Doplňkové pojistné podmínky
stavebně montážního pojištění DPPSM 2

ČÁST I
ÚVODNÍ ČÁST
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tyto Doplňkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM 2 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných
podmínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP
2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).
2. Podle těchto doplňkových pojistných podmínek lze
sjednat pojištění věcí a pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti nelze sjednat, pokud není sjednáno
pojištění věcí.

ČÁST II
POJIŠTĚNÍ VĚCÍ
Článek 2
Pojistná nebezpečí
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně
a náhle a není ve všeobecných pojistných podmínkách,
těchto doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena (dále jen „pojištění věcí“).
2. Pojištění věcí se sjednává jen pro takový případ poškození nebo zničení pojištěné věci, které omezuje nebo vylučuje funkčnost této věci.
3. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc
nebo její část ztracena v příčinné souvislosti s tím, že
v místě pojištění nastalo a na pojištěnou věc bezprostředně působilo některé ze sjednaných živelních pojistných nebezpečí, a to pokud není v pojistné smlouvě
sjednáno jinak.

Článek 3
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, se v pojištění věcí rozumí ten, kdo vynaložil náklady
(nebo je po dohodě s pojišťovnou bude vynakládat) na uvedení poškozených nebo zničených pojištěných věcí do stavu,
ve kterém se nacházely v době bezprostředně před pojistnou
událostí nebo ten, kdo vynaložil náklady na pořízení pohřešovaných věcí. V ostatních případech se oprávněnou osobou
rozumí vlastník pojištěné věci.

Článek 4
Pojištěné věci, pojistná hodnota
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění věcí
se vztahuje pouze na tyto věci, pokud jsou uvedeny v pojistné smlouvě:
a) budované stavební dílo nebo montážní dílo;
b) zařízení staveniště (zařízení místa montáže) a montážní výstroj a zařízení;
c) stavební stroje a montážní stroje.
Při pojištění podle písmene a) tohoto bodu se pojištění
věcí vztahuje i na veškerý materiál skladovaný na místě
pojištění, který bude použit pro budované dílo.
Pojištění věcí uvedených pod písmenem b) nebo c) tohoto bodu nelze sjednat, pokud není sjednáno pojištění některé z věcí uvedených pod písmenem a) tohoto bodu.
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění věcí
se však nevztahuje na:
a) drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené
perly a drahokamy;
b) vkladní a šekové knížky, platební nebo kreditní karty,
jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny;
c) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, plány,
projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich;
d) věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecké
předměty a sbírky;
e) silniční vozidla se státní poznávací značkou nebo registrační značkou;
f) letadla a zařízení pro létání všeho druhu;
g) lodě a jiná plavidla všeho druhu;
h) porosty a rostliny.
3. Pro pojištění sjednané podle těchto doplňkových pojistných podmínek se dále ujednává, že článek 4 bod 5 všeobecných pojistných podmínek neplatí.
4. Pojistnou hodnotou ve smyslu těchto doplňkových pojistných podmínek je:
a) pro budované stavební nebo montážní dílo jeho hodnota po dokončení, včetně hodnoty materiálů, nákladů na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy;

b) pro zařízení staveniště (zařízení místa montáže), montážní výstroj a zařízení, stavební nebo montážní stroje
nová cena pojištěných věcí.

4. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění věcí se nevztahuje i na jiné škody než na škody uvedené v tomto
článku.

Článek 5
Speciální výluky z pojištění věcí

Článek 6
Plnění pojišťovny

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, z pojištění
věcí sjednaného pro budované montážní dílo dále nevzniká právo na plnění za škody způsobené chybným
návrhem, projekcí, konstrukcí, vadou materiálu či vadou odlitku, chybně provedenou prací (chybným provedením), ale tato výluka se nevztahuje na škody vzniklé při nehodě způsobené na budovaném montážním
díle chybně provedenou montážní činností na místě pojištění.

1. Bylo-li budované dílo poškozeno nebo zničeno, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku, odpovídající přiměřeným nákladům, které jsou potřebné pro uvedení budovaného díla do stavu, v jakém
se budované dílo nacházelo v době bezprostředně před
vznikem pojistné události, sníženou o cenu použitelných
zbytků.

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, z pojištění věcí
sjednaného pro budované stavební dílo, zařízení staveniště, montážní výstroj a zařízení, stavební stroje nebo
montážní stroje dále nevzniká právo na plnění za:
a) jakékoliv škody způsobené chybným návrhem, projekcí, konstrukcí;
b) náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního
stavu vynaložené v důsledku chybně provedené práce
(chybného provedení) nebo vady materiálu, ale tato výluka se vztahuje pouze na části pojištěné věci přímo postižené chybně provedenou prací (chybným provedením) nebo vadou materiálu, a ne na správně zhotovené
části, poškozené při nehodě v důsledku chybně provedené práce (chybného provedení) nebo vady materiálu;
c) vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy;
d) poškození nebo zničení pojištěných věcí přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání, nedostatku chladicí kapaliny;
e) škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. formy, kokily, matrice,
razidla, raznice, zápustky, ryté a vzorkované válce,
šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil,
ostatní řezné a lisovací nástroje, pracovní části drtičů,
pásy, řemeny, hadice, těsnění, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky);
f) škody všeho druhu na akumulátorových bateriích,
elektrochemických článcích apod.;
g) škody všeho druhu vzniklé na činných médiích, jako
jsou maziva, paliva, chladiva, filtrační hmoty nebo katalyzátory.
Výluky uvedené v tomto bodě pod písmenem c) až f) se
vztahují pouze na takové poškození nebo zničení pojištěných věcí, které nenastalo v důsledku živelní události.
3. Z pojištění věcí dále nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze,
eroze, kavitace, oxidace;
b) poškození nebo zničení pojištěných věcí přímým
dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo
tepelných procesů nebo znečištěním;
c) poškození nebo zničení pojištěných věcí normálními
atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle
ročního období a místních poměrů počítat;
d) jakékoliv škody způsobené následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných
usazenin;
e) jakékoliv škody přímo či nepřímo vzniklé následkem
zastavení nebo přerušení činnosti, ať už částečného
nebo úplného;
f) škody způsobené porušením technických norem, příslušných obecně závazných předpisů nebo stanovených technologických postupů;
g) škody způsobené vlivem nestandardních výrobních
postupů při zkušebním provozu;
h) ztrátu nebo pohřešování zjištěné teprve při inventuře;
i) škody všeho druhu na souborech informací, výkresech, účtech, fakturách, razítkách, kolcích, dokumentech, dlužních úpisech, zvukových, obrazových, datových a jiných záznamech;
j) poškození nebo zničení pojištěné věci působením
hmyzu, hlodavců nebo jiných živočichů;
k) následně vzniklé finanční ztráty všeho druhu včetně
ušlého zisku, zvýšených nákladů na výrobu, pokut,
mank, ztrát vzniklých z prodlení, nedodržením sjednaného výkonu nebo parametrů díla, ztrátou trhu nebo kontraktu;
l) škody vzniklé odcizením nebo jinou ztrátou s výjimkou případu upraveného v článku 2 bodu 3 těchto
podmínek.
Výluky uvedené v tomto bodě pod písmenem a) až c) se
vztahují pouze na takové poškození nebo zničení pojištěných věcí, které nenastalo v důsledku živelních pojistných nebezpečí.

2. Byla-li pojištěná věc s výjimkou budovaného díla poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna
vyplatila částku, odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu, které jsou potřebné pro uvedení poškozené věci
do stavu provozuschopnosti před pojistnou událostí,
včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do opravny a z opravny a celních poplatků. Od takto stanovených nákladů odečte pojišťovna hodnotu zbytků nahrazovaných částí.
3. Pokud náklady na opravu specifikované v bodu 2 tohoto
článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu pojištěné
věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události, bude poskytnuto plnění jako za věc zničenou podle
bodu 4 tohoto článku.
4. Byla-li pojištěná věc s výjimkou budovaného díla pojistnou událostí zničena, odcizena nebo ztracena, vzniká
oprávněné osobě právo, není-li stanoveno jinak, aby jí
pojišťovna vyplatila částku odpovídající časové ceně věci
v době bezprostředně před vznikem pojistné události.
Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků
zničené věci. Pojišťovna hradí také přiměřené náklady demontáže zničené věci.
5. Nelze-li časovou cenu určit obvyklým způsobem, stanoví
se tato cena odhadem.
6. Jen je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojišťovna plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní
náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Článek 7
Limity plnění
Pojistná plnění pojišťovny, snížená o částky dohodnutých
spoluúčastí, vyplacená z pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout
pojistnou částku uvedenou ve smlouvě pro každou pojištěnou věc.

ČÁST III
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Článek 8
Pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojištění odpovědnosti“) je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění
škodové pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

Článek 9
Škodná událost a pojistná nebezpečí
1. Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním
předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením
zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného
právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plnění
z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen „škodná událost“) došlo v době trvání pojištění odpovědnosti,
v souvislosti se stavebně montážními pracemi prováděnými na staveništi uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění.
2. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil
nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného poškození zdraví se považuje okamžik, který je jako vznik tohoto poškození zdraví lékařsky doložen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo
jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění
z pojištění odpovědnosti rozhodující okamžik vzniku
úrazu nebo jiného poškození zdraví, v jejichž důsledku
smrt nastala.

Článek 10
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 11
Spolupojištěný
Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, je spolupojištěna odpovědnost za škodu v rozsahu těchto doplňkových pojistných
podmínek osob jmenovitě uvedených v pojistné smlouvě, které se podílejí na stavebně montážních pracích prováděných
na staveništi uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění.

Článek 12
Výluky z pojištění odpovědnosti
1. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za
škodu:
a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
b) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla;
c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
d) vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní
předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu;
e) vzniklou na životním prostředí včetně ekologické
újmy;
f) která se projevuje genetickými změnami organizmu;
g) způsobenou geneticky modifikovanými organizmy,
způsobenou toxickými plísněmi;
h) vzniklou na věcech, které pojištěný užívá;
i) vzniklou na věcech převzatých pojištěným, jež mají
být předmětem jeho závazku;
j) vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena;
k) vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
l) způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy
uplatňovat právo na postih vůči jinému odpovědnému subjektu;
m) způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních
parametrů;
n) vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo
funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl
na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
o) způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo
jiného uznaného způsobu posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;
p) způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
q) v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady.
2. Z pojištění odpovědnosti nevzniká nárok na plnění:
a) za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady;
b) za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní,
exemplární nebo preventivní charakter;
c) za jakékoliv platby, náhrady nebo náklady požadované v souvislosti s uplatněním práva na ochranu osobnosti, či jiné obdobné nemateriální újmy;
d) za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady
a odpovědnosti za prodlení;
e) za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího
vadný výrobek.
3. Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje:
a) na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníku pojištěného nebo osobám, které vykonávají
činnost společně s pojištěným na základě smlouvy
o sdružení nebo jejich manželům či příbuzným v řadě
přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti;
b) na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému
subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou
účast nebo ve kterém má většinovou majetkovou
účast společník pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti;
c) na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému
subjektu, který má většinovou majetkovou účast
v podnikatelském subjektu, který je pojištěným ve
smyslu těchto pojistných podmínek, případně pojistné smlouvy.

4. Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v bodě 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění odpovědnosti, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými
nebezpečími vyloučenými v bodě 1 až 3 tohoto článku.
5. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti
se nevztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak
než způsoby uvedenými v bodě 1 až 3 tohoto článku.

Článek 13
Plnění pojišťovny
1. Plnění se stanoví jako náhrada škody, za kterou pojištěný
odpovídá podle obecně závazných právních předpisů. Plnění se poskytne v rozsahu a za podmínek stanovených
těmito doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
2. Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu sám, je
pojišťovna oprávněna přezkoumat a zhodnotit všechny
skutečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění
odpovědnosti, rozsahu a výše škody, jakoby k náhradě
škody pojištěným nedošlo.
3. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo
na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo
jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty,
přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného
tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo
pojištěného na úhradu nákladů uvedených v čl. 16 těchto doplňkových pojistných podmínek, které pojištěnému
byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.
4. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:
a) pojistiteli v případě přechodu práva poškozeného
z důvodu pojistitelem vyplaceného pojistného plnění;
b) v důsledku vypořádání solidární odpovědnosti škůdců;
c) v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co by byl povinen plnit poškozenému ten, kdo
odpovídal za škodu způsobenou zaviněním pojištěného; to vše za předpokladu, že z odpovědnosti pojištěného za škodu, ke které se tyto částky vážou, by
vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle
těchto pojistných podmínek.
5. Jestliže pojištěný nebo zaměstnanec pojištěného způsobil
škodu po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných
omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého plnění.

Článek 14
Hranice pojistného plnění, limity plnění
1. Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění stanoví v pojistné smlouvě
pojistník.
2. V pojistné smlouvě mohou být stanoveny limity nebo
sublimity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
3. Sublimitem se rozumí horní hranice pojistného plnění
sjednaná pro jednotlivá pojistná nebezpečí v rámci limitu
pojistného plnění.
4. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění z jedné
škodné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet
všech plnění z více časově spolu souvisejících událostí,
které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje,
příčiny, události, okolnosti závady či jiného nebezpečí
(dále jen „sériová škodná událost“). Pro vznik sériové
škodné události je rozhodný vznik první škodné události.
5. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých v průběhu platnosti
pojištění odpovědnosti nesmí přesáhnout dvojnásobek
limitu nebo sublimitu stanoveného v pojistné smlouvě.

Článek 15
Spoluúčast
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištěný se podílí
na plnění z každé škodné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na plnění ze sériových škodných událostí se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez
ohledu na počet škodných událostí v sérii.

Článek 16
Zachraňovací a jiné náklady
1. V pojištění odpovědnosti pojišťovna nad rámec stanoveného limitu pojistného plnění nahradí účelně vynaložené
náklady specifikované v zákoně, nejvýše však 2 % limitu
nebo sublimitu sjednaného pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
2. Pojišťovna dále v rámci stanoveného limitu pojistného plnění nahradí náklady:
a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před
soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které

je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci
v souvislosti se škodní událostí, pokud pojištěný splnil
povinnosti mu uložené v čl. 17 bodu 1 písm. g) těchto doplňkových pojistných podmínek; obdobné náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna jen
tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala;
b) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v čl. 17 bodu 1 písm. h) a i) těchto doplňkových pojistných podmínek a pokud je pojištěný povinen tyto náklady
uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu zavázala;
c) které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody, pokud
je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v čl. 17 bodu 1 písm. f) těchto doplňkových pojistných podmínek.

ČÁST IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 17
Další povinnosti oprávněné osoby
1. Oprávněná osoba je povinna:
a) umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám vstup
do prostor, kde se nacházejí pojištěné věci, a umožnit
jim posoudit rozsah pojistného nebezpečí a podat informace se všemi podrobnostmi potřebnými pro jeho
ocenění; dále je povinna pojišťovně nebo jí pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požárně technickou, účetní a jinou obdobnou dokumentaci a umožnit přezkoumání činnosti zařízení
sloužících k ochraně pojištěného majetku;
b) řádně se starat o pojištěné věci, zejména je udržovat
v dobrém technickém stavu a používat je pouze k výrobcem stanovenému účelu;
c) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
strpět porušování povinností směřujících k odvrácení
nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy
právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které
na sebe vzal pojistnou smlouvou, ze strany třetích
osob (u pojištění právnické osoby se za třetí osoby považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné);
d) v místnostech a prostorech umístěných v podzemních
podlažích budov nebo jiných staveb ukládat věci nejméně 12 cm nad nejnižší úrovní podlahy podzemního podlaží;
e) umožnit pojišťovně kdykoliv provést kontrolu podkladů pro výpočet pojistného;
f) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, sdělit, že poškozený uplatnil
proti pojištěnému právo na náhradu škody ze škodné
události, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši,
zmocnit pojišťovnu, aby za něj škodnou událost projednala, a dále postupovat podle pokynů pojišťovny;
g) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit
jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;
h) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu;
i) v řízení o náhradě škody ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména nesmí bez
souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu, event. dohodu
o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené
pohledávky, nesmí uzavřít soudní smír, ani zapříčinit
vydání rozsudku pro uznání a pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady
škody, je povinen se včas odvolat, pokud v odvolací
lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;
j) na základě písemného upozornění pojišťovny odstranit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností.
Pokud tak ve stanovené přiměřené lhůtě neučiní a nastane škodná událost, která má původ v této zvlášť
rizikové okolnosti, nevzniká nárok na pojistné plnění.
Porušila-li oprávněná osoba povinnosti uvedené v tomto
bodě, 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.
2. Oprávněná osoba, pojistník a pojištěný je povinen plnit
další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

Článek 18
Počátek, změny a doba trvání pojištění
Ustanovení o počátku, změnách a době trvání pojištění uvedená v článku 12 všeobecných pojistných podmínek se doplňují takto:
1. Pojištění věcí a odpovědnosti se sjednává na dobu určitou. Pojištění věcí a odpovědnosti vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pokud však v tento den nebyly
ještě na pojištěném místě zahájeny práce ani nedošlo

k tomuto datu k vyložení pojištěných věcí na pojištěném
místě, vznikne pojištění věcí a odpovědnosti až dnem zahájení prací nebo dnem vyložení věcí. Pojištění věcí, pro
které je pojištění sjednáno, začíná vždy až po vyložení na
místě pojištění.
2. Vedle důvodů stanovených zákonem a všeobecnými pojistnými podmínkami, pojištění věcí a odpovědnosti zaniká, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak:
a) pro pojištěná stavební díla dnem, kdy bylo dokončené
stavební dílo předáno nebo uvedeno do provozu nebo
dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stavby, podle toho k čemu dojde dříve;
b) pro pojištěná montážní díla dnem, kdy bylo dokončené montážní dílo předáno nebo uvedeno do provozu
nebo dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo dnem ukončení zkušebního
provozu, podle toho k čemu dojde dříve, nejpozději
však uplynutím čtyř týdnů od dne zahájení zkušebního provozu;
c) ukončením činnosti pojištěného.
3. Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá
část díla, nebo bylo-li vydáno povolení k předčasnému
užívání jen pro některou část díla, nebo byl-li zkušební
provoz ukončen jen u některé části díla, zaniká pojištění
věcí a odpovědnosti podle bodu 2 tohoto článku pouze
pro tuto část díla, pojištění zbývajících částí pokračuje.
4. Pojištění strojů a zařízení, které jsou trvalou součástí pojištěného stavebního díla, zaniká vedle důvodů uvedených v bodu 2 také dnem ukončení zkušebního provozu
těchto strojů a zařízení, podle toho k čemu dojde dříve,
nejpozději však uplynutím čtyř týdnů od dne zahájení
zkušebního provozu těchto strojů a zařízení. Pokud tyto
stroje a zařízení již byly v provozu (byly již použity), pojištění těchto strojů a zařízení zaniká okamžikem zahájení
jejich prvního zkušebního provozu.
5. Bylo-li zařízení montážního díla nebo jeho část složena
z věcí, které již byly v provozu (byly již použity), pojištění
těchto věcí zaniká okamžikem zahájení prvního zkušebního provozu.

Článek 19
Výkladová ustanovení
Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných pojistných podmínek se doplňují takto:
1. Budované dílo je materiální výsledek všech činností,
prováděných podle projektu, aby dílo mohlo sloužit požadovanému účelu.
2. Zařízení staveniště zahrnuje skladovací přístřešky, přípravná a mísící zařízení, lešení, přípojky elektřiny, vody,
stavební kanceláře, ubytovny zaměstnanců apod.
3. Stavební a montážní stroje jsou zejména stroje na
zemní práce, jeřáby a zvedací zařízení, stroje na stavbu
silnic a železnic, vozidla která nejsou určena pro veřejné
komunikace.
4. Pod pojmem veškerý materiál skladovaný na staveništi, uvedeným v článku 4 těchto doplňkových pojistných podmínek se rozumí stavební a montážní materiál,
který bude použit pro budované dílo; dále se tímto rozumí i věci, jako jsou strojní zařízení, stroje, montážní skupiny a podskupiny, které budou zabudovány do pojištěného stavebního díla.
5. Živelní událostí se rozumí událost způsobená živelním
pojistným nebezpečím.
Živelním pojistným nebezpečím se rozumí požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení
skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení nebo tíha sněhu nebo námrazy.
6. 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 živelní událost způsobenou požárem se považuje i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru
nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru či při
odstraňování jeho následků.
7. 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.
8. Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku

(atmosférického výboje) do pojištěné věci. Místo přímého zásahu do pojištěné věci nebo místo působení blesku
na pojištěnou věc musí být spolehlivě zjištěno.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpečím se však nepovažuje poškození nebo zničení elektrických a elektronických přístrojů, spotřebičů, elektrických
strojů a motorů, elektronických prvků a elektrotechnických součástek a podobných pojištěných věcí nebo jejich
součástí přepětím nebo indukcí, která nastala v souvislosti s úderem blesku.
9. 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.
10. 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 pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně.
Živelní událostí způsobenou povodní nebo záplavou je
takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo
způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně nebo záplavy na
pojištěnou věc;
b) předměty unášenými vodou z povodně nebo záplavy.
11. 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, za živelní událost způsobenou vichřicí se považují ty případy, kdy
pohyb vzduchu v okolí místa pojištění prokazatelně způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo kdy škoda při
bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout
pouze v důsledku vichřice.
Živelní událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je
takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo
způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné
předměty na pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části
staveb.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpečím se však nepovažuje poškození nebo zničení pojištěné věci, 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 pojištěné 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 věcech nalézajících se na volném prostranství.
12. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc.
Živelní událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je
takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo
způsobeno:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo části budovy.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpečím se však nepovažuje poškození nebo zničení pojištěné věci, 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 pojištěné 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 věcech nalézajících se na volném prostranství.
13. 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.
14. 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.

15. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky volného pádu. Živelní událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů jen
tehdy, nejsou-li tyto součástí poškozené věci a bylo-li poškození nebo zničení pojištěné věci 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.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpečím se však nepovažuje poškození nebo zničení pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo na věcech nalézajících se na volném prostranství.
16. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň
6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MSK-64).
17. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce.
Za živelní událost způsobenou tímto pojistným nebezpečím se však nepovažuje poškození nebo zničení pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
a) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních konstrukcí;
b) na věcech nalézajících se na volném prostranství.
18. Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se pro účely tohoto pojištění považuje poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu
(např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení,
funkčních skupin, součástí nebo dílů.
Za uvedenou poruchu se považuje mechanická porucha
částí pojištěné věci způsobená zejména následkem:
a) vady materiálu;
b) chybné konstrukce nebo výroby;
c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu pojištěné věci nebo nárazu
do ní;
f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem pojištěné věci nebo nárazu do ní.
Za cizí předmět je považován jakýkoli předmět nepatřící
do zpracovávané hmoty, který společně s touto hmotou
vnikne do stroje.
Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů pojištěné věci přímým působením zevních sil
při nárazu nebo pádu této věci nebo při nárazu do ní. Toto působení zevních sil musí být patrné a jednoznačně
prokazatelné.
19. Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se pro účely
tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci zkratem či jiným působením elektrického proudu
(např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem).
Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků a elektronických součástek.
20. Znečištěním se rozumí také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.
21. Sériovou škodnou událostí se rozumí více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti závady či jiného nebezpečí. Pro vznik sériové škodné
události je rozhodný vznik první škodné události v sérii.
22. Škoda je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena
úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst pojištěnému, jeho statutárnímu zástupci
nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí
nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně
také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závadách věcí
nebo služeb. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy,
jestliže původ škody spočívá v tom, že pojištěný, jeho
statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník
nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná
úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího
pracovníka.
23. Ekologickou újmou se rozumí ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů
v důsledku lidské činnosti.
24. Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je
předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou
zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

25. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či nemovitou (nikoliv právo užívání prostor v nemovité věci) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její
užitné vlastnosti.
26. Limitem pojistného plnění se rozumí částka vyjádřená
v penězích, kterou nesmí přesáhnout celkové plnění
z jedné škodné, resp. sériové škodné události.
27. Ročním limitem pojistného plnění se rozumí horní
hranice pojistného plnění, kterou nesmí přesáhnout plnění ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastalých v jednom pojistném roce.

28. Zahájením zkušebního provozu se rozumí počátek
zkoušky části nebo celého budovaného díla se zavedením suroviny, materiálu nebo zásob potřebných pro provoz, pokud při těchto zkouškách bude zařízení pracovat
jako při běžném provozu.
29. Věcmi zvláštní kulturní a historické hodnoty se rozumí předměty, které mají vztah ke kulturním a historickým událostem nebo osobnostem.
30. Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku,
které jsou starší než 80 let.
31. Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvar-

ná díla, dekorační a užitkové předměty ze značkového
skla nebo porcelánu (např. Míšeň, Rosenthal apod.) nebo z keramiky, dřeva, kovu a jiných materiálů, dále nástěnné, stolní a sloupové hodiny (např. kyvadlové, závažové a rámové), ručně vázané koberce, gobelíny,
tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána
nejen výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.
32. Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru
a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku.

