Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné
odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005

Článek 1
Úvodní ustanovení
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen
„doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za
škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2
Škodná událost a pojistná nebezpečí
1. Pojištění 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, v souvislosti s oprávněně prováděnou
činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy z této
činnosti vyplývajícími a na území vymezeném v pojistné
smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být ujednány jiné
předpoklady vzniku práva na plnění z 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 rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo jiného
poškození zdraví, v jejichž důsledku smrt nastala.
3. Na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který
byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné
smlouvy, se vztahuje pojištění jen tehdy, bylo-li tak ve
smlouvě ujednáno.
4. Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního
jednání pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na
zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na
plnění z pojištění sjednaného podle těchto doplňkových
pojistných podmínek.

Článek 3
Speciální výluky z pojištění
1. Vedle obecných výluk uvedených v čl. 6 bod 1 všeobecných pojistných podmínek se pojištění nevztahuje dále
na odpovědnost pojištěného za škodu:

a) způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy,
erozí a v důsledku poddolování;
b) vzniklou na věcech převzatých pojištěným, jež mají
být předmětem jeho závazku;
c) vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena;
d) vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
e) způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy
uplatňovat právo na postih vůči jinému odpovědnému subjektu;
f) způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních
parametrů;
g) 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;
h) způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro
uvedení tohoto výrobku na trh;
i) způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
j) způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla
nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které
jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.
2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
a) 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;
b) za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklá jiným osobám v souvislosti se stažením výrobku.
3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu
vzniklou podnikatelskému subjektu, který má většinovou
majetkovou účast v podnikatelském subjektu, který je
pojištěným z tohoto pojištění.
4. Je-li v pojistné smlouvě pojištěno nad rámec základního rozsahu pojištění některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění,
že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými
v bodu 1 až 3 tohoto článku a všeobecnými pojistnými
podmínkami.

ku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu plnění stanoveného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

Článek 5
Povinnosti pojistníka, pojištěného
1. Vedle povinností uvedených v čl. 11 všeobecných pojistných podmínek musí pojištěný plnit povinnosti uložené
v právních předpisech a závazných normách přicházejících v úvahu pro výrobu, prodej a distribuci výrobků v zemích, kam uvádí výrobky na trh. Poruší-li pojištěný tuto
povinnost, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu
až do výše poskytnutého plnění.
2. Dále je pojistník, pojištěný povinen umožnit prohlídku
věci a areálu provozovny, s níž pojištění souvisí, pokud si
tuto prohlídku pojišťovna vyžádá.

Článek 6
Výkladová ustanovení
1. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je
objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna
stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je použitelná k původnímu účelu.
2. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
3. Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
4. Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti i příslušenství věci movité
i nemovité. Za výrobek se považuje i elektřina.
5. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu
směrem do centra Země v důsledku působení přírodních
sil nebo lidské činnosti.
6. Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením
zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek
rovnováhy svahu.
7. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

Článek 4
Roční limit, sublimit plnění

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplacená ze
škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného ro-

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne
1. 1. 2005.

