V‰eobecné pojistné podmínky poji‰tûní
záruky VPPZAR 06
verze NÎP-VPP-ZAR-06

âlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z poji‰tûní záruky 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 pro poji‰tûní záruky
VPPZAR 06 (dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“),
zvlá‰tními právními pﬁedpisy a pojistnou smlouvou.
2. Poji‰tûní záruky (dále jen „poji‰tûní“) je poji‰tûní soukromé a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové pro pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

b)

c)
d)

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, za kterou poji‰Èovna poskytuje záruku blíÏe specifikovanou v pojistné smlouvû.
4. Oprávnûnou osobou se rozumí osoba, které v pﬁípadû pojistné události vzniká právo na pojistné plnûní, tj. vûﬁitel.

âlánek 3
Pojistné nebezpeãí, pojistná událost
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad neplnûní smlouvy specifikované v pojistné smlouvû ze strany poji‰tûného.
2. Pojistnou událostí je vznik majetkové újmy vûﬁitele v dÛsledku neplnûní smlouvy ze strany poji‰tûného, pokud tato újma nastala v dobû trvání poji‰tûní a nenastala za okolností uveden˘ch v ãlánku 4 a bylo-li právo na pojistné
plnûní uplatnûno v dobách a zpÛsoby uveden˘mi v ãlánku 11 bodu 2 a 3.

âlánek 4
V˘luky
Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na majetkové újmy vûﬁitele vzniklé v pﬁíãinné souvislosti:
a) s 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 se
zásahem státní nebo úﬁední moci,
b) jadern˘mi nehodami a nebezpeãím.

âlánek 5
Povinnosti pojistníka
Pojistník je povinen:
a) pﬁedloÏit poji‰Èovnû nebo jí povûﬁen˘m osobám v‰echny
doklady t˘kající se hospodaﬁení a finanãní situace poji‰tûného, popﬁípadû dal‰í doklady a údaje, které si poji‰Èovna vyÏádá, a podat k nim vysvûtlení;
b) uhradit poji‰Èovnû pojistné zpÛsobem, ve v˘‰i a lhÛtû dohodnuté v pojistné smlouvû;
c) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu písemnû kaÏdou zmûnu pojistného rizika poji‰tûného, o níÏ se dozví
a která nastala po uzavﬁení pojistné smlouvy, a to zejména:
ca) zhor‰ení finanãní situace a stavu majetku spoleãnosti,
cb) jednání ohlednû úvûrÛ, poskytování záruk movit˘m
a nemovit˘m majetkem tﬁetím osobám, jednání
o uplatnûní práva na náhradu ‰kody proti poji‰tûnému, popﬁípadû ruãení poji‰tûného tﬁetím osobám,
cc) zmûnu osoby vlastníka podniku,
cd) takové organizaãnû-právní i jiné zmûny, které by
mohly mít zásadní dopad na závazky z pojistné
smlouvy (podání návrhu na prohlá‰ení konkurzu nebo vyrovnání, vstup do likvidace, zánik poji‰tûného
bez likvidace apod.),
ce) kaÏdou zmûnu zápisu do obchodního rejstﬁíku ãi jiného registru, zmûnu trvalého bydli‰tû (sídla) nebo
adresy pro doruãování projevÛ vÛle (dále téÏ „písemností“) nejdéle do 8 dnÛ po provedení této zmûny,
cf) kaÏdou zmûnu kontaktní osoby;
d) oznámit poji‰Èovnû, Ïe stejné poji‰tûní proti témuÏ pojistnému riziku sjednal s jin˘m pojistitelem, sdûlit limit
pojistného plnûní a rozsah poji‰tûní;
e) plnit dal‰í povinnosti uloÏené mu zákonem, zvlá‰tními
právními pﬁedpisy nebo pojistnou smlouvou.

âlánek 6
Povinnosti poji‰tûného
Poji‰tûn˘ má povinnost:
a) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe do‰lo
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e)

f)

k neplnûní smlouvy, uãinit nutná opatﬁení k tomu, aby
majetková újma vûﬁitele byla co nejmen‰í, a postupovat
v souladu s pokyny poji‰Èovny,
dát pravdivé vysvûtlení o pﬁíãinách a rozsahu majetkové
újmy vzniklé vûﬁiteli, pﬁedloÏit potﬁebné doklady, umoÏnit poji‰Èovnû poﬁídit kopie tûchto dokladÛ, jakoÏ
i umoÏnit dal‰í ‰etﬁení, která jsou nezbytná pro posouzení, zda se jedná o pojistnou událost a jaká jsou práva vûﬁitele na pojistné plnûní,
oznámit bez zbyteãného odkladu orgánÛm ãinn˘m
v trestním ﬁízení dÛvodné podezﬁení, Ïe do‰lo k trestnému ãinu v souvislosti s neplnûním smlouvy,
sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe v souvislosti s neplnûním smlouvy bylo proti nûmu nebo jeho zamûstnanci zahájeno trestní ﬁízení, a informovat poji‰Èovnu o prÛbûhu a v˘sledcích tohoto ﬁízení,
pﬁed poskytnutím pojistného plnûní opatﬁit a pﬁedloÏit
poji‰Èovnû v‰echny doklady k uplatnûní práva na náhradu ‰kody, nebo jiného obdobného práva, které vzniklo
v souvislosti s pojistnou událostí, nebo toto právo vãas
uplatnit,
plnit dal‰í povinnosti uloÏené mu zákonem, zvlá‰tními
právními pﬁedpisy nebo pojistnou smlouvou.

âlánek 7
Povinnosti poji‰Èovny
Vedle povinností stanoven˘ch zákonem a zvlá‰tními právními pﬁedpisy má poji‰Èovna dále tyto povinnosti:
a) dozví-li se o tom, Ïe do‰lo k neplnûní smlouvy, které by
mohlo vést ke vzniku majetkové újmy vûﬁiteli, zahájit bez
zbyteãného odkladu ‰etﬁení spojené se zji‰tûním a ovûﬁením vzniku, pﬁíãiny a rozsahu této skuteãnosti,
b) umoÏnit poji‰tûnému a vûﬁiteli nahlédnout do materiálÛ
t˘kajících se ‰etﬁení nutného ke stanovení v˘‰e pojistného plnûní, uplatní-li vûﬁitel právo na pojistné plnûní,
c) vrátit poji‰tûnému a vûﬁiteli doklady, které poji‰Èovnû
pﬁedali a které si vyÏádají, nejsou-li nezbytné pro správu
poji‰tûní nebo poskytnutí plnûní,
d) oznámit vûﬁiteli, poji‰tûnému v˘sledky ‰etﬁení nutného
ke stanovení v˘‰e pojistného plnûní, uplatní-li vûﬁitel právo na pojistné plnûní,
e) informovat poji‰tûného bez zbyteãného odkladu o tom,
Ïe vûﬁitel uplatnil právo na pojistné plnûní, a to pﬁed
uskuteãnûním jakékoliv platby na uspokojení nebo ãásteãné uspokojení vûﬁitele.

âlánek 11
Plnûní poji‰Èovny a limit pojistného plnûní
1. Poji‰Èovna ‰etﬁení nezahájí a právo na pojistné plnûní vûﬁiteli nevznikne, pokud nebylo uplatnûno v dobách
a zpÛsoby uveden˘mi v bodech 2 a 3 tohoto ãlánku.
2. Uplatnûní práva na pojistné plnûní musí mít písemnou
formu a obsahovat uvedení osoby vûﬁitele, identifikaci
záruky a smlouvy, popis neplnûní smlouvy, stanovení povahy, místa, a doby vzniklé majetkové újmy a poÏadavek
na její úhradu.
3. Uplatnûní práva na pojistné plnûní musí b˘t poji‰Èovnû
doruãeno:
a) do doby stanovené zvlá‰tním právním pﬁedpisem specifikovan˘m v pojistné smlouvû v pﬁípadû záruky za
splnûní závazkÛ vypl˘vajících ze zvlá‰tního právního
pﬁedpisu,
b) pﬁed datem zániku poji‰tûní v pﬁípadû ostatních záruk.
4. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, poji‰Èovna
poskytne pojistné plnûní v ãeské mûnû.
5. Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etﬁení
nutného ke zji‰tûní rozsahu povinnosti poji‰Èovny plnit.
6. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, s kaÏd˘m poskytnut˘m pojistn˘m plnûním se limit pojistného plnûní
sniÏuje o takto vyplacenou ãástku.
7. Limit pojistného plnûní stanoven˘ v pojistné smlouvû
je horní hranicí plnûní poji‰Èovny v pﬁípadû pojistné
události.
8. Pojistník je povinen sjednat v˘‰i limitu pojistného plnûní
minimálnû v rozsahu stanoveném zvlá‰tním právním
pﬁedpisem specifikovan˘m v pojistné smlouvû.
9. 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 12
Pojistné

âlánek 8
Pojistná smlouva

1. Pojistné je ve smyslu zákona pojistn˘m jednorázov˘m
a jeho v˘‰e je stanovena v pojistné smlouvû.

Pojistná smlouva se uzavírá v písemné formû a musí, kromû
údajÛ stanoven˘ch zákonem, obsahovat následující údaje:
a) údaje identifikující smlouvu, na jejíÏ plnûní se vztahuje
záruka,
b) typ záruky a limit pojistného plnûní,
c) v˘‰i pojistného, zpÛsob placení pojistného a jeho splatnost,
d) v pﬁípadech, kdy se záruka nevztahuje na celou smlouvu, pﬁesné vymezení smluvních povinností, kter˘ch se záruka t˘ká,
e) podmínky t˘kající se pﬁípadného sníÏení limitu pojistného plnûní,
f) pojistnou dobu,
g) kontaktní osoby pojistníka, poji‰tûného a poji‰Èovny
a spojení na nû.

2. Pojistné stanoví poji‰Èovna podle ohodnocení pojistného
rizika a limitu pojistného plnûní.

âlánek 9
Vznik poji‰tûní, zmûny a pojistná doba
1. Poji‰tûní vzniká dnem uveden˘m v pojistné smlouvû za
pﬁedpokladu, Ïe pojistné bylo ve lhÛtû splatnosti dohodnuté v pojistné smlouvû ﬁádnû zaplaceno.
2. Poji‰tûní se sjednává na dobu urãitou vymezenou v pojistné smlouvû.
3. Zmûn v pojistné smlouvû lze dosáhnout pouze písemnou
dohodou úãastníkÛ, jinak jsou neplatné.
4. Poji‰tûní záruky se nepﬁeru‰uje.

âlánek 10
Zánik poji‰tûní
Kromû pﬁípadÛ stanoven˘ch zákonem poji‰tûní zaniká
dnem:
a) doruãení poji‰Èovnû prohlá‰ení vûﬁitele o ﬁádném splnûní
v‰ech smluvních závazkÛ ze strany poji‰tûného, nebo
b) doruãení poji‰Èovnû prohlá‰ení vûﬁitele o tom, Ïe závazky poji‰Èovny vypl˘vající ze záruky zanikají, nebo
c) uzavﬁení dohody poji‰Èovny a pojistníka o zániku poji‰tûní, jejíÏ úãinek je podmínûn písemn˘m souhlasem vûﬁitele s obsahem dohody, nebo
d) vrácení záruky vûﬁitelem.

3. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné se
platí najednou, za celou pojistnou dobu, na kterou bylo
poji‰tûní sjednáno. Je-li v pojistné smlouvû dohodnuto,
Ïe pojistné se zaplatí ve splátkách a nebude-li nûkterá
splátka pojistného ﬁádnû zaplacena, vzniká poji‰Èovnû
právo Ïádat po pojistníkovi zaplacení celé zb˘vající pohledávky najednou.
4. Poji‰Èovnû náleÏí celé pojistné za pojistnou dobu v pﬁípadû:
a) zániku poji‰tûní v dÛsledku pojistné události,
b) zániku poji‰tûní z dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû, pﬁípadnû v tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách,
pokud v pojistné dobû, ve které poji‰tûní zaniklo, nastala pojistná událost. V ostatních pﬁípadech zániku
poji‰tûní náleÏí poji‰Èovnû pomûrná ãást pojistného.
Zanikne-li poji‰tûní dohodou, lze v dohodû ujednat
i jinak.

âlánek 13
Právo poji‰Èovny na náhradu poskytnutého plnûní,
pﬁechod práv na poji‰Èovnu
1. Poji‰Èovna má proti poji‰tûnému právo na náhradu plnûní, které z poji‰tûní poskytla, jestliÏe poji‰tûn˘:
a) vûdomû poskytl nepravdivé nebo neúplné podklady,
které byly pro uzavﬁení pojistné smlouvy podstatné,
b) zpÛsobil neplnûní smlouvy úmysln˘m jednáním nebo
nedbalostí,
c) poru‰il povinnosti stanovené zákonem a toto poru‰ení
bylo v pﬁíãinné souvislosti se vznikem pojistné události,
d) poru‰il povinnosti stanovené pojistnou smlouvou
a tûmito v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami,
e) vzdal se svého práva na náhradu ‰kody ãi jiného obdobného práva nebo toto právo vãas neuplatnil, popﬁípadû jinak zmaﬁil pﬁechod sv˘ch práv podle bodu
2 tohoto ãlánku na poji‰Èovnu.
2. Vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí poji‰tûnému
proti jinému právo na náhradu ‰kody nebo jiné obdob-

né právo, pﬁechází v˘platou pojistného plnûní na poji‰Èovnu, a to aÏ do v˘‰e ãástek, které poji‰Èovna z poji‰tûní vyplatila.

âlánek 14
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 odesílatele, 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
od 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 15
¤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 ãlánku
15 bodu 2 tûchto 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
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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 uloÏení 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.

e)

f)

g)

h)

i)

j)

âlánek 16
V˘kladová ustanovení
Pro úãely poji‰tûní podle tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek znamená:
a) smlouva právní vztah mezi poji‰tûn˘m a vûﬁitelem upraven˘ písemnou dohodou nebo zvlá‰tním právním pﬁedpisem specifikovan˘m v pojistné smlouvû,
b) smluvní povinnost jak˘koliv závazek poji‰tûného vypl˘vající z ujednání obsaÏeného ve smlouvû,
c) neplnûní smlouvy jakékoliv poru‰ení smluvní povinnosti,
d) záruka písemné prohlá‰ení poji‰Èovny. Tímto prohlá‰ením poji‰Èovna potvrzuje, Ïe za podmínek uveden˘ch
v pojistné smlouvû, v rozsahu a do v˘‰e limitu pojistného
plnûní, poskytne vûﬁiteli pojistné plnûní, jestliÏe poji‰tûn˘
nesplní své závazky vypl˘vající ze smlouvy. Závazek poji‰Èovny je vedlej‰í (akcesorick˘) ve vztahu k závazku poji‰-

k)

tûného vypl˘vajícího ze smlouvy. To znamená, Ïe zanikne-li závazek poji‰tûného ze smlouvy, zaniká závazek poji‰Èovny z poji‰tûní záruky. Poskytnutím pojistného plnûní z poji‰tûní záruky zaniká aÏ do v˘‰e poskytnutého pojistného plnûní závazek poji‰tûného ze smlouvy.
Záruka za akontaci písemné prohlá‰ení poji‰Èovny. Tímto
prohlá‰ením poji‰Èovna potvrzuje, Ïe za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû, v rozsahu a do v˘‰e limitu pojistného plnûní, uhradí zálohy poskytnuté vûﬁitelem poji‰tûnému v souladu se smlouvou, kdy tyto zálohy jsou
vyplaceny pﬁed realizací smlouvy, jestliÏe poji‰tûn˘ nesplní
své závazky vypl˘vající ze smlouvy.
Záruka za nabídku písemné prohlá‰ení poji‰Èovny. Tímto
prohlá‰ením poji‰Èovna potvrzuje, Ïe za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû, v rozsahu a do v˘‰e limitu pojistného plnûní, uhradí majetkovou újmu vzniklou vûﬁiteli
následkem toho, Ïe poji‰tûn˘ smlouvu nesjednal.
Záruka za ﬁádné provedení smlouvy písemné prohlá‰ení
poji‰Èovny. Tímto prohlá‰ením poji‰Èovna potvrzuje, Ïe
za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû, v rozsahu
a do v˘‰e limitu pojistného plnûní, uhradí majetkovou
újmu vzniklou vûﬁiteli, jestliÏe poji‰tûn˘ nesplní své závazky vypl˘vající ze smlouvy a t˘kající se realizace prací,
poskytnutí sluÏeb nebo dodání zboÏí.
Záruka za zádrÏné písemné prohlá‰ení poji‰Èovny.
Tímto prohlá‰ením poji‰Èovna potvrzuje, Ïe za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû, v rozsahu a do v˘‰e limitu pojistného plnûní uhradí vûﬁiteli zádrÏné dohodnuté ve smlouvû, které vûﬁitel nezadrÏel, n˘brÏ
vyplatil poji‰tûnému pﬁed datem splatnosti zádrÏného, jestliÏe poji‰tûn˘ nesplní své závazky vypl˘vající ze
smlouvy.
Záruka za údrÏbu písemné prohlá‰ení poji‰Èovny. Tímto
prohlá‰ením poji‰Èovna potvrzuje, Ïe za podmínek uveden˘ch v pojistné smlouvû, v rozsahu a do v˘‰e limitu pojistného plnûní, zaplatí náklady údrÏby objektÛ ãi zaﬁízení po jejich fyzickém dokonãení nebo dodání, v souladu
se smlouvou, jestliÏe poji‰tûn˘ nesplní své závazky vypl˘vající ze smlouvy.
záruka za splnûní závazkÛ vypl˘vajících ze zvlá‰tního
právního pﬁedpisu specifikovaného v pojistné smlouvû
písemné prohlá‰ení poji‰Èovny. Tímto prohlá‰ením poji‰Èovna potvrzuje, Ïe za podmínek uveden˘ch ve zvlá‰tním
právním pﬁedpisu a pojistné smlouvû, v rozsahu a do v˘‰e limitu pojistného plnûní, uhradí majetkovou újmu vûﬁitele jestliÏe poji‰tûn˘ nesplní své závazky vypl˘vající ze
zvlá‰tního právního pﬁedpisu.
zaplacení pojistného pﬁipsání pojistného na úãet poji‰Èovny nebo jeho zaplacení poji‰Èovnû v hotovosti.

âlánek 17
Závûreãná ustanovení
1. Pro poji‰tûní se pouÏije právní ﬁád âeské republiky.
2. Pro právní úkony t˘kající se poji‰tûní podle tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek je tﬁeba písemné formy.
3. Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dnem 1. 7. 2006.

