozidel, kterým byla přidělena
registrační značka, vyjma škod způsobených vozidlem jako pracovním
strojem při pracovní činnosti,
h) provozem letadel, kosmických lodí (včetně raket), letišť, přistávacích
ploch a plavidel všeho druhu, jakož i výkonem vlastnických práv k nim,
řízením letového provozu,
i) při přepravě, z přepravních a zasilatelských smluv,
j) výrobou, opravou nebo údržbou letadel, škodu nebo újmu na letadlech
a kosmických lodích všeho druhu nebo na jejich částech, včetně škod
z takových škod vyplývajících,
k) činnostmi, pro které právní předpisy stanoví povinnost sjednat pojištění
odpovědnosti za škodu,
l) výsledky duševní tvořivé, odborné činnosti a jiné obdobné činnosti, jako
např. projekty, posudky všeho druhu, audity, software, grafická úprava
textu apod., není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak,
m) sesuvem nebo sesedáním půdy, erozí, poddolováním, vibracemi, pozvolným vnikáním vlhka, kontaminací vody, hornin, půdy, ovzduší, flóry
a fauny a na životním prostředí, jakož i škody a jiné újmy vyplývající z poškození životního prostředí a ekologickou újmou,
n) onemocněním lidí, zvířat nebo rostlin Creutzfeld-Jakobovou nemocí
(BSE, TSE),
o) v souvislosti s terorismem, válečnými událostmi, invazí, akcí zahraničního nepřítele, nepřátelskou akcí nebo válečnou operací (bez ohledu na
to, zda byla válka vyhlášena či nikoli), vojenskými akcemi, občanskou válkou a občanskými nepokoji, vzpourou, povstáním vzbouřením, revolucí,
zásahy státních orgánů a bezpečnostních složek státu,
p) jadernou energií, působením elektromagnetických polí, zářením a zamořením nebo znečištěním všeho druhu (vč. radioaktivního),
q) krevními deriváty, geneticky upravenými organizmy, přenosem viru HIV
nebo genetickými změnami organismu,
r) na převzatých věcech (zejm. na věcech, které pojištěný převzal za účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci, provedení objednané činnosti či jiného obdobného
závazku),
s) na věcech, které pojištěný užívá,
t) na jakýchkoliv podzemních a nadzemních vedeních, jakož i škody vzniklé v důsledku poškození takových vedení,
u) v důsledku spojení, smísení vadného výrobku s jinými produkty nebo
dalšího opracování nebo zpracování vadného výrobku,
v) v důsledku odstranění, demontáže, vyjmutí nebo uvolnění závadných
výrobků nebo stavebních dílů a v důsledku montáže, připevnění a osazení nezávadných výrobků a stavebních dílů,
w) poškozením nebo zničením výrobků vyrobených nebo zpracovaných
pomocí strojů dodaných, montovaných, opravovaných nebo udržovaných pojištěným,
x) na datech, poskytováním, vývojem, výrobou, instalací, provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových
nebo telekomunikačních systémů, software, zpracováním dat, nakládáním s daty a poskytováním jakýchkoliv internetových služeb,
y) vývojem, výrobou, skladováním a prodejem munice, zbraní, střeliva a výbušnin a při práci s municí, zbraněmi, střelivem, s výbušninami a trhavinami,
z) v důsledku stažení výrobku z trhu,
aa) v důsledku jakékoliv náhrady škody nebo újmy, kompenzace, úroků, nákladů, výdajů a úhrad bez ohledu na jejich povahu, které byly přiznány
soudem USA a Kanady.
Pojištění se nevztahuje též na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé v důsledku jakýchkoliv pokut, penále a obdobných plateb uložených pojištěnému nebo proti němu uplatněných.
Dále se pojištění nevztahuje na škody nebo jiné újmy způsobené pojištěným:
a) dalším fyzickým nebo právnickým osobám pojištěným v jedné pojistné
smlouvě,
b) svému manželu, sourozenci, příbuzným v řadě přímé nebo jiným osobám blízkým. U právnických osob se jejich statutární  zástupci a osoby
jim blízké kladou na roveň pojištěnému (pojistníkovi) a osobám jemu
blízkým.
c) osobě nebo podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný majetkovou účast, a to až do procentuální výše tohoto majetkového podílu.
d) jeho statutárnímu orgánu, zákonnému zástupci nebo zmocněnci,
e) vlastníkům jednotek (t.j. bytů a nebytových prostor ve smyslu zákona

4.

o vlastnictví bytů), kteří jsou členy pojištěného, jejich manželům, příbuzným v řadě přímé a osobám žijícím s vlastníkem jednotky ve společné
domácnosti.
V pojistné smlouvě lze sjednat i další výluky z pojištění.
Článek 6
Vznik a změny pojištění

1.
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Pojištění vzniká následujícím dnem (v 00.00 hod.) po uzavření pojistné
smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě stanoveno, že vznikne již uzavřením
pojistné smlouvy, nebo později. Má-li pojištění vzniknout později, stanoví se
v pojistné smlouvě den, kdy pojištění začíná (dále též „počátek pojištění“).
Pojištění za jednorázové pojistné vzniká až dnem jeho zaplacení, pokud
není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Bylo-li na základě návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy zaplaceno
pojistné ve výši uvedené v nabídce a ve lhůtě určené pojistitelem (neurčil-li
lhůtu, tak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky druhé straně), je
pojistná smlouva uzavřena dnem zaplacení pojistného na účet pojistitele
nebo pojišťovacího zprostředkovatele, anebo dnem, ve kterém pojistitel
nebo pojišťovací zprostředkovatel potvrdil příjem pojistného v hotovosti.
Pojistná smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Totéž se
týká i změn pojistné smlouvy.
Článek 7
Pojistné a jeho změny
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Pojistník je povinen platit pojistiteli dohodnuté pojistné. Výše pojistného
je ujednána v pojistné smlouvě. Pojistné je stanoveno procentní sazbou
z proměnné hodnoty nebo pevnou finanční částkou. Výši sazby a pojistného stanoví vždy pojistitel. Vyúčtování pojistného obdrží pojistník zároveň
s pojistnou smlouvou, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Je-li pojistné stanoveno sazbou z proměnné hodnoty, je pojistník povinen
při sjednání pojištění zaplatit pojistné v jeho předpokládané výši a případný
doplatek uhradit po uplynutí pojistného období, není-li v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak.
Případný doplatek k pojistnému za předchozí pojistné období je splatný do
jednoho měsíce od oznámení jeho výše pojistníkovi, případný přeplatek na
pojistném pojistitel vrátí do jednoho měsíce od oznámení skutečné výše
hodnoty rozhodné pro stanovení pojistného.
Pojistné však nikdy nesmí být nižší než minimální pojistné stanovené v pojistné smlouvě za pojistné období, a to ani v případě, že skutečná výše hodnot
rozhodných pro stanovení výše pojistného byla nižší než předpokládaná.
Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, jestliže
v pojistné smlouvě nebylo dohodnuto, že toto právo vznikne pojistiteli později. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období a jednorázové
pojistné dnem počátku pojištění, které teprve jeho zaplacením vzniká, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
V pojistné smlouvě může být dohodnuta možnost splátek pojistného. Při sjednání pololetního nebo čtvrtletního placení se účtuje přirážka k pojistnému 3%,  
resp. 5%, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Při nezaplacení některé
splátky (části   pojistného)  je  pojistitel oprávněn žádat zaplacení pojistného
za celé pojistné období  včetně úroku z prodlení za každý den prodlení.
Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele (pokud je oprávněn k jeho přijetí) při bezhotovostním placení, anebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho přijetí, potvrdil příjem pojistného v hotovosti.
Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas nebo v dohodnuté výši, má pojistitel
právo na náhradu upomínacích výloh ve výši 50 Kč a na úrok z prodlení.
Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, nebylo-li v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události,
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné celé.
Upravit výši doposud placeného pojistného může pojistitel jen za podmínek
uvedených v zákoně, VPP nebo v pojistné smlouvě. Upraví-li pojistitel výši
pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti
pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.
Nesouhlasí-li pojistník se změnou, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím
pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Neupozornil-li však pojistitel na tento následek pojistníka ve sdělení podle odstavce 8 tohoto článku,
trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka nezmění.
Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To neplatí, jedná-li se o povinnost
poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění; k opačným ujednáním se
nepřihlíží.
Dojde-li k zániku pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění
sjednáno, má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající
délce trvání pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Přeplatky pojistného mohou být použity jako předplatné pojistného pro následující pojistné období, nepožádá-li pojistník o jejich vrácení.

Článek 8
Pojistná doba, pojistné období, zánik pojištění
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu jednoho roku, prodlužuje se za stejných podmínek o další rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším
trvání pojištění nemá zájem. Je-li pojistná doba kratší než jeden rok, pojištění
končí uplynutím pojistné doby, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Pojistné období činí u pojistných smluv sjednaných na dobu neurčitou 1 rok,
není-li dohodnuto jinak.
Bylo-li pojištění ujednáno na dobu určitou, lze ujednat, že uplynutím této
doby pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že nemá zájem na
dalším trvání pojištění. Nezanikne-li pojištění a nejsou-li ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se pojištění za týchž podmínek o tutéž
dobu, na kterou bylo dohodnuto. Pojištění dále zaniká:
Pro nezaplacení pojistného
Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné
lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne
doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty. To platí
i v případě nezaplacení splátky pojistného nebo její části.
Dohodou
Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. K platnosti
dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo
dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti. Dohoda musí být uzavřena písemně,
jinak je neplatná.
Výpovědí
a) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě
výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však
výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve
kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího
pojistného období.
b) pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět
ba) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření
smlouvy, nebo
bb) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku
pojistné události.
c) pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou
ca) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při
určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko
zakázané v § 2769,
cb) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení
o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo
cc) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.
Odstoupením
a) Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost
k pravdivým sdělením stanovenou v článku 15 odst. 1, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel.
b) Pojistník má právo od smlouvy odstoupit v případě, že si pojistitel musel
být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky a neupozornil ho na ně. Přitom se vezme v úvahu, za jakých okolností a jakým způsobem se pojistná smlouva
uzavírá, jakož i to, je-li druhé straně při uzavírání smlouvy nápomocen
zprostředkovatel nezávislý na pojistiteli.
c) Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti stanovené v článku 15, odst. 1.
d) Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupil-li od smlouvy pojistitel,
má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění.
Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo
jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
e) Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo
bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne
jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky,
pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy.
f) Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce e), vrátí mu pojistitel
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se
odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst
si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši
přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění,
která přesahuje zaplacené pojistné .

8.

9.

10.
11.

V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají
i náklady spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 25 % ročního pojistného; v případě pojistné smlouvy, u níž bylo sjednáno jednorázové pojistné,
ve výši 25 % jednorázového pojistného.
Odmítnutím pojistného plnění
Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události
skutečnost,
a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události,
b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v čl. 15 odst. 1 a
c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.
Pojištění dále zaniká:
a) zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti
pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního
nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění , nestanoví-li pojistné
podmínky nebo pojistná smlouva jinak,
b) nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne pojištění dnem
oznámení této změny pojistiteli,
c) nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví vkladem do katastru nemovitostí/zápisem do veřejného seznamu, zaniká pojištění odpovědnosti
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického
práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí/veřejného seznamu, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak,
d) souvisí-li pojištění odpovědnosti s vlastnickým právem a nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví
nezaniká, zanikne pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli.
Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má
však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.
Odchylně od odst. 9 tohoto článku pojištění, které se vztahuje k bytové jednotce, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek, nezaniká změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytové jednotky.
Článek 9
Přerušení pojištění

1.
2.

Ustanovení zákona stanovující, že doba přerušení pojištění počne uplynutím 2 měsíců ode dne splatnosti pojistného, nebylo-li pojistné zaplaceno, se
na toto pojištění nevztahuje.
V pojistné smlouvě lze dohodnout podmínky, za kterých bude pojištění přerušeno.
Článek 10
Pojistné plnění a jeho splatnost

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3

Náhradu škody nebo jiné újmy vyplácí pojistitel poškozenému, poškozený
však nemá právo na pojistné plnění proti pojistiteli.
Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění ve formě náhrady škody nebo jiné újmy vč. náhrad nákladů řízení do výše nároků uplatněných a prokázaných poškozeným, maximálně však do výše ujednaného limitu
pojistného plnění z jedné pojistné události dohodnutého v pojistné smlouvě.
Na úhradu všech pojistných událostí, včetně náhrad nákladů řízení, vzniklých během jednoho pojistného roku, včetně plnění splatných až po jeho
uplynutí, poskytne pojistitel plnění maximálně do výše dvojnásobku ujednaného limitu pojistného plnění z jedné pojistné události, nestanoví-li pojistné
podmínky nebo pojistná smlouva jinak.
Všechny časově spolu související škodní události vzniklé z téže příčiny, s nimiž je spojena povinnost pojistitele nahradit za pojištěného škodu nebo jinou újmu podle sjednané pojistné smlouvy, se považují za jednu pojistnou
událost. Za datum vzniku takové pojistné události se považuje datum vzniku
první škodní události.
Převyšuje-li součet nároků více poškozených limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné plnění pro každého z nich se snižuje v poměru sjednaného limitu pojistného plnění k součtu uplatněných nároků všech
poškozených.
Rozhoduje-li se o povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy
nebo o výši náhrady škody nebo újmy v řízení před orgánem veřejné moci
nebo v rozhodčím řízení, je pojistitel povinen plnit až poté, co se dozvěděl
o pravomocném skončení takového řízení.
Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Pokud oprávněná
osoba postoupí pojistné plnění jako pohledávku jinému nebo toto pojistné
plnění zastaví nebo jinak zajistí ve prospěch jiného před skončením šetření,
není pojistitel tímto jednáním oprávněné osoby vázán.
Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla pojistná událost písemně oznámena. Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění
pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, pojistitel

9.

oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá-li o to oznamovatel,
sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě. Pojistitel poskytne osobě, která
uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.
Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, pokud nerozhodne
o tom, že poskytne naturální plnění (opravou nebo výměnou věci), nebo
pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 14
Soupojištění
1.
2.

Článek 11
Spoluúčast
1.

2.
3.

V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že osobě, které vzniká právo na
pojistné plnění, půjde k tíži úbytek majetku, jehož výše nepřesáhne ujednanou hranici, nebo že této osobě půjde určitá část úbytku majetku k tíži.
V těchto případech není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu takto dohodnuté spoluúčasti.
Spoluúčast dohodnutá v pojistné smlouvě se odečítá od celkového pojistného plnění.
V pojistné smlouvě dodatečně dohodnuté spoluúčasti pro jednotlivé pojištěné položky nebo rozšíření rozsahu pojištění se odečítají napřed.

3.

4.

Článek 12
Náhrada nákladů řízení
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Článek 15
Práva a povinnosti účastníků pojištění

Pojistitel uhradí v rámci limitu pojistného plnění za pojištěného náklady:
a) občanského soudního řízení o náhradě škody nebo jiné újmy, pokud
bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady,
b) mimosoudního projednávání nároků poškozeného na náhradu, pokud
se k tomu pojistitel písemně zavázal.
Náklady na obhajobu v trestním řízení na všech stupních vedeného proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí a náklady na právní zastoupení
podle odst. 1, které přesahují maximální mimosmluvní odměnu advokáta
podle právních předpisů ČR, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu
písemně zavázal.
Pokud je pojištěný povinen nahradit škodu nebo jinou újmu, která přesahuje
ujednaný limit pojistného plnění z jedné pojistné události, hradí pojistitel
náklady řízení snížené v poměru horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události k celkové výši nároků, a to i v případě, že je vedeno více řízení
z jednoho nároku.
Na náklady řízení, jejichž výše nepřesahuje sjednanou výši spoluúčasti, se
toto pojištění nevztahuje.
Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na škodní události, jejichž příčinou
byly okolnosti uvedené v čl. 5 těchto VPP.
Pojistitel uhradí v rámci limitu pojistného plnění pojištěnému:
a) náklady řízení před orgánem veřejné moci nebo rozhodčího řízení, které
je pojištěný povinen uhradit,
b) popř. jiné náklady, které pojištěný vynaložil s předchozím písemným
souhlasem pojistitele,
všechny však pouze do výše limitů ujednaných v rámci celkového limitu
plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Náklady právního zastoupení pojištěného advokátem budou hrazeny jen ve výši mimosmluvní odměny podle
právních předpisů ČR.
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Článek 13
Zachraňovací náklady
1.

2.

3.

4.

5.
6.

U pojištění, na jehož sjednání se podílí více pojistitelů (soupojistitelů), je
dohodnuta výše podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích ze soupojištění.
Je-li dohodnuto soupojištění, vedoucí pojistitel určený ve smlouvě stanoví
pojistné podmínky a výši pojistného, spravuje soupojištění, přejímá oznámení o pojistné události a vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitelů poskytnout pojistné plnění; v tomto rozsahu jedná jménem
ostatních pojistitelů. Není-li ujednán způsob příjmů pojistného, přijímá vedoucí pojistitel i pojistné.
V rámci soupojištění lze smlouvu uzavřít i mezi pojistníkem a více pojistiteli,
kteří si ujednali společný postup při pojištění určitých pojistných nebezpečí,
a to jménem a na účet všech pojistitelů, a určili vedoucího pojistitele, popřípadě pověřili plněním jeho povinností společný orgán vytvořený k tomuto
účelu, anebo pojišťovacího zprostředkovatele kvalifikovaného podle jiného
zákona pro vyšší stupeň odborné způsobilosti.
Právo na pojistné plnění se uplatňuje vůči vedoucímu pojistiteli. Pojistitelé
se mezi sebou vzájemně vypořádají podle svých podílů; nebyly-li podíly dohodnuty, platí, že jsou stejné.

6.

Vynaložil-li pojistník účelně náklady při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto,
že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky
z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů, má proti pojistiteli
právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.
Pojistitel však nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám. Pojistitel
dále nehradí náklady uvedené v předchozím odstavci vynaložené Policií ČR,
Hasičským záchranným sborem nebo jinými subjekty, které jsou povinny
tyto náklady vynaložit ve veřejném zájmu na základě právních předpisů.
Náklady uvedené v odstavci 1 tohoto článku vynaložené na záchranu života
nebo zdraví osob uhradí pojistitel maximálně do výše 30 % horní hranice
pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě.
Ostatní náklady uvedené v odstavci 1 tohoto článku uhradí pojistitel maximálně do výše 5 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události
sjednané v pojistné smlouvě.
Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy se souhlasem pojistitele
a k nimž by jinak osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebyly povinny,
uhradí pojistitel bez omezení. Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný
nebo jiná osoba nad rámec povinnosti stanovených jiným zákonem, má
proti pojistiteli stejné právo na náhradu jako pojistník.
Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na škodní události, jejichž příčinou
byly okolnosti uvedené v čl. 5 těchto VPP.
Limit pojistného plnění nelze snížit o výši zachraňovacích nákladů.

7.

Dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojištění při jednání
o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné
riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník
tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného. Co je výše stanoveno  o povinnosti pojistníka, platí obdobně i pro pojištěného. Jménem pojistitele může
tuto povinnost plnit též pojišťovací zprostředkovatel, je-li k tomu pojistitelem zmocněn.
Dotáže-li se zájemce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistník při jednání o změně smlouvy v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se
pojištění, zodpoví pojistitel tyto dotazy pravdivě a úplně. Jménem pojistitele
může tuto povinnost plnit též pojišťovací zprostředkovatel, je-li k tomu pojistitelem zmocněn.
Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu
každou změnu ve skutečnostech, na které byli písemně tázáni při uzavírání
nebo změně pojistné smlouvy.
V případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného nebezpečí.
Pojistník, pojištěný a oprávněná osoba jsou povinni:
a) umožnit pojistiteli kdykoliv nahlédnutí do veškerých účetních a jiných
dokladů a provedení veškerých potřebných šetření, včetně prohlídky
místa pojištění, pokud je to nutné ke zjištění nebo prověření skutečností
rozhodných pro stanovení výše pojistného,
b) dbát, aby pojistná událost nenastala a postupovat v souladu s pokyny pojistitele vydanými k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku pojistné
události.
Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli, že bylo uzavřeno další
pojištění pro též pojistné nebezpečí a pro tutéž dobu (vícenásobné nebo
souběžné pojištění) u jednoho nebo několika pojistitelů, sdělit obchodní
firmu (název) tohoto pojistitele nebo jiných pojistitelů a výši pojistné částky
nebo limitu pojistného plnění.
Pojistník a pojištěný jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona,
pojistných podmínek nebo pojistné smlouvy.
Článek 16
Práva a povinnosti účastníků pojištění
při změně nebo zániku pojistného rizika a při vzniku pojistné události
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2.
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4.

4

Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko.
Změnou pojistného rizika se rozumí jeho podstatné zvýšení nebo snížení
(např. v důsledku změny ve způsobu užívání pojištěné věci, změny úrovně
zabezpečení, změny místa pojištění atd.).
Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné
nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistiteli to bez
zbytečného odkladu oznámí. Zvýší-li se pojistné nebezpečí nezávisle na pojistníkově vůli, oznámí to pojistník pojistiteli bez zbytečného odkladu poté,
co se o tom dozvěděl. Je-li pojištěno cizí pojistné nebezpečí, má povinnosti
stanovené v předchozí větě pojištěný.
Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by
pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má
právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce
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ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.
Není-li návrh přijat nebo nově určené pojistné zaplaceno v ujednané době,
jinak do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu, má pojistitel právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel
nemá, neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem,
zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
Prokáže-li pojistitel, že by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném
rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode
dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
Poruší-li pojistník povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojistitel
právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění,
náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo;
jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika
dozvěděl, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
Poruší-li pojistník povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li
po této změně pojistná událost, má pojistitel právo snížit pojistné plnění
úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které
by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas
dozvěděl.
Pojistník a pojištěný je dále povinen:
a) bez zbytečného odkladu pojistiteli prokazatelně oznámit vznik škodné
události, skutečnost, že proti němu poškozený uplatnil právo na náhradu a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou škodu nebo jinou
újmu, k požadované náhradě a k její výši,
b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu i to, že proti němu bylo
v souvislosti se škodnou událostí zahájeno řízení před orgánem veřejné
moci nebo rozhodčí řízení; zároveň mu sdělit, kdo je jeho právním zástupcem a zpravit pojistitele o průběhu i výsledcích řízení. V řízení o náhradě je pojištěný povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele;
náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel,
c) neuspokojovat a neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky
na náhradu a neuzavírat dohodu o narovnání ani soudní smír, pokud
k tomu nedostane od pojistitele písemný souhlas,
d) na pokyn pojistitele uznat nebo vyrovnat uplatňované nároky na náhradu, pokud se na ně toto pojištění vztahuje,
e) přenechat pojistiteli na jeho žádost jmenování právního zástupce a vedení soudního řízení ve všech případech, kdy nese náklady pojistitel,
f) v řízení o náhradě škody nebo jiné újmy je pojištěný povinen postupovat
podle pokynů pojistitele. Škodní událost je pojistitel oprávněn za pojištěného projednávat, jakmile mu byla oznámena.
Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu,
spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného
odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové
události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady ke zjištění okolností rozhodných
pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, které si pojistitel vyžádá, umožní pojistiteli pořízení kopií těchto dokladů a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto
povinnosti i pojistník a pojištěný.
Stejné oznámení může učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění
právní zájem.
Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení podle odst. 9 šetření
nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění;
na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného
plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.
Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné
údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů
účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané
výši účelně.
Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má
pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu.
Pojistník a pojištěný jsou povinni:
a) provést veškerá možná opatření k zabránění zvětšení rozsahu následků
pojistné události, podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele
a postupovat v souladu s nimi,
b) umožnit pojistiteli provedení potřebných šetření, poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin a výše škody nebo jiné újmy
a postupovat způsobem stanoveným v pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvě,
c) vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním majetku takto zničeného na pokyn pojistitele dobu přiměřenou okolnostem případu,
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d) bez zbytečného odkladu oznámit orgánům činným v trestním řízení
pojistnou událost, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání
trestného činu.
Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit
právo na náhradu škody nebo jiné újmy nebo jiné obdobné právo, které jí
v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo.
Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiné újmy nebo
jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění
snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon jinak.
Projeví-li se následky jednání uvedeného v odst.15 až po výplatě pojistného
plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do
výše částek, které by jinak mohl získat.
Zjistí-li po události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojistník nebo
jiná oprávněná osoba, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek,
jehož se tato událost týká, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu.
Majetek se však za nalezený nepovažuje, pokud
a) byla pozbyta jeho držba a nelze-li ji buď vůbec znovu nabýt, nebo lze-li ji
dosáhnout jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, nebo
b) věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, nebo ji lze opravit
jen s nepřiměřenými náklady.
Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, nepřechází
na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na vydání
toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst
náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla
zbavena možnosti s majetkem nakládat.
Článek 17
Následky porušení povinností

1.

2.
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Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného,
které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.
Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která
má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její
průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše
pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu,
jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit (zejm.
v případě pojistné události vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti pojistníka,
pojištěného nebo jejich zástupců).
V případech, kdy zákon nepřipouští snížení pojistného plnění, má pojistitel
právo na náhradu vyplacených částek vůči osobě, která povinnost porušila,
ve stejném rozsahu, v jakém by jinak byl oprávněn pojistné plnění snížit.
Článek 18
Expertní posouzení sporného nároku
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V případě pochybnosti o výši pojistného plnění (přičemž základ nároku byl
uznán) se mohou účastníci pojištění dohodnout na určení výše pojistného
plnění prostřednictvím expertního posouzení sporného nároku (dále jen
„expertíza“), aby předešli případnému soudnímu sporu.
Provedení expertízy je formou šetření ve smyslu čl. 16, odst. 11 a spočívá
v posouzení sporného nároku jedním nebo více experty tak, že účastníci
pojištění
a) se písemně dohodnou na jednom expertovi, nebo
b) určí každý svého experta s tím, že úkolem těchto expertů bude vypracovat společné stanovisko ke spornému nároku a pokud se na takovém
společném stanovisku neshodnou, bude jejich povinností určit neprodleně, nejpozději do jednoho měsíce rozhodujícího experta (odst. 4).
Expert (rozhodující expert) nesmí mít k žádnému z účastníků pojištění
obchodní, pracovněprávní ani příbuzenský vztah; pokud by tato podmínka
nebyla splněna a účastník pojištění její nesplnění namítne, není stanovisko (včetně společného stanoviska vypracovaného experty určenými podle
odst. 2 písm. b) takového experta (rozhodujícího experta) ve smyslu odst. 5
závazné.
Rozhodující expert posoudí sporný nárok buď sám nebo společně s experty, kteří jej určili a vydá stanovisko, které je pro posouzení sporného nároku
rozhodující.
Výsledek expertízy je pro účastníky pojištění závazný.
Náklady na experta určeného podle odst. 2, písm. a) a na rozhodujícího experta hradí účastníci pojištění rovným dílem a náklady na experta určeného
účastníky pojištění podle odst. 2 písm. b) si hradí každý z účastníků pojištění
sám.
Pro provedení expertízy platí lhůta uvedená v čl. 10, odst. 8 pokud tuto lhůtu
účastníci pojištění dohodou neprodlouží; pokud expertíza není skončena ve
lhůtě uvedené v citovaném článku nebo v prodloužené lhůtě, šetření podle
tohoto článku končí, jestliže všichni účastníci pojištění nebudou výslovně
trvat na jeho dalším pokračování; šetření končí též v případě, pokud exper-

8.

ti neurčí rozhodujícího experta, nastanou-li podmínky uvedené v odst. 2,
písm. b).
Práva a povinnosti účastníků pojištění upravená právními předpisy nejsou
ustanovením tohoto článku dotčena.
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Článek 19
Přechod práv na pojistitele
1.
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3.
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Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila
zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele,
a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí,
vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost
úmyslně.
Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady
a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou
by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až
do výše této částky.
Pohledávky z pojištění nelze bez souhlasu pojistitele postoupit, zastavit či
jakkoliv s nimi nakládat.
Vzdaly-li se osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku svého práva na náhradu
škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnily nebo
jinak zmařily přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat.
Projeví-li se následky jednání uvedené v předchozím odstavci až po výplatě
pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného
plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.
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Článek 20
Doručování
1.

2.

3.

4.

5.

16.

Pro účely tohoto pojištění se zásilkou rozumí každá písemnost nebo peněžní částka, které zasílá pojistitel pojistníkovi a oprávněným osobám a pojistník nebo oprávněné osoby pojistiteli. Pojistníkovi zasílá pojistitel zásilku na
jeho poslední známou adresu a oprávněným osobám na tu adresu, kterou
písemně pojistiteli sdělili. Pojistník je povinen pojistiteli sdělit každou změnu
adresy pro doručování zásilek. Peněžní částky mohou být zasílány pojistitelem na účet, který pojistník nebo oprávněné osoby pojistiteli sdělili. Pojistník
a oprávněné osoby zasílají písemnosti do sídla pojistitele a peněžní částky
na účty pojistitele, které jim sdělí. Zasílání zásilek se provádí prostřednictvím
držitele poštovní licence, ale lze je doručovat i osobně. Peněžní částky lze
zasílat prostřednictvím peněžních ústavů.
Písemnost určená pojistiteli je doručena dnem, kdy pojistitel potvrdí její převzetí. Totéž platí, pokud byla písemnost předána prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. Peněžní částka určená pojistiteli, je doručena dnem
připsání této částky na jeho účet nebo dnem, kdy bylo její přijetí v hotovosti
pojistitelem potvrzeno.
Písemnost pojistitele určená pojistníkovi nebo oprávněné osobě (dále jen
„adresát“) se považuje za doručenou dnem jejího převzetí adresátem nebo
dnem, kdy adresát převzetí písemnosti odepřel. Má se za to, že došlá zásilka
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní
den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý
pracovní den po odeslání.
Doručování podle odst. 2 a 3 se týká doporučených psaní zasílaných na dodejku nebo formou dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná
prostřednictvím držitele poštovní licence obyčejnou zásilkou se považuje za
doručenou jen tehdy, prokáže-li její doručení odesilatel nebo potvrdí-li toto
doručení ten, komu byla určena.
Zasílání písemností prováděné elektronickými prostředky s účinky doručení
podle odst. 2 a první věty odst. 3 je možné buď na základě dohody účastníků
pojištění o způsobu zasílání písemností a potvrzování jejich přijetí, anebo
pokud doručení adresát nepochybným způsobem potvrdí (např. elektronickým podpisem).

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Článek 21
Vymezení pojmů
Pro účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek se rozumí:
1.
Běžné pojistné - pojistné stanovené za pojistné období (čtvrtletní, pololetní,
roční).
2.
Budova - nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Součástí budovy jsou pouze ty podzemní prostory, které s budovou konstrukčně a stavebně souvisí.
3.
Celkový sjednaný limit pojistného plnění – maximální hranice pojistného
plnění.
4.
Dodání na trh - skutečné předání výrobku třetí osobě. Platí, že k němu došlo v okamžiku, kdy pojištěný ztratil možnost ho užívat, ovlivnit jeho užívání
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nebo s ním jakkoli disponovat. Předáním vykonané práce je její převzetí objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou po jejím zhotovení.
Ekologická újma – ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů
vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.
Hrubá nedbalost - takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů nebo předpisů vydaných na základě nich, anebo
smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl  vznik majetkové nebo
nemajetkové újmy nebo zvětšení jejích následků (např. porušení požárních
předpisů, závažné porušení  technologických pravidel, apod.).
Jednorázové pojistné - pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo
pojištění sjednáno.
Jednotka – zahrnuje byt (nebytový prostor) jako prostorově oddělenou část
domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné.
Jmění – souhrn majetku a dluhů osoby (právnické nebo fyzické). Souhrn
všeho, co osobě patří, tvoří její majetek.
Kontaminace vody, hornin, půdy, ovzduší, fauny a flóry - jejich zamoření,
znečištění a jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality apod.
Limit pojistného plnění - maximální hranice pojistného plnění pro jednu
pojistnou událost.
Nahodilá skutečnost – skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda
v době trvání pojištění vůbec nastane.
Obratem se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí:
a) u právnických osob příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým
majetkem, pokud tvoří předmět daně z příjmu právnických osob,
b) fyzických osob veškeré příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné
činnosti, pokud tvoří předmět daně z příjmu fyzických osob.
Oprávněná osoba – osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo
na pojistné plnění nebo ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu.
Poddolování - lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet,
tunelů a obdobných podzemních staveb.
Pojistitel – Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha
8, Česká republika, IČ 47115971, která je oprávněna provozovat pojišťovací
činnost podle zvláštního zákona.
Pojistná doba - doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
Pojistná událost - jakákoliv nahodilá událost blíže označená v pojistné
smlouvě nebo v těchto VPP, popř. smluvních ujednáních nebo doložkách,
kterou nebylo možno při využití zkušeností nebo odborných znalostí ani
předvídat a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Pojistné období - časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se
platí pojistné.
Pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku pojistné události.
Pojistné riziko - míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané
pojistným nebezpečím v důsledku podnikatelské činnosti pojištěného uvedené v pojistné smlouvě.
Pojistné - úplata za pojištění, kterou je povinen pojistiteli hradit pojistník.
Pojistník - osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je
podle této smlouvy povinna platit pojistné.
Pojistný rok - doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne  počátku pojištění.
Pojištěná činnost – výrobní, obchodní činnost, poskytování služeb a obdobných činností uvedených v pojistné smlouvě za předpokladu, že pojištěný
má oprávnění k provozování pojištěné činnosti vydané podle zvláštních
právních předpisů.
Pojištěnou činností jsou vedle podnikatelské činnosti uvedené v pojistné
smlouvě rovněž činnosti související, zejména provozování jídelen, sociálních, zdravotnických a sportovních zařízení sloužících zaměstnancům pojištěného, držení zvířat využívaných k zajištění ostrahy provozních objektů,
předvádění vlastních provozních zařízení a výrobků, účast na výstavách,
veletrzích, apod.
Pojištění cizího pojistného rizika - pojištění, které uzavírá pojistník na pojistné riziko pojištěného, který je odlišnou osobou od pojistníka.
Pojištěný - osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
Pojišťovací zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba, která provádí
odbornou činnost směřující k uzavírání pojistných smluv a k provádění dalších činností s tím souvisejících. Postavení pojišťovacích zprostředkovatelů,
jejich práva a povinnosti, upravuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.
Pracovní činnost pracovního stroje – činnost vozidla, kdy takové vozidlo vykonává konkrétní práci, nikoliv však přepravu vlastní silou.
Proměnná hodnota - zejména roční obrat, počet zaměstnanců, rozloha
užitné plochy, objem mezd.
Sesedání půdy - klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních  sil nebo lidské činnosti.
Sesuv půdy - pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému
dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek
rovnováhy svahu.
Skutečná škoda – zmenšení majetku poškozeného ve srovnání se stavem,
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jaký byl před způsobením škody, resp. to, co je nutné vynaložit, aby byl obnoven původní stav majetku poškozeného.
Spoluúčast – částka dohodnutí mezi pojistníkem a pojistitelem v pojistné
smlouvě, která se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné události.
Sublimit plnění – maximální hranice pojistného plnění v rámci celkového
sjednaného limitu plnění.
Škoda na věci - skutečná škoda, k níž došlo poškozením, zničením věci nebo
ztrátou věci.
Škodami na věci však nejsou:
a) škody na datech uložených v elektronických nosičích nebo přenášených
elektronickými prostředky
b) škody, k nimž došlo v důsledku spojení, smísení vadného výrobku s jinými produkty nebo při dalším opracování nebo zpracování vadného
výrobku,
c) škody, k nimž došlo v důsledku odstranění, demontáže, vyjmutí nebo
uvolnění vadných výrobků nebo stavebních dílů a v důsledku montáže,
připevnění a osazení nezávadných výrobků a stavebních dílů,
d) škody způsobené poškozením nebo zničením výrobků, které byly vyrobeny nebo zpracovány pomocí strojů dodaných, montovaných, opravovaných nebo udržovaných pojištěným.
Škodní událost – skutečnost, ze které vznikla škoda nebo jiná újma a která by
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
Užívání věci – stav, kdy pojištěný má věc (včetně budov a pozemků) ve své
moci a využívá její užitné vlastnosti. Právo užívání prostor v budovách, kdy
pojištěný nemá budovu ve své moci, se nepovažuje za užívání věci.
Újma na zdraví – tělesné poškození fyzické osoby.
Věc – pro účely tohoto pojištění pouze věc hmotná, včetně součástí věci
a příslušenství věci.
Výrobek - jakákoliv movitá nebo nemovitá věc, která byla vyrobena za účelem uvedení na trh. Za výrobek se pro účely tohoto pojištění považuje i vykonaná práce po jejím předání. Výrobkem nejsou výsledky duševní tvořivé
činnosti a jiné obdobné činnosti, jako např. projekty, posudky všeho druhu,
audity, software, grafická úprava textu apod.
Výroční den počátku pojištění - den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění.
Zaměstnanec - každá fyzická osoba, kterou pojištěný použil ke své činnosti
pojištěné na základě pojištění podle těchto pojistných podmínek, a to na
základě právního vztahu vyplývajícího z pracovněprávních předpisů.
Ztráta věci – stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí
disponovat.
Zvíře – je pro účely tohoto pojištění považováno za věc hmotnou, movitou
v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Ustanovení zákona o věcech se na živé zvíře použijí jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho
povaze.
Článek 22
Závěrečná ustanovení

1.

2.

Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VPP ,
se řídí právním řádem České republiky a pro řešení sporů vzniklých při tomto pojištění jsou příslušné soudy České republiky. Totéž platí pro pojištěná rizika umístěná v zahraničí, pokud právní předpisy státu, kde je pojistné riziko
umístěno, nestanoví použití svých předpisů.
Tyto VPP nabývají platnosti dne 1. ledna 2014.
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