Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
přerušení provozu podnikatelů DPPPP 2

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění přerušení
provozu podnikatelů DPPPP 2 (dále jen „doplňkové pojistné
podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných
podmínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005
(dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2
Předmět pojištění
Pojištění se sjednává podle dále uvedených ustanovení pro
případ finančních ztrát způsobených přerušením provozu
z důvodu věcné škody.

Článek 3
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou, tj. osobou, která má právo na pojistné plnění, pokud není dále v těchto doplňkových pojistných
podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, se
rozumí:
a) pojistník, pokud je vlastníkem pojištěného provozu;
b) pojištěný uvedený v pojistné smlouvě, na jehož provoz
se pojištění sjednané pojistníkem vztahuje.

Článek 4
Věcná škoda, pojistná nebezpečí
Věcnou škodou se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození, zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému provozu
v důsledku dále uvedených pojistných nebezpečí, není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak:
a) požáru, výbuchu, přímého úderu blesku, pádu letadla,
případně jeho části nebo nákladu;
b) povodně nebo záplavy;
c) vichřice nebo krupobití;
d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo
zřícení sněhových lavin;
e) pádu stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
f) tíhy sněhu nebo námrazy;
g) zemětřesení;
h) vody vytékající z vodovodních zařízení.

Článek 5
Speciální výluky z pojištění
Za věcné škody ve smyslu článku 4 těchto doplňkových pojistných podmínek se nepovažují:
a) škody spočívající v tom, že jsou zničeny, poškozeny nebo
ztraceny peníze na hotovosti, cenné papíry, listiny, plány,
výkresy, jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich, obchodní knihy nebo spisy všeho druhu;
b) škody na elektrických zařízeních, které vznikly působením elektrického proudu s výskytem ohně nebo bez něho (např. přepětím, izolační chybou, závitovým zkratem,
tělesovým nebo zemním spojením, nedostatečnými kontakty, selháním měřicích, regulačních nebo bezpečnostních zařízení); tato výluka neplatí, pokud takové poškození je v příčinné souvislosti se škodami vzniklými
požárem nebo výbuchem na věcech sloužících pojištěnému provozu;
c) škody na letadlech a zařízení pro létání všeho druhu
včetně veškerých jejich příslušenství, součástí, součástek,
náhradních dílů atd.;
d) škody na lodích, jiných plavidlech a lodních motorech
včetně veškerých jejich příslušenství, součástí, součástek,
náhradních dílů atd.;
e) škody způsobené v pracovních částech elektrických spínačů tlakem plynů;
f) škody, které vznikly na věcech sloužících pojištěnému
provozu tím, že tyto věci byly vystaveny užitkovému ohni
nebo teplu při zpracování nebo za jiným účelem.

Článek 6
Finanční ztráta vzniklá přerušením provozu
1. Finanční ztrátou způsobenou přerušením provozu z důvodu věcné škody, se rozumí ušlý zisk a vydání za náklady, které pojištěnému nabíhají i v případě přerušení provozu (dále jen „stálé náklady“), pokud věcná škoda
vznikla na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
2. Pojištěny jsou:
a) zisk z realizace prodeje vyrobených výrobků, prodaného zboží, zisk z poskytovaných služeb (dále jen
„zisk“), kterého by oprávněná osoba v případě nepřerušeného provozu dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo;
b) stálé náklady pojištěného podniku, které musí oprávněná osoba během doby trvání přerušení provozu,

nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné po obnovení zařízení co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu.
3. Pojištěny nejsou náklady, které již při přerušení provozu
nenabíhají, zejména:
a) výdaje za suroviny, pomocné látky, provozní látky, technologickou energii a za odebrané zboží (výrobky a poddodávky), pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za odběr cizí energie;
b) odvodové a daňové povinnosti a vývozní cla;
c) dopravné, náklady spojů atd.;
d) pojistné závislé na obratu;
e) licenční poplatky závislé na obratu a vynalezecké poplatky závislé na obratu;
f) majetkové sankce (např. penále, pokuty, manka a náhrady škod), které je pojištěný podnik povinen zaplatit v důsledku nesplnění, popř. porušení závazků nebo jiných právních povinností.
4. Pojištěny nejsou dále zisky a stálé náklady, které nesouvisejí s výrobním, obchodním nebo průmyslovým provozem, například z kapitálových, spekulačních nebo pozemkových obchodů. Pojištění nezahrnuje též náklady
z finančních operací.

Článek 7
Ušlé nájemné
1. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění ušlého nájemného, finanční ztrátou způsobenou přerušením provozu z důvodu věcné škody se rozumí ušlé nájemné z pronájmu nebytových prostor a bytů, pokud věcná škoda vznikla na
místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
2. Pojištěno je nájemné, které by oprávněná osoba v případě nepřerušeného provozu dosáhla během doby trvání
přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo.
3. Pojištěny nejsou náklady, které již při přerušení provozu
nenabíhají, zejména:
a) náklady na údržbu budov;
b) odvodové a daňové povinnosti;
c) majetkové sankce (např. penále, pokuty, manka a náhrady škod), které je oprávněná osoba povinna zaplatit v důsledku nesplnění, popř. porušení závazků nebo jiných právních povinností.

Článek 8
Vícenáklady
1. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění vícenákladů,
finanční ztrátou způsobenou přerušením provozu z důvodu věcné škody se rozumí vícenáklady, tj. zvýšené náklady, pokud věcná škoda vznikla na místě uvedeném
v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
2. Pojištěny jsou vícenáklady, jejichž pomocí může oprávněná osoba v době přerušení provozu, nejdéle však během
doby ručení, realizovat svoji činnost v náhradních prostorách apod. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
jedná se o níže specifikované vícenáklady:
a) nájem za provizorní provozovny;
b) náklady na úklid a úpravy provizorních provozoven;
c) nájem za provizorní stroje a zařízení;
d) náklady na dopravu zařízení včetně nákladů na přemístění zařízení do provizorních provozoven;
e) zvýšené náklady na zásobování energiemi;
f) příplatky za přesčasové práce při náhradní činnosti;
g) zvýšené pojistné za provizorní provozovny;
h) zvýšené náklady na ostrahu a vrátné;
i) ostatní náklady vzniklé v souvislosti s nájmem provizorních provozoven (tj. zvýšené náklady na reklamu,
telefony, správní poplatky apod.).

Článek 9
Doba ručení
1. Dobou ručení za finanční ztráty se rozumí sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců po vzniku věcné škody, po
který je pojišťovna povinna plnit za tyto ztráty, pokud během této doby vzniknou. Doba ručení začíná od okamžiku, od kterého byla věcná škoda rozpoznatelná, nejpozději však od časového okamžiku, od kterého pojištěnému finanční ztráty vznikají.
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, doba ručení
za finanční ztráty se ujednává v délce dvanácti měsíců.

Článek 10
Pojistné hodnoty, pojistné částky, limity plnění
a doba hodnocení pojistné události
Ustanovení článku 5 všeobecných pojistných podmínek se
doplňují takto:
1. Pojistná částka pro zisk a stálé náklady má být v pojistné

smlouvě stanovena tak, aby v případě vzniku pojistné
události odpovídala zisku, který by oprávněná osoba vytvořila, a stálým nákladům, na které by oprávněná osoba
nahospodařila bez přerušení provozu za dobu hodnocení resp. za část doby hodnocení odpovídající ujednané
době ručení, pokud je ujednaná doba ručení kratší než
dvanáct měsíců (tj. pojistné hodnotě zisku a stálých nákladů).
2. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění ušlého nájemného, pojistná částka má být stanovena tak, aby v případě vzniku pojistné události odpovídala nájemnému, které by oprávněná osoba obdržela bez přerušení provozu
za dobu hodnocení resp. za část doby hodnocení odpovídající ujednané době ručení, pokud je ujednaná doba
ručení kratší než dvanáct měsíců (tj. pojistné hodnotě nájemného).
3. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění vícenákladů,
jedná se o pojištění prvního rizika a limit plnění má být
stanoven tak, aby v případě vzniku pojistné události odpovídal vícenákladům specifikovaným v pojistné smlouvě, které by oprávněná osoba musela bezpodmínečně
vynakládat během ujednané doby ručení.
4. Pojistná částka stanovená v pojistné smlouvě pro finanční ztrátu je zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění
pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí
ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění
sjednáno.
5. V pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění pro jednotlivé finanční ztráty a pro jednotlivá
pojistná nebezpečí.
6. Doba hodnocení pro stanovení výše pojistného plnění
v případě pojistné události zahrnuje dvanáct po sobě následujících měsíců. Končí v okamžiku, od něhož již nevzniká finanční ztráta přerušením provozu, nejpozději
však uplynutím doby ručení.

Článek 11
Účetní povinnost
1. Oprávněná osoba je povinna vést průběžně účetnictví
v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Oprávněná osoba je dále povinna vést průkaznou evidenci o výši tržeb
a vynaložených nákladech alespoň jedenkrát týdně. Inventury, bilance a výsledky hospodaření za tři předcházející roky musí být bezpečně, vzájemně odděleně uloženy
na ochranu proti současnému zničení ve dvou vyhotoveních.
2. Pokud je oprávněnou osobou fyzická osoba mající příjmy
z pronájmů, platí pro ní povinnost vedení záznamů o příjmech a výdajích v časovém sledu alespoň jedenkrát měsíčně. Tyto záznamy včetně smluv o pronájmu za tři předcházející roky musí být bezpečně, vzájemně odděleně
uloženy na ochranu proti současnému zničení ve dvou
vyhotoveních.
3. Při porušení povinností uvedených v bodech 1 a 2 tohoto článku není pojišťovna povinna plnit.

Článek 12
Plnění pojišťovny
1. Při stanovení finanční ztráty přerušením provozu se přihlíží ke všem okolnostem, které by příznivě či nepříznivě
ovlivňovaly chod a výsledek provozu během doby hodnocení, kdyby nedošlo k přerušení provozu.
2. Pojištění nesmí vést k finančnímu zvýhodnění. Spravedlivě se přihlíží k hospodářským výhodám, které se po uplynutí doby hodnocení projeví jako následek přerušení během doby ručení.
3. Pojišťovna není povinna plnit za zvětšení finanční ztráty
způsobené:
a) neobvyklými událostmi vzniklými během přerušení
provozu;
b) úředně nařízenými omezeními obnovy a provozu;
c) tím, že oprávněná osoba nezajistí včas obnovu nebo
opětovné pořízení zničených, poškozených nebo pohřešovaných věcí, nebo k tomu nemá včas dostatek
finančních prostředků (kapitálu);
d) tím, že došlo k rekonstrukci poškozených nebo zničených věcí v širším rozsahu, než byly věci původní (např. inovace, přestavba apod.).
4. Při vzniku práva na plnění pro zisk a stálé náklady dále
platí:
a) nahrazují se zisk, který oprávněná osoba v důsledku
přerušení provozu za dobu hodnocení nemohla vytvořit, a stálé náklady za uvedenou dobu;
b) náklady se nahrazují pouze tehdy, pokud je jejich další vydání v souladu s právními předpisy a pokud by

oprávněná osoba byla schopna na ně nahospodařit,
kdyby k přerušení provozu nedošlo. Při výpočtu náhrady se přihlíží i k případným úsporám na nákladech,
jež při přerušení již nevznikají nebo se snižují;
c) plnění za odpisy budov, strojů a ostatního hmotného
majetku se poskytuje pouze do té míry, pokud připadají na části pojištěného podniku, které nejsou zasažené věcnou škodou.
5. Pro pojištění zisku a stálých nákladů je možno v pojistné smlouvě ujednat zjednodušený výpočet pojistného
plnění.
6. Je-li v pojistné smlouvě ujednán zjednodušený výpočet
pojistného plnění, pak plnění za nevytvořený zisk a stálé
náklady v období hodnocení pojistné události se určí jako násobek výpadku tržeb v důsledku věcné škody a stanoveného koeficientu náhrady. Koeficient náhrady se
stanoví z údajů o hospodaření podniku v období pro stanovení sumy tržeb a sumy nákupních cen:
a) u podniku obchodu nebo služeb se koeficient náhrady stanoví jako podíl rozdílu sumy tržeb (za prodané
zboží a poskytnuté služby) a sumy nákupních cen (nákupní ceny prodaného zboží a ceny přímého materiálu) k sumě tržeb;
b) u výrobního podniku se koeficient náhrady stanoví jako podíl rozdílu sumy tržeb za výrobky a sumy nákupních cen (za suroviny a přímý materiál použitých pro
výrobu) včetně ostatních proměnných nákladů k sumě tržeb. Ostatními proměnnými náklady se rozumí
přímá spotřeba elektrické energie, doprava, balení
hotových výrobků, licence podle množství vyrobeného zboží apod.;
c) nákupní cena (prodaného zboží a ceny spotřeby přímého materiálu) se určí jako suma nákupů zvýšená
o stav zásob (zboží a materiálu) na začátku období
a snížená o stav zásob na konci období (u oprávněných osob, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, se určí jako výdaje za zboží a materiál upravené o změnu stavu zásob zboží a materiálu);
d) za výpadek tržeb se považuje rozdíl tržeb skutečně
dosažených v době hodnocení pojistné události a tržeb, které byly očekávány na základě předchozích výsledků jako průměr z období pro stanovení sumy tržeb a sumy nákupních cen. Při vedení účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu je třeba opravit výši tržeb
o změnu pohledávek za prodej zboží a poskytnuté
služby; zvýšení stavu pohledávek se přičte, snížení
odečte.
7. Při vzniku práva na plnění za pojištěné ušlé nájemné dále platí, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak:
a) nahrazuje se částka odpovídající ušlému nájemnému,
snížená o částku na údržbu budovy, a na odvodové
a daňové povinnosti. Částka za údržbu budovy se stanovuje ve výši 15% příslušného ušlého nájemného;
b) za ušlé nájemné, které oprávněná osoba v důsledku přerušení za dobu hodnocení nemohla obdržet,
se považuje rozdíl mezi částkou nájemného skutečné dosaženou a částkou nájemného, která byla
očekávána na základě předchozích výsledků jako
průměr z období pro stanovení sumy inkasovaného
nájemného.
8. Období pro stanovení sumy tržeb a sumy nákupních cen
nebo inkasovaného nájemného zahrnuje posledních dvanáct měsíců bezpostředně před vznikem pojistné události. Pokud pojištěný provoz zahájil svoji činnost až v průběhu těchto dvanácti měsíců, období pro stanovení sumy
tržeb a sumy nákupních cen nebo inkasovaného nájemného se stanoví od uvedení provozu do činnosti do okamžiku vzniku pojistné události.
9. Při vzniku práva na plnění za pojištěné vícenáklady se nahrazují vícenáklady specifikované v článku 8 bodu 2
těchto doplňkových pojistných podmínek nebo specifikované v pojistné smlouvě, pokud vzniknou během sjednané doby ručení.
10. Za přerušení provozu, které trvalo dobu kratší než 48 hodin, nevzniká nárok na plnění z pojištění.
11. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné finanční ztráty, sníží pojistitel
pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky
ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěné finanční ztráty, nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 13
Úprava výše pojistného
1. Pojišťovna a pojistník se dohodli, že pojišťovna má právo
v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení pojistného upravit na další pojistný rok výši jednorázového pojistného, zejména pokud skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný
škodný průběh.
2. Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného
pro další pojistný rok sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před uplynutím stávajícího pojistného roku.
3. V případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí
svůj nesouhlas uplatnit u pojišťovny písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného

dozvěděl; v tomto případě pojištění zanikne uplynutím
pojistného roku, na který bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li mezi pojišťovnou a pojistníkem dohodnuto jinak.

Článek 14
Náhrada výdajů na snížení následků
pojistné události
Pojišťovna nahradí výdaje oprávněné osoby, pokud snižují
rozsah povinnosti pojišťovny plnit. Celkové plnění pojišťovny
nesmí přesáhnout plnění, které by pojišťovna poskytla, kdyby tyto výdaje nebyly vynaloženy, maximálně však do výše
pojistné částky, navýšené o limit zachraňovacích nákladů ve
smyslu článku 10 všeobecných pojistných podmínek.

Článek 15
Další povinnosti oprávněné osoby
1. Oprávněná osoba je povinna:
a) předložit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám účetní a jinou obdobnou dokumentaci (zejména obchodní knihy, inventury, účty, bilance, doklady o daňové
a odvodové povinnosti za uplynulé tři roky) a umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů;
b) v případě věcné škody, která může mít za následek
přerušení provozu, se postarat podle svých možností
o odvrácení nebo zmenšení finanční ztráty, přičemž
se řídí pokyny pojišťovny.
2. Porušila-li oprávněná osoba povinnost uvedenou v bodu
1 tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na
vznik pojistné události nebo na výši pojistného plnění,
má pojišťovna právo plnění ze smlouvy přiměřeně snížit
podle závažnosti tohoto porušení.

Článek 16
Změny a doba trvání pojištění
Vedle důvodu uvedeného v článku 12 bodu 4 všeobecných
pojistných podmínek pojištění dále zaniká:
a) pokud se pojištěný provoz ruší nebo je natrvalo zastaven;
b) pokud jsou prováděny změny v podniku nebo na podnikovém pozemku nebo změny týkající se věcí na něm nacházejících, přičemž se riziko věcné škody zvyšuje vzhledem ke stavu v době počátku platnosti tohoto pojištění;
toto neplatí, pokud je trvání platnosti pojištění potvrzeno pojišťovnou;
c) pokud je vyhlášen konkurs (podnik je v likvidaci).

Článek 17
Výkladová ustanovení
Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných pojistných podmínek se doplňují takto:
1. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové
ohniště opustil a šíří se vlastní silou.
Požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem
kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
Za věcnou škodu se pro účely tohoto pojištění považuje
i poškození nebo zničení věci sloužící pojištěnému provozu zplodinami požáru nebo hašením nebo stržením při
zdolávání požáru či při odstraňování jeho následků.
2. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo
párou se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem
a vnitřkem nádoby.
Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani
aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Pro
účely těchto podmínek výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraní ani
v jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
3. Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku
(atmosférického výboje) do věci sloužící pojištěnému provozu. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého zásahu do věci sloužící pojištěnému provozu
nebo místo působení blesku na věc sloužící pojištěnému
provozu spolehlivě zjištěno.
Věcnou škodou z důvodu tohoto pojistného nebezpečí
však není poškození nebo zničení elektrických a elektronických přístrojů, spotřebičů, elektrických strojů a motorů, elektronických prvků a elektrotechnických součástek
a podobných věcí sloužících pojištěnému provozu nebo
jejich součástí, přepětím nebo indukcí, která nastala
v souvislosti s úderem blesku.
4. Pádem letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla
s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy
letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události,
která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo
opustila.
5. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků

nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením
průtočného profilu toku.
Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se
nachází věc sloužící pojištěnému provozu, proudící nebo
stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně.
Věcnou škodou z důvodu pojistného nebezpečí povodeň
nebo záplava se rozumí takové poškození nebo zničení
věci sloužící pojištěnému provozu, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně nebo záplavy na
věci sloužící pojištěnému provozu;
b) předměty unášenými vodou z povodně nebo záplavy.
6. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu,
která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a více. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna plnění, pokud oprávněná osoba prokáže,
že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně
odolných jiných věcech, anebo že škoda při bezvadném
stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.
Věcnou škodou z důvodu tohoto pojistného nebezpečí
se rozumí takové poškození nebo zničení věci sloužící pojištěnému provozu, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné
předměty na věci sloužící pojištěnému provozu;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části
staveb.
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení
věci sloužící pojištěnému provozu, jestliže škoda nastala
přímo nebo nepřímo:
d) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či
s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinou (fólie, lepenka apod.) nebo
v souvislosti s tím, že na budově byly prováděny stavební práce;
e) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních konstrukcí;
f) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly působením vichřice;
g) na movitých věcech nalézajících se na volném prostranství.
7. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na věc sloužící pojištěnému provozu.
Věcnou škodou z důvodu tohoto pojistného nebezpečí
je takové poškození nebo zničení věci, sloužící pojištěnému provozu, které bylo způsobeno:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo části budovy.
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení
věci sloužící pojištěnému provozu, jestliže škoda nastala
přímo nebo nepřímo:
c) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či
s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinou (fólie, lepenka apod.) nebo
v souvislosti s tím, že na budově byly prováděny stavební práce;
d) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních konstrukcí;
e) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly působením krupobití;
f) na movitých věcech nalézajících se na volném prostranství.
8. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se
rozumí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem a pokud k nim došlo v důsledku přímého působení
přírodních a klimatických vlivů a nikoli v důsledku lidské
činnosti (např. průmyslovým nebo stavebním provozem).
Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení
věci sloužící pojištěnému provozu, jestliže škoda nastala
přímo nebo nepřímo v důsledku objemových změn základové půdy.
9. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích
uvede do pohybu a řítí se do údolí.
10. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky volného pádu. Věcnou škodou je pád stromů, stožárů nebo jiných
předmětů jen tehdy, nejsou-li tyto součástí poškozené
věci nebo téhož souboru jako poškozená věc a bylo-li poškození nebo zničení věci sloužící pojištěnému provozu
způsobeno:
a) přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo
jiný předmět poškodil dosud bezvadné části budovy.
Věcnou škodou není poškození nebo zničení věci sloužící
pojištěnému provozu, jestliže škoda nastala přímo nebo
nepřímo na movitých věcech nalézajících se na volném
prostranství.

11. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň
6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MSK-64).
12. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce.
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení
věci sloužící pojištěnému provozu, jestliže škoda nastala
přímo nebo nepřímo:
a) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních a ostatních konstrukcí;
b) na movitých věcech nalézajících se na volném prostranství.

13. Vodou vytékající z vodovodních zařízení se rozumí:
a) voda unikající mimo místo určení z pevně a řádně
instalovaných vodovodních potrubí, armatur a pevně a řádně připojených sanitárních zařízení nebo zařízení pro ohřev vody a z odváděcích potrubí uvnitř
stavby;
b) voda, pára nebo nemrznoucí topné médium unikající
z potrubí nebo zařízení teplovodního, horkovodního
nebo parního vytápění uvnitř staveb;
c) voda nebo pára unikající mimo místo určení z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních
nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně;
d) voda vytékající z řádně připojených automatických praček, myček, zařízení na ohřev vody a podobných zaříze-

ní v důsledku závad na přívodním nebo odpadním potrubí těchto zařízení nebo závad na těchto zařízeních.
Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se v žádném
případě nepovažuje:
e) voda unikající z dešťových svodů jakéhokoliv druhu;
f) voda vystupující z odpadních potrubí a kanalizace
v důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav, povodní a nahromaděných vod z dešťových srážek;
g) voda při mytí a sprchování a tzv. srážková voda;
h) vodní pára a stříkající voda ze zařízení pro čištění nebo voda stříkající z kropicích, hasicích, mycích, zavlažovacích a obdobných zařízení;
i) únik kapalin, jako jsou solanky, oleje, chladicí prostředky a jim podobné kapaliny.

