Smluvní ujednání pro pojištění pro případ poškození věci
a pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody
(M-487; SU-04)
Oddíl I – pojištění pro případ poškození věci
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Článek 1
Obecné zásady
Obecné zásady pojištění průmyslu, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách
Pojištění průmyslu - pojištění pro případ poškození věci platných od 1.1.2014 (dále jen „VPP pojištění pro případ poškození věci PMP04“);
článek 2 – Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu nebo zřícení letadla – dále jen „požár“,
článek 3 – Pojištění proti vichřici a krupobití – dále jen „vichřice a krupobití“,
článek 4, odst. 1., písm. a) – Pojištění proti povodni – dále jen „povodeň“,
článek 4, odst. 1., písm. b) – Pojištění proti zemětřesení – dále jen „zemětřesení“,
článek 4, odst. 1., písm. c) – Pojištění proti výbuchu sopky – dále jen „výbuch sopky“,
článek 4, odst. 1., písm. d) – Pojištění proti sesednutí, sesuvu půdy – dále jen „sesuv půdy“,
článek 4, odst. 1., písm. e) – Pojištění proti lavině a působení tíhy sněhu – dále jen „lavina a tíha sněhu“,
článek 5 - Pojištění proti působení vody z vodovodního zařízení – dále jen „voda z vodovodního zařízení“,
článek 6 – Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových hasicích zařízení – dále jen „sprinklery“,
článek 8 – Pojištění proti nárazu vozidla, kouři nebo rázové vlně způsobené nadzvukovým letadlem – dále jen „náraz vozidla, kouř a
rázová vlna“.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a bylo-li sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně, zemětřesení,
výbuchu sopky, sesuvu půdy, laviny a tíhy sněhu, ujednává se, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých během
jednoho pojistného období za pojištěnou věc nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc nebo soubor věcí,
maximálně však následující částky:
• pro vichřici a krupobití - 100 000 000,- Kč
• pro zemětřesení - 100 000 000,- Kč
• pro výbuch sopky - 100 000 000,- Kč
• pro sesuv půdy - 500 000 000,- Kč
• pro lavinu a tíhu sněhu - 500 000 000,- Kč
• pro povodeň - do limitu uvedeného v pojistné smlouvě.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, uhradí pojistitel v případě pojistné události nezbytné náklady na:
a) vyklizení místa pojištění včetně stržení stojících částí, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a za jejich uložení nebo
zničení (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.1. VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04) do výše 2 % z pojistné částky, maximálně
však 1 000 000,- Kč za jedno pojistné období, náklady na dekontaminaci zeminy a vody se však nehradí,
b) stavební úpravy a na de/re-montáž ostatních nepoškozených pojištěných věcí, provedené v souvislosti se znovupořízením nebo
opravou věcí poškozených, zničených nebo ztracených při pojistné události (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2. VPP pojištění pro
případ poškození věci PMP-04) do výše 2 % z pojistné částky, maximálně však 1 000 000,- Kč za jedno pojistné období,
c) obnovení výrobní a provozní dokumentace (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod. a.3. VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04) do
výše 2 % z pojistné částky, maximálně však 500 000,- Kč za jedno pojistné období, pokud bude provedeno do dvou let po pojistné
události. Jinak pojistitel poskytne plnění pouze ve výši odpovídající pořizovací ceně materiálu.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pak, je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění proti krádeži vloupáním, loupeži
a/nebo vandalskému činu (čl. 7, odst. 1., písm. a) až d) VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04), uhradí pojistitel nezbytné
náklady na:
a) odstranění škod způsobených na stavebních součástech uvnitř i vně budov a staveb (vyjma zasklení výkladních a výstavních skříní
a vitrín), tj. např. na plotech, střechách, stropech, stěnách, podlahách, dveřích, zámcích, oknech, roletách, mřížích, výstavních
skříních a vitrínách (vyjma jejich zasklení), do výše 1 % z pojistné částky, avšak maximálně do výše 100 000,- Kč za jedno pojistné
období,
b) výměnu zámků vnějších dveří budovy v místě pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku pojistné události anebo krádeží
vloupáním, krádeží či loupeží mimo místo pojištění, do výše 1 % z pojistné částky, avšak maximálně do výše 100 000,- Kč za jedno
pojistné období. Toto ujednání se nevztahuje na dveře od trezorových místností.
Pojistitel uhradí nezbytné náklady specifikované ve výše uvedených odst. 3. a 4. pouze tehdy, pokud tyto byly vynaloženy v příčinné
souvislosti s pojistnou událostí.

Článek 2
Pojištění proti krádeži vloupáním, loupeži, vandalskému činu
1.
Pro stanovení výše pojistného plnění je rozhodující stav a funkčnost zabezpečení uzamčené budovy, resp. místnosti, ve které se
nacházejí pojištěné věci, v místě pojištění (dále jen „uzamčený prostor“). Návrh a montáž elektrických zabezpečovacích systémů
(dále jen EZS) musí být provedeny v souladu s příslušnými platnými normami.
A. Minimálním mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru musí
být osazena uzamykacím systémem. Uzamykací systém může být tvořen obyčejným zámkem, dosickým zámkem, zámkem
s cylindrickou vložkou nebo systémem s visacím zámkem.
Zabezpečení ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů, oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené stěny
apod. s výjimkou skleněných tvárnic), přes které je možný přístup do pojištěného prostoru, s plochou větší než 6 dm2 nebo s min.
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rozměrem v jednom směru alespoň 20 cm, pokud jejich spodní okraj leží do 3 m od země, resp. nejmenší vzdálenost od místa
umožňujícího vystoupání na úroveň otvoru (např. od hromosvodů, od pevných plošin spojených se zemí, apod.) není větší než 1,20 m,
musí být zajištěno alespoň skleněnou výplní – zasklením.
B. Základním mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru musí
být pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazená bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořený bezpečnostním
stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním).
Zabezpečení ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů, oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené stěny
apod. s výjimkou skleněných tvárnic), přes které je možný přístup do pojištěného prostoru, s plochou větší než 6 dm2 nebo s min.
rozměrem v jednom směru alespoň 20 cm, pokud jejich spodní okraj leží do 3 m od země, resp. nejmenší vzdálenost od místa
umožňujícího vystoupání na úroveň otvoru (např. od hromosvodů, od pevných plošin spojených se zemí, apod.) není větší než 1,2 m,
musí být zajištěno alespoň skleněnou výplní – zasklením.
C. Speciálním mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru musí
být pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazená:

vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, nebo

bezpečnostní uzamykatelnou závorou, nebo

bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořený bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou
vložkou a bezpečnostním kováním) a opatřena přídavným bezpečnostním zámkem.
Zárubně vnějších vstupních otvorů musí být zabezpečeny proti roztažení.
Zabezpečení ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů, oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené stěny
apod. s výjimkou skleněných tvárnic), přes které je možný přístup do uzamčeného prostoru, s plochou větší než 6 dm2 nebo s min.
rozměrem v jednom směru alespoň 20 cm, pokud jejich spodní okraj leží do 3 m od země, resp. nejmenší vzdálenost od místa
umožňujícího vystoupání na úroveň otvoru (např. od hromosvodů, od pevných plošin spojených se zemí, apod.) není větší než 1,2 m,
musí být zajištěno buď funkční ocelovou mříží pevně osazenou do zdiva, s průměrem tyče s kruhovým profilem 10 mm či s jiným
profilem s podobnou tuhostí, s velikostí oka max. 6 dm2 a s max. rozměrem v jednom směru 20 cm, nebo funkční bezpečnostní
roletou, nebo funkční okenicí uzamykatelnou zámkem, nebo bezpečnostní fólií s tloušťkou min. 300 mikrometrů montovanou do
rámu, nebo funkčním bezpečnostním zasklením.
2.

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí uložených v uzamčeném prostoru krádeží vloupáním anebo k poškození či zničení pojištěných
věcí vandalským činem po provedeném vloupání, pokud je pojištění proti poškození či zničení vandalským činem sjednáno, poskytne
pojistitel pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však:
a) 50 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písmeno a) až e) VPP pojištění pro případ poškození
věci PMP-04, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném minimálním zabezpečením,
b) 200 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění pro případ poškození
věci PMP-04, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. základním mechanickým zabezpečením,
c) 700 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění pro případ poškození
věci PMP-04, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním mechanickým zabezpečením,
d) 3 500 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění pro případ poškození
věci PMP-04 jsou-li pojištěné věci umístěny buď v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním mechanickým zabezpečením
a funkčním EZS (s prostorovou a plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací, nebo v uzamčeném prostoru
chráněném min. speciálním mechanickým zabezpečením trvale střeženém kvalifikovanou fyzickou ostrahou,
e) 10 000 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění pro případ poškození
věci PMP-04, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním mechanickým zabezpečením a
funkčním EZS (s prostorovou a plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací a s napojením na pult
centralizované ochrany (dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do
15 min.,
f) nad 10 000 000,- Kč, podle podmínek zvláště dohodnutých v pojistné smlouvě.

3.

Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, poskytne pojistitel pojistné plnění pro případ loupeže s limitem 200.000,- Kč za jedno
pojistné období. Toto ujednání se nevztahuje na loupež peněz a cenností.

4.

Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i na odcizení pojištěných peněz a cenností loupeží při jejich
přepravě na území České republiky. Pojistitel poskytne pojistné plnění za peníze a cennosti do výše sjednané pojistné částky, resp.
limitu pojistného plnění, maximálně však:
a) 200 000,- Kč, provádí-li přepravu jedna osoba a jsou-li peníze a cennosti uloženy v pevné řádně uzavřené kabele či kufru,
b) 500 000,- Kč, provádějí-li přepravu min. dvě osoby a jsou-li peníze a cennosti uloženy v pevné řádně uzavřené kabele či kufru,
c) 1 000 000,- Kč, provádějí-li přepravu min. dvě osoby v automobilu, přičemž alespoň jedna z nich je ozbrojena nabitou střelnou
zbraní připravenou k obraně, a peníze a cennosti jsou uloženy v bezpečnostní pevné řádně uzavřené kabele či kufru, který je
vybaven zařízením pro znehodnocení obsahu (barvící modul),
d) nad 1 000 000,- Kč, je-li přeprava prováděna za podmínek individuálně stanovených pojistitelem.
4. 1. Pojištěný je při přepravě peněz a cenností povinen dodržovat tyto podmínky:
a) osoby provádějící přepravu, včetně řidičů, musí být ve věku 18-60 let, spolehlivé, bezúhonné, fyzicky a psychicky vhodné a
speciálně vycvičené,
b) řidič je považován za osobu provádějící přepravu, resp. za člena doprovodu,
c) osoby provádějící přepravu musí být vybaveny alespoň obranným sprejem,
d) trasy a doby přepravy vozem musí být nepravidelně měněny, s trasou a cílem smí být seznámen pouze řidič (řidiči) až
bezprostředně před zahájením jízdy,
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e) přeprava vozem smí být přerušena jen z důvodů vyplývajících z pravidel silničního provozu,
f) vůz nesmí být v případě přerušení přepravy otevřen v nechráněném prostoru,
g) druh a množství přepravovaných peněz a cenností, doba a trasa přepravy musí být utajena před nepovolanými osobami včetně
doprovázejících osob,
h) osoby provádějící přepravu ji musí zajišťovat po celou dobu trvání od počátku nakládky (převzetí) do skončení vykládky (předání)
v místě určení.
5.

Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i na odcizení peněz a cenností krádeží vloupáním. Pojistitel
poskytne pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však:
a) 40 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy v uzavíratelné a uzamykatelné úložné schránce (tj. např. stolní zásuvce, nábytkovém
kontejneru, apod.). V mimoprovozní době či v době nepřítomnosti pověřeného pracovníka musí být úložná schránka s penězi a
cennostmi uzavřena, uzamčena a uložena v místnosti zabezpečené alespoň minimálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
úložné schránky i od místnosti se musí nacházet buď mimo místo pojištění, nebo musí být uloženy pod dohledem pověřeného
pracovníka v místě pojištění .
b) 150 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. I. bezpečnostní
třídě dle ČSN EN 1143-1. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být podle návodu výrobce
ukotveny. Tyto mobilní úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních
úschovných objektů se nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
c) 400 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. II. bezpečnostní
třídě dle ČSN EN 1143-1. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být podle návodu výrobce
ukotveny. Tyto mobilní úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních
úschovných objektů se nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
d) 1 100 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. III.
bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1143-1. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být podle návodu
výrobce ukotveny. Tyto mobilní úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních
úschovných objektů se nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
e) 2 300 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. IV.
bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1143-1. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být podle návodu
výrobce ukotveny. Tyto mobilní úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních
úschovných objektů se nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
f) 4 500 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. V.
bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1143-1. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být podle návodu
výrobce ukotveny. Tyto mobilní úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních
úschovných objektů se nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
g) 5 500 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném v min. VI.
bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1143-1. Mobilní úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být podle návodu
výrobce ukotveny. Tyto mobilní úschovné objekty musí být dále umístěny v uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích kódových uzávěrů mobilních
úschovných objektů se nesmí nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
h) nad 5 500 000,- Kč poskytne pojistitel pojistné plnění pouze tehdy, jsou-li v pojistné smlouvě sjednány pro tento limit individuální
podmínky zabezpečení a jsou-li tyto individuální podmínky zabezpečení dodrženy.

6.

Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i na odcizení nosičů dat výrobní a provozní dokumentace a věcí
zaměstnanců krádeží vloupáním. Pojistitel poskytne pojistné plnění za všechny tyto věci do výše pojistné částky, resp. limitu
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, pokud jsou chráněny alespoň základním zabezpečením.

7.

Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i na poškození, ztrátu či zničení nosičů dat výrobní a provozní
dokumentace, pokud příčinou byl požár, úder blesku, výbuch nebo pád letadla. Pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše
sjednaného limitu pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé během pojistného období, max. však do výše Kč
250 000,-, jsou-li pojištěné nosiče dat výrobní a provozní dokumentace uloženy v ohnivzdorném úschovném objektu certifikovaném
alespoň ve třídě ohnivzdornosti S 60 DIS dle ČSN EN 1047-1, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak.

8.

V případě, že jsou v pojistné smlouvě sjednány pro různé předměty pojištění odlišné spoluúčasti, odečte pojistitel v případě pojistné
události vzniklé ve stejné době a z téže příčiny pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou. To však neplatí, pokud je pro
pojištěného výhodnější odečtení jednotlivých sjednaných spoluúčastí zvlášť.

9.

Odchylně od čl. 7. VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na věci, které nelze pro
jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru a jsou proto uloženy na volném
prostranství, pokud dojde k jejich krádeži vloupáním anebo k jejich poškození vandalským činem po provedeném vloupání. Škody na
cennostech, starožitnostech a na malé mechanizaci do hmotnosti 750 kg však pojistitel nehradí. Za všechny ostatní pojištěné věci
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však 50 000,- Kč za
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jedno pojistné období, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, a to v případě, že je prostranství zabezpečeno funkčním
oplocením celého pozemku s minimální výší 180 cm a uzamčenými vraty. Spoluúčast pojištěného pro pojištění dle tohoto odstavce se
ujednává ve výši 1 000,- Kč.
10.

V případě, že je v pojistné smlouvě sjednána doložka M-485, ujednává se odchylně od čl. 3 VPP pojištění pro případ poškození věci
PMP-04, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na pojištěných vozidlech definovaných doložkou M-485 umístěných na
volném prostranství, byla-li poškozena, zničena nebo ztracena v souvislosti s pojistnou událostí, jejíž příčinou byla vichřice nebo
krupobití. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se limit pojistného plnění pro pojištění dle tohoto odstavce na
2 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období. Spoluúčast pojištěného činí 20 000,- Kč.

Oddíl II – pojištění pro případ přerušení provozu
v důsledku věcné škody

1.

2.

Článek 1
Obecné zásady
Obecné zásady pojištění průmyslu, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách
Pojištění průmyslu - pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody platných od 1.1.2014 (dále jen „VPP pro přerušení
provozu PPP-04“);
a) článek 3 – Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu nebo zřícení letadla – dále jen „požár“,
b) článek 4 – Pojištění proti vichřici a krupobití - dále jen „vichřice a krupobití“,
c) článek 5, odst. 1., písm. a) – Pojištění proti povodni – dále jen „povodeň“,
d) článek 5, odst. 1., písm. b) – Pojištění proti zemětřesení – dále jen „zemětřesení“,
e) článek 5, odst. 1., písm. c) – Pojištění proti výbuchu sopky – dále jen „výbuch sopky“,
f) článek 5, odst. 1., písm. d) – Pojištění proti sesednutí, sesuvu půdy – dále jen „sesuv půdy“,
g) článek 5, odst. 1., písm. e) – Pojištění proti lavině a působení tíhy sněhu – dále jen „lavina a tíha sněhu“,
h) článek 6 - Pojištění proti působení vody z vodovodního zařízení – dále jen „voda z vodovodního zařízení“,
i) článek 7 – Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových hasicích zařízení – dále jen „sprinklery“,
j) článek 9 – Pojištění proti nárazu vozidla, kouři a rázové vlně způsobené nadzvukovými letadly – dále jen „náraz vozidla, kouř a
rázová vlna“.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a bylo-li sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně, zemětřesení,
výbuchu sopky, sesuvu půdy, laviny a tíhy sněhu, ujednává se, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých během
jednoho pojistného období za pojištěnou věc nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc nebo soubor věcí,
maximálně však následující částky:
• pro vichřici a krupobití - 100 000 000,- Kč
• pro zemětřesení - 100 000 000,- Kč
• pro výbuch sopky - 100 000 000,- Kč
• pro sesuv půdy - 500 000 000,- Kč
• pro lavinu a tíhu sněhu - 500 000 000,- Kč
• pro povodeň - do limitu uvedeného v pojistné smlouvě.

Oddíl III – ostatní ustanovení
Článek 1
Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu nebo zřícení letadla
Pro pojištění proti požáru, úderu blesku a výbuchu (čl. 2 VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04, resp. čl. 3 VPP pro přerušení
provozu PPP-04) se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, jsouli pojistníkem (pojištěným) dodrženy bezpečnostní předpisy vyplývající ze zákona o požární ochraně, technických předpisů a souvisejících
norem (např. práce s otevřeným ohněm, pravidla pro zábranné systémy, apod.). V případě nedodržení těchto předpisů si pojistitel
vyhrazuje právo pojistné plnění přiměřeně snížit podle toho, jaký vliv mělo porušení těchto předpisů na rozsah povinnosti plnit.
Článek 2
Zabezpečení pojištěných věcí a jiného majetku
Tímto se ujednává, že veškeré zabezpečovací a detekční systémy a zařízení určené zejména pro zabránění či minimalizaci škod vzniklých
v důsledku požáru, výbuchu, kouře nebo krádeže vloupáním, kterými jsou zabezpečeny či sledovány pojištěné věci a které má pojistník
(pojištěný) pod svou kontrolou, musí být v průběhu trvání pojištění plně funkční a provozuschopné a musí být řádně udržovány, a to nejen
v pracovní, ale rovněž v mimopracovní době, resp. i v případě, že část pojištěného provozu či prostor pojistníka (pojištěného) bude
dočasně neobsazena nebo nepoužívána.
Jakékoli změny v rozsahu či úrovni zabezpečení či detekce musí být pojistiteli předem písemně oznámeny.
Článek 3
Zabezpečení pojištěných věcí a jiného majetku stabilním hasicím zařízením
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Tímto se ujednává, že stabilní hasicí zařízení, kterými jsou chráněny pojištěné věci a jiný majetek a které má pojistník (pojištěný) pod svou
kontrolou, musí být v průběhu trvání pojištění řádně udržovány pro zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti. Zejména musí být
uskutečněna taková opatření, která zabezpečí neprodlené odstraňování případných závad a zamezí případnému zamrznutí nebo jinému
poškození instalací a která umožní přístup k přístrojům měřícím stav hasebního média. Jakékoli změny, úpravy nebo opravy instalací je
nutné předem písemně nahlásit pojistiteli.
Článek 4
Pojištění prostého vandalského činu
Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, poskytne pojistitel pojistné plnění také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena nebo
ztracena v souvislosti s pojistnou událostí, jejíž příčinou byl prostý vandalský čin. Prostým vandalským činem se rozumí jakékoliv úmyslné
poškození nebo zničení pojištěné věci zjištěným i nezjištěným pachatelem. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se limit
pojistného plnění pro pojištění dle tohoto článku ve výši 50 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.
Spoluúčast pojištěného činí 10 % z pojistného plnění, min. 1 000,- Kč. Pojištění dle tohoto článku se však nevztahuje na poškození nebo
zničení pojištěné věci, pokud je škoda kryta pojištěním dle článku 7, odst. 1., písm. d) VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04.
Článek 5
Pojištění na 1. riziko
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění věcí na 1. riziko se sjednává v nových cenách s výjimkou hotových peněz a cenin,
které se sjednávají na jejich nominální, resp. jmenovitou hodnotu. Ustanovení článku 13, odst. 7. VPP pojištění pro případ poškození věci
PMP-04 zůstává v platnosti beze změny.
Článek 6
Pojištění stavebních součástí
Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění stavebních součástí proti krádeži vloupáním a/nebo loupeži, ujednává se odchylně od
článku 7 VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04, že pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud tyto stavební součásti jsou
zabudovány nebo konstrukčně upevněny k budově nebo stavbě a nemohou být odděleny, aniž se tím budova nebo stavba poškodí nebo
znehodnotí. Stavebními součástmi se rozumí věci, které jsou vně a/nebo uvnitř zabudovány nebo konstrukčně upevněny k budově nebo
stavbě a nemohou být odděleny, aniž se tím budova nebo stavba poškodí nebo znehodnotí, a podle své povahy patří a jsou určeny k tomu,
aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány. Jedná se např. o okna, dveře, příčky, vnitřní instalace, obklady, podlahy, malby, antény,
EZS, EPS, dešťové svody, pletivo atd. Toto odchylné ujednání se sjednává na 1. riziko na pojistnou částku 100 000,- Kč pro jedno pojistné
období se spoluúčastí pojištěného 5 000,- Kč, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
Článek 7
Pojištění přepětí, nepřímého úderu blesku
Odchylně od ustanovení čl. 2 VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04 se pojištění vztahuje rovněž na poškození, ztrátu či zničení
pojištěných věcí v místě pojištění, pokud příčinou byly elektromagnetické jevy (např. přepětí, podpětí, indukce, apod.) v průběhu bouře
doprovázené blesky. Toto odchylné ujednání se sjednává na 1. riziko na pojistnou částku 100 000,- Kč pro jedno pojistné období se
spoluúčastí pojištěného 5 000,- Kč, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Z pojištění jsou vyloučeny všechny škody způsobené
opotřebením nebo nevhodnou údržbou pojištěných předmětů.
Článek 8
Pojištění zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu
Odchylně od článku 4, odst. 2., písm. a) VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04 se ujednává, že za škody způsobené povodní se
považují rovněž škody způsobené vodou z atmosférických srážek na pojištěné budově a/nebo stavbě, vč. jejích stavebních součástí, a na
pojištěných movitých věcech uložených v pojištěné budově a/nebo stavbě. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná věc byla
poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub a plísní, vniknutím vody neuzavřenými vnějšími stavebními otvory nebo v důsledku
poruchy, poškození nebo zhoršení funkčnosti některé stavební součásti pojištěné budovy a/nebo stavby. Pojistitel tak poskytne pojistné
plnění např. v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky, přičemž vnější plášť, zastřešení pojištěné budovy
a/nebo stavby ani svody dešťové vody nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti. Výluky uvedené v článku 4, odst. 2
zůstávají v platnosti beze změny.
Odchylně od článku 4, odst. 7., písm. a) VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04 se ujednává, že působením tíhy sněhu se rozumí
rovněž působení vody vzniklé táním sněhové resp. ledové vrstvy, která poškodí pojištěnou budovu a/nebo stavbu, vč. jejích stavebních
součástí, nebo poškodí či zničí pojištěné movité věci. Nárok na pojistné plnění však nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo
zničena působením vlhkosti, hub a plísní nebo vniknutím atmosférických srážek neuzavřenými vnějšími stavebními otvory. Výluky uvedené
v článku 4, odst. 7 zůstávají v platnosti beze změny.
Odchylná ujednání dle tohoto článku 8 se sjednávají na 1. riziko se spoluúčastí 10 % z pojistného plnění, min. 1 000,- Kč a na celkový roční
limit pojistného plnění za všechna odchylná ujednání v tomto článku 8 ve výši 100 000,- Kč, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
V případě souběhu škody z tohoto článku a škody z pojistného nebezpečí povodeň (čl. 4, odst. 2. výše uvedených VPP) se odečte jen jedna
spoluúčast, a to nejvyšší sjednaná. V případě souběhu škody z tohoto článku a škody z pojistného nebezpečí tíha sněhu (čl. 4, odst. 7 výše
uvedených VPP) se odečte jen jedna spoluúčast, a to nejvyšší sjednaná. V případě, že se jedná o pojistnou událost likvidní dle článků 9 či 10
VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04 (Allrisks 1/Allrisks 2) a zároveň dle tohoto článku, bude likvidace provedena dle toho z výše
uvedených článků, podle kterého je pojistné plnění pro pojištěného výhodnější.
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Článek 9
Poškození zateplené fasády
Odchylně od ustanovení VPP pojištění pro případ poškození věci PMP-04 se pojištění vztahuje rovněž na poškození nebo zničení zateplené
fasády pojištěných budov a/nebo staveb v místě pojištění, pokud příčinou byly destruktivní činnosti zvířat nebo hmyzu na vnější zateplené
fasádě. Toto odchylné ujednání se sjednává na 1. riziko na pojistnou částku 50 000,- Kč pro jedno pojistné období se spoluúčastí
pojištěného 1 000,- Kč, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Zateplenou fasádou se rozumí vnější tepelně izolační kompozitní
systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo z minerální vlny a s konečnou povrchovou úpravou. Z pojištění jsou vyloučeny
všechny škody způsobené opotřebením nebo nevhodnou údržbou pojištěné budovy a/nebo stavby. Pojištění se nevztahuje na jakékoliv
následné škody spojené s tímto pojistným nebezpečím.
Článek 10
Sankční doložka
Smluvní strany se dohodly, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud by tím porušil jakékoliv použitelné právní předpisy upravující
obchodní a ekonomické sankce, nařízení anebo opatření Organizace spojených národů, Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru nebo jiné právní předpisy, nařízení nebo opatření upravující národní ekonomické a obchodní sankce.
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