V‰eobecné pojistné podmínky poji‰tûní
rÛzn˘ch finanãních ztrát VPPFZ 06

âlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z poji‰tûní rÛzn˘ch finanãních ztrát se
ﬁídí zákonem ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû
a o zmûnû souvisejících zákonÛ, v platném znûní (dále
jen „zákon“), V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami poji‰tûní rÛzn˘ch finanãních ztrát VPPFZ 06 (dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“) a pojistnou smlouvou.
2. Poji‰tûní rÛzn˘ch finanãních ztrát (dále jen „poji‰tûní“) je
poji‰tûní soukromé a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové
pro pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Úãastníci poji‰tûní
1. Pojistitelem se rozumí âeská poji‰Èovna a.s., Spálená
75/16, 113 04 Praha 1, âeská republika, Iâ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstﬁíku u Mûstského soudu v Praze, oddíl B., vloÏka 1464 (dále jen „poji‰Èovna“).
2. Pojistníkem se rozumí osoba, která uzavﬁela s poji‰Èovnou pojistnou smlouvu. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, je osobou totoÏnou s osobou poji‰tûného.
3. Poji‰tûn˘m se rozumí osoba, na jejíÏ finanãní ztrátu vypl˘vající z pojistné smlouvy se poji‰tûní vztahuje.
4. Oprávnûnou osobou se rozumí osoba, které v dÛsledku
pojistné události vznikne právo na pojistné plnûní. Tato
osoba je blíÏe specifikovaná v pojistné smlouvû. Oprávnûná osoba mÛÏe b˘t shodná s osobou poji‰tûného.

âlánek 3
Pojistné nebezpeãí, pojistná událost
1. Pojistn˘m nebezpeãím je moÏná pﬁíãina vzniku ‰kodné
události, která je blíÏe specifikována v pojistné smlouvû.
2. Pojistnou událostí s níÏ je spojen vznik povinnosti poji‰Èovny poskytnout pojistné plnûní, je finanãní ztráta, vzniklá
v dÛsledku ‰kodné události, k níÏ do‰lo za trvání poji‰tûní,
pokud nenastala za okolností uveden˘ch v ãlánku 4.

âlánek 4
V˘luky z poji‰tûní
1. Poji‰tûní se nevztahuje na finanãní ztráty vzniklé v pﬁíãinné souvislosti s:
a) váleãn˘mi událostmi, vzpourou, povstáním nebo jin˘mi hromadn˘mi násiln˘mi nepokoji, stávkou, v˘lukou, teroristick˘mi akty (tj. násiln˘mi jednáními motivovan˘mi politicky, sociálnû, ideologicky nebo
náboÏensky) nebo zásahem státní nebo úﬁední moci,
b) jadern˘mi nehodami a jadern˘m nebezpeãím,
c) úmysln˘m jednáním nebo úmysln˘m opomenutím
pojistníka, poji‰tûného, oprávnûné osoby, pﬁípadnû
jiné osoby z jejich podnûtu nebo úmysln˘m jednáním,
o kterém tyto osoby vûdûly.
2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, poji‰tûní se
nevztahuje na finanãní ztráty:
a) vzniklé v pﬁíãinné souvislosti s událostí, za kterou poji‰tûn˘ neodpovídá a která má povahu vy‰‰í moci, napﬁ. pﬁírodní katastrofa,
b) za u‰l˘ zisk,
c) ze ztráty trÏní hodnoty.

âlánek 5
Plnûní poji‰Èovny
1. V˘‰e pojistného plnûní je stanovena jako náhrada finanãní ztráty oprávnûné osoby vzniklé v dÛsledku pojistné
události.
2. Oprávnûná osoba se podílí na úhradû vzniklé finanãní
ztráty z kaÏdé pojistné události ãástkou sjednanou v pojistné smlouvû jako spoluúãast.
3. Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etﬁení
nutného ke zji‰tûní rozsahu povinnosti poji‰Èovny plnit.
·etﬁení je skonãeno, jakmile poji‰Èovna sdûlí jeho v˘sledky oprávnûné osobû.
4. Poji‰Èovna poskytne pojistné plnûní v ãeské mûnû, není-li
v pojistné smlouvû dohodnuto jinak. K pﬁepoãtu finanãní
ztráty, která vznikla v zahraniãní mûnû, se pouÏije smûnn˘ kurz deviz vyhlá‰en˘ âeskou národní bankou platn˘
v den vzniku pojistné události.

âlánek 6
Limit pojistného plnûní
1. Limit pojistného plnûní stanoven˘ v pojistné smlouvû je
horní hranicí plnûní poji‰Èovny v pﬁípadû pojistné události.

2. Poji‰Èovna nad rámec stanoveného limitu pojistného plnûní nahradí úãelnû vynaloÏené zachraÀovací náklady
specifikované v zákonû, nejv˘‰e v‰ak 2% limitu sjednaného v pojistné smlouvû pro pojistné nebezpeãí, kterého
se zachraÀovací náklady t˘kají s v˘jimkou nákladÛ, které
byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota nebo zdraví osob,
které poji‰Èovna nahradí nejv˘‰e do 30% limitu pojistného plnûní sjednaného v pojistné smlouvû pro pojistné nebezpeãí, kterého se zachraÀovací náklady t˘kají.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka, poji‰tûného,
oprávnûné osoby a poji‰Èovny
1. Pojistník, poji‰tûn˘ nebo oprávnûná osoba má povinnost:
a) bezúplatnû pﬁedloÏit poji‰Èovnû v‰echny doklady
a údaje, které si poji‰Èovna vyÏádá ve vztahu k poji‰tûní,
b) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu v‰echny
zmûny, které bûhem trvání poji‰tûní nastanou ve skuteãnostech na nûÏ byl tázán pﬁi sjednání poji‰tûní,
c) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe uzavﬁel dal‰í poji‰tûní proti témuÏ pojistnému nebezpeãí
a sdûlit poji‰Èovnû jméno pojistitele a v˘‰i stanoven˘ch pojistn˘ch ãástek a spoluúãasti,
d) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
poru‰ovat povinnosti smûﬁující k odvrácení nebo
zmen‰ení nebezpeãí, které jsou mu uloÏeny právními
pﬁedpisy nebo pojistnou smlouvou,
e) pokud pojistná událost nastala, uãinit nutná opatﬁení
ke zmírnûní jejich následkÛ a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny poji‰Èovny a postupovat v souladu s nimi,
f) bez zbyteãného odkladu prokazateln˘m zpÛsobem
oznámit poji‰Èovnû, Ïe pojistná událost nastala
a pﬁedloÏit doklady poÏadované poji‰Èovnou,
g) sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní ﬁízení
a poji‰Èovnu informovat o prÛbûhu a v˘sledcích tohoto ﬁízení,
h) vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezﬁení
z trestného ãinu nebo pokusu o nûj, uãinit bez zbyteãného odkladu oznámení policii,
i) zabezpeãit vÛãi jinému práva, která na poji‰Èovnu pﬁecházejí, zejména právo na náhradu ‰kody na postih
a vypoﬁádání,
j) dodrÏovat a plnit dal‰í povinnosti uloÏené mu zákonem nebo pojistnou smlouvou.
2. Poru‰il-li pojistník, poji‰tûn˘ nebo oprávnûná osoba nûkterou z povinností v bodu 1 tohoto ãlánku a toto poru‰ení
mûlo podstatn˘ vliv na vznik pojistné události nebo na v˘‰i
pojistného plnûní poji‰Èovny nebo tímto poru‰ením do‰lo
ke ztíÏení zji‰tûní právního dÛvodu plnûní jeho rozsahu nebo v˘‰e, má poji‰Èovna právo plnûní ze smlouvy pﬁimûﬁenû
sníÏit podle závaÏnosti tohoto poru‰ení. To neplatí jde-li
o poru‰ení povinnosti oznámit pojistnou událost bez zbyteãného odkladu (bod 1 písm. f) tohoto ãlánku), pokud pojistník, poji‰tûn˘ nebo oprávnûná osoba tuto povinnost nemohli splnit z objektivních pﬁíãin.
3. Vedle povinností stanoven˘ch zákonem a pojistnou
smlouvou má poji‰Èovna dále tyto povinnosti:
a) projednat s oprávnûnou osobou v˘sledky ‰etﬁení nutného ke zji‰tûní rozsahu pojistné události a v˘‰e pojistného
plnûní nebo mu je bez zbyteãného odkladu sdûlit,
b) vrátit na Ïádost pojistníka poji‰tûného nebo oprávnûné osoby jimi poskytnuté doklady.

âlánek 8
Doba trvání, zmûny a zánik poji‰tûní
1. Poji‰tûní se sjednává na dobu urãitou vymezenou v pojistné smlouvû.
2. Pojistnou smlouvu lze mûnit dohodou smluvních stran.
Dohoda musí b˘t uãinûna písemnû, jinak je neplatná.
3. Vedle dÛvodÛ stanoven˘ch zákonem lze v pojistné
smlouvû dohodnout i jiné dÛvody zániku poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se nepﬁeru‰uje.

âlánek 9
Pojistné
1. Pojistné je ve smyslu zákona pojistn˘m jednorázov˘m
a jeho v˘‰e a splatnost je stanovena v pojistné smlouvû.
2. Pojistné stanoví poji‰Èovna podle ohodnocení pojistného
nebezpeãí a limitu pojistného plnûní.
3. Pojistné se platí najednou za celou pojistnou dobu, na
kterou bylo poji‰tûní sjednáno. V pojistné smlouvû je
moÏno dohodnout, Ïe pojistník uhradí pojistné ve splát-

kách. Nebude-li nûkterá splátka pojistného ﬁádnû zaplacena, vzniká poji‰Èovnû právo Ïádat po pojistníkovi zaplacení celé zb˘vající pohledávky pojistného najednou.
4. Zanikne-li poji‰tûní z jakéhokoliv dÛvodu pﬁed uplynutím
sjednané pojistné doby, má poji‰Èovna právo na celé jednorázové pojistné.

âlánek 10
Doruãování
1. Písemnosti t˘kající se poji‰tûní jsou doruãovány:
a) prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní licence podle zvlá‰tního zákona na poslední známou adresu úãastníka
poji‰tûní, jemuÏ jsou urãeny, nebo
b) osobnû zamûstnancem nebo zmocnûncem odesilatele,
nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.
2. Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí písemnost
poji‰Èovny v místnû pﬁíslu‰né provozovnû drÏitele po‰tovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnÛ
ode dne jejího uloÏení, poslední den této lhÛty se povaÏuje za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.
3. Bylo-li pﬁijetí písemnosti adresátem odmítnuto, povaÏuje
se písemnost za doruãenou dnem, kdy její pﬁijetí bylo adresátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ o tom
informoval poji‰Èovnu, povaÏuje se písemnost za doruãenou dnem, kdy byla zásilka poji‰Èovnû vrácena jako nedoruãitelná.

âlánek 11
¤e‰ení sporÛ
1. Smluvní strany se dohodly, Ïe v‰echny majetkové spory
vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy nebo v souvislosti
s ní, které se t˘kají úplného i ãásteãného nezaplacení jednorázového pojistného, jeho v˘‰e nebo splatnosti, budou rozhodovány s vylouãením pravomoci obecn˘ch
soudÛ v rozhodãím ﬁízení s v˘jimkou uvedenou v bodu 2
tohoto ãlánku v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek. Tyto
spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovan˘m Správcem Seznamu rozhodcÛ, vedeném Spoleãností pro rozhodãí ﬁízení, a.s., Iâ 26421381 se sídlem Praha 2,
Sokolská 60, PSâ 120 00 (dále jen „Spoleãnost“). Smluvní strany prohla‰ují, Ïe jsou srozumûny s obsahem Jednacího ﬁádu pro rozhodãí ﬁízení Spoleãnosti, Pravidly o nákladech rozhodãího ﬁízení, Organizaãním a Kanceláﬁsk˘m
ﬁádem Spoleãnosti. O právech a povinnostech plynoucích
z tûchto dokumentÛ se smluvní strany mohou rovnûÏ informovat v sídle Spoleãnosti, kde mohou téÏ obdrÏet stejnopis Jednacího ﬁádu a Pravidel o nákladech rozhodãího
ﬁízení po úhradû nákladÛ na poﬁízení kopie, nebo na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.
Obû smluvní strany se dohodly a berou na vûdomí, Ïe
rozhodãí ﬁízení je neveﬁejné, zpravidla pouze písemné,
a Ïe nevyjádﬁí-li se Ïalovan˘ do 7 kalendáﬁních dnÛ ode
dne, kdy mu byla doruãena Ïaloba, jsou skuteãnosti vyjádﬁené a uvedené v Ïalobû povaÏovány za nesporné.
Jednacím místem je zpravidla sídlo Spoleãnosti. Ve‰keré písemnosti jsou doruãovány po‰tou, pﬁípadnû osobnû. Pﬁi doruãování po‰tou stranû sporu, jeÏ nebyla zastiÏena, aãkoliv se v místû doruãení zdrÏuje, se pouÏije
pﬁimûﬁenû ustanovení obãanského soudního ﬁádu o doruãování písemností do vlastních rukou, pﬁiãemÏ opûtovné doruãování zásilky se nevyÏaduje a platí, Ïe nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnÛ od uloÏení,
povaÏuje se poslední den této lhÛty za den doruãení,
i kdyÏ se adresát o doruãení nedozvûdûl. Písemnosti se
doruãují na adresu Ïalované strany, uvedenou v pojistné smlouvû, nesdûlí-li tato strana písemnû adresu jinou,
k ãemuÏ se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou
adresu byly písemnosti doruãovány. V pﬁípadû, Ïe Ïalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdrÏuje se na
jiné adrese, budou v rozhodãím ﬁízení písemnosti doruãovány na Ïalobci známou adresu a Ïalovaná strana bere na vûdomí, Ïe se tak dûje s úãinky pro rozhodãí ﬁízení rozhodn˘mi, jako by se na této adrese zdrÏovala.
Náklady ﬁízení, jimiÏ jsou zejména hotové v˘daje
úãastníkÛ a jejich zástupcÛ, ponese zpravidla strana,
která ve sporu nemûla úspûch. Odmûna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patﬁí k nákladÛm
ﬁízení. Tato odmûna se ﬁídí vyhl. ã. 484/2000 Sb.
v platném znûní (popﬁ. dle pﬁedpisu, kter˘ ji nahradí
v dobû rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl.
ã. 177/1996 Sb. v platném znûní (popﬁ. dle pﬁedpisu,
kter˘ ji nahradí v dobû rozhodování), a to obdobnû jako v ﬁízení pﬁed soudem. Pokud je advokát plátcem
DPH, patﬁí k odmûnû a k náhradám ãástka DPH dle
platné sazby.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, Ïe rozhodãí doloÏka sjednaná v ustanovení bodu 1 tohoto ãlánku
tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu,
ve vûci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodãí ﬁízení, ru‰í zahájením soudního ﬁízení ve vûci tohoto
konkrétního majetkového sporu.
3. V‰echny dal‰í spory vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich pﬁedmûtu
nelze podﬁadit pod ustanovení bodu 1 tohoto ãlánku

tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, budou rozhodovány obecn˘mi vûcnû a místnû pﬁíslu‰n˘mi soudy.

b) zaplacení pojistného pﬁipsání pojistného na úãet poji‰Èovny nebo jeho zaplacení poji‰Èovnû v hotovosti.

âlánek 12
V˘kladová ustanovení

âlánek 13
Závûreãná ustanovení

Pro úãely poji‰tûní podle tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek znamená:
a) finanãní ztráta vynaloÏené náklady nebo jiné finanãní
ztráty dohodnuté v pojistné smlouvû,

1. Poji‰tûní rÛzn˘ch finanãních ztrát se ﬁídí právním ﬁádem
âeské republiky.
2. Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dne 1. 7. 2006.

