Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
domácnosti DPPD 2
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
domácnosti DPPD 2 (dále jen „doplňkové pojistné
podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných
podmínek pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005
(dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).
Článek 2
Pojistná nebezpečí
1. Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení
pojištěných věcí těmito pojistnými nebezpečími:
a) požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla,
případně jeho části nebo nákladu;
b) povodeň nebo záplava;
c) vichřice nebo krupobití;
d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání
nebo zřícení sněhových lavin;
e) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
f) tíha sněhu nebo námrazy;
g) zemětřesení;
h) voda vytékající z vodovodních zařízení;
a dále pro tato pojistná nebezpečí:
i) odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží;
j) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci.
2. Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
pojištění se vztahuje i na případy:
a) kdy došlo k poškození nebo zničení pojištěných věcí,
které nastalo jako bezprostřední následek poškození
nebo zničení dosud bezvadných a funkčních
stavebních součástí budov, ve kterých jsou umístěny
pojištěné věci, působením pojistných nebezpečí
uvedených v bodu 1 tohoto článku pod písm. a) až h);
b) kdy byla pojištěná věc poškozena nebo zničena
jednáním pachatele, které směřovalo k odcizení
pojištěné věci;
c) kdy došlo k odcizení pojištěné věci jinak než krádeží
vloupáním nebo loupeží, jestliže pachatel byl zjištěn
podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo
ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když nebyl
odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta;
d) kdy došlo k odcizení dětského kočárku užívaného
k určenému účelu nebo invalidního vozíku, na který je
oprávněná osoba odkázána, jinak než krádeží
vloupáním nebo loupeží. Právo na plnění vznikne jen
tehdy, pokud bylo odcizení bezprostředně po jeho
zjištění ohlášeno Policii ČR;
e) kdy došlo k poškození nebo zničení pojištěných věcí
vodou z akvária, z kterého vyteklo nejméně 100 litrů
vody a které se nachází ve stejné budově jako místo
pojištění ve smyslu článku 4 bodu 1 písm. a) těchto
doplňkových pojistných podmínek.
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
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uvedeno jinak, se rozumí:
a) osoba, která je vlastníkem bytu uvedeného v článku 4
bodu 1 písm. a) těchto doplňkových pojistných
podmínek nebo na základě nájemního vztahu tento byt
po právu užívá;
b) osoby, které s oprávněnou osobou uvedenou pod
písm. a) tohoto článku trvale žijí a společně uhrazují
náklady na své potřeby.
Článek 4
Místo pojištění
1. V souladu s článkem 7 všeobecných pojistných
podmínek jsou místem pojištění:
a) byt, identifikovaný v pojistné smlouvě jako místo
pojištění;
b) nebytové prostory v budově, kde se nachází byt
uvedený pod písmenem a) tohoto bodu a které slouží
výlučně k užívání oprávněnou osobou. Jde například
o sklep, komoru, garáž apod. Pokud se však jedná
o nebytové prostory, které jsou pod společným
uzamčením jako byt podle písm. a) tohoto bodu a které
nemají žádný další vstup, postupuje pojišťovna při
stanovení výše pojistného plnění tak, jako by se
jednalo o místo pojištění ve smyslu písm. a) tohoto
bodu;
c) nebytové prostory, které se nacházejí ve vedlejších
budovách, avšak na stejném pozemku příslušejícím
k číslu popisnému, kde se nachází byt uvedený pod
písmenem a) tohoto bodu, a které slouží výlučně
k užívání oprávněné osobě;
d) společné nebytové prostory (chodby, schodiště,
prádelna, sušárna, kočárkárna atd.) příslušející k bytu
uvedenému pod písmenem a) tohoto bodu;
e) nebytové prostory, které se nacházejí v téže obci jako
místo pojištění uvedené pod písmenem a) tohoto bodu
a které slouží výlučně k užívání oprávněnou osobou
a jsou uvedeny v pojistné smlouvě;
f) jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a)
až e) tohoto bodu, ve kterém byly pojistnou událostí
poškozeny, zničeny, odcizeny nebo ztraceny:
- věci osobní potřeby, které měla oprávněná osoba
v době pojistné události na sobě nebo u sebe;
- dětský
kočárek
užívaný
k určenému
účelu
oprávněnou osobou nebo invalidní vozík, na jehož
užívání je oprávněná osoba odkázána;
g) jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm.
a) až e) tohoto bodu, ve kterém byly některým z
pojistných nebezpečí uvedeným v článku 2 bodu 1 pod
písm. a) až h) těchto doplňkových pojistných podmínek
poškozeny nebo zničeny věci osobní potřeby, které
oprávněná osoba odložila na místě k tomu určeném
nebo obvyklém (např. v ubytovacím, stravovacím,
sportovním nebo zdravotnickém zařízení, v dopravním
prostředku, při výkonu práce a podnikatelské činnosti);
h) jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a)
až e) tohoto bodu, ve kterém byly umístěny pojištěné
věci, které oprávněná osoba předala za účelem
poskytnutí služby (prostřednictvím opravny, čistírny,
prádelny apod.), avšak jen tehdy, byly-li pojištěné věci
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poškozeny nebo zničeny některým z pojistných
nebezpečí uvedeným v článku 2 bodu 1 pod písm.
a) až h) těchto doplňkových pojistných podmínek;
i) prostory bytu, do něhož se oprávněná osoba uvedená
v článku 3 písm. a) těchto doplňkových pojistných
podmínek během trvání pojištění přestěhovala, a to
nejdéle 30 dnů od zahájení stěhování. Po skončení
této lhůty pojištění obou bytů zaniká.
2. Právo na pojistné plnění také vzniká, byly-li poškozeny
nebo zničeny anténní systémy oprávněné osoby, které
byly v době pojistné události pevně připojeny k budově,
kde se nachází místo pojištění ve smyslu bodu 1 písm.
a) nebo c) tohoto článku.
Článek 5
Pojištěné věci a náklady, pojistná hodnota
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
vztahuje na:
a) soubor movitých věcí, které jsou ve vlastnictví
oprávněných osob a které slouží k uspokojování jejich
potřeb;
b) soubor movitých věcí patřících vlastníku domu nebo
bytu, které oprávněná osoba užívá na základě nájemní
smlouvy (např. kuchyňská linka, sporák), pokud se
nacházejí na místě pojištění ve smyslu článku 4 bodu
1 písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek;
c) soubor ostatních cizích movitých věcí, které
oprávněná osoba na základě písemné smlouvy po
právu užívá;
d) náklady na opravu poškozených nebo zničených
stavebních součástí.
2. Pokud není dále v těchto doplňkových pojistných
podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvě
ujednáno jinak, pojistnou hodnotou pojištěných věcí ve
smyslu těchto doplňkových pojistných podmínek je:
a) nová cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu 1 písm.
a) a b) tohoto článku, s výjimkou věcí uvedených pod
písm. c) tohoto bodu;
b) časová cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu
1 písm. c) tohoto článku;
c) obecná cena (obvyklá cena) pro pojištěné věci ve
smyslu bodu 1 písm. a) a b) tohoto článku, které jsou
specifikované v článku 10 pod body 5, 6, 7 a 8 těchto
doplňkových pojistných podmínek.
Článek 6
Speciální výluky z pojištění
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
nevztahuje na:
a) věci sloužící k podnikání oprávněných osob;
b) věci podnájemníků;
c) motorová vozidla, přívěsy, návěsy, motocykly,
motokola, malotraktory s výkonem motoru nad 4 kW
nebo jiná podobná zařízení s vlastním pojezdovým
pohonem, to vše včetně veškerých jejich příslušenství,
součástí, součástek, náhradních dílů atd.;
d) letadla a zařízení pro létání všeho druhu, to vše
včetně veškerých jejich příslušenství, součástí,
součástek, náhradních dílů atd.;
e) lodě a jiná plavidla s výjimkou malých plavidel (viz
článek 10 bod 11 těchto doplňkových pojistných
podmínek), to vše včetně veškerých jejich
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příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů
atd.;
f) plány a projekty;
g) hodnotu věci vyplývající z autorského práva a práva
průmyslového vlastnictví;
h) věci převzaté některou z oprávněných osob k výrobě,
zpracování, úpravě, opravě, úschově nebo za účelem
poskytnutí jiné služby.
Článek 7
Plnění pojišťovny
Pojišťovna poskytne pojistné plnění oprávněné osobě
podle následujících ustanovení:
1. V případě pojistné události pojišťovna poskytne za
zničené, poškozené, odcizené nebo ztracené pojištěné
věci pojistné plnění ve smyslu ustanovení všeobecných
pojistných podmínek tak, jako v případě, pojištění na
novou cenu, pokud není dále uvedeno jinak.
2. Pokud však bezprostředně před vznikem pojistné
události byla časová cena pojištěné věci nižší než 50%
její nové ceny [u nábytku, který je používán a umístěn
v místě pojištění podle článku 4 bodu 1 písm. a) těchto
doplňkových pojistných podmínek, nižší než 30%],
pojišťovna poskytne pojistné plnění takto:
a) byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena,
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna
vyplatila částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci, a to nejvýše do časové ceny
pojištěné věci. Takto stanovenou částku sníží
pojišťovna o cenu zbytků nahrazovaných částí
poškozené věci;
b) byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena,
odcizena nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě
právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající
časové ceně pojištěné věci. Takto stanovenou částku
sníží pojišťovna o cenu zbytků zničené věci.
3. V případě pojistné události vzniklé na pojištěné věci
požárem, výbuchem nebo pádem letadla, případně jeho
části nebo nákladu, poskytne pojišťovna pojistné plnění
vždy jako v případě pojištění na novou cenu (i když
v okamžiku vzniku pojistné události byla cena pojištěné
věci nižší než 50%, resp. 30% její nové ceny).
4. V případě pojistné události vzniklé na pojištěném
dětském kočárku, invalidním vozíku, rehabilitačních
pomůckách, zvířatech, rostlinách, zásobách potravin,
nápojů, léků, paliva, krmiva, steliva a stavebního
materiálu, poskytne pojišťovna pojistné plnění vždy jako
v případě pojištění na novou cenu.
5. V případě pojistné události, která vznikla na pojištěné
cizí movité věci [ve smyslu ustanovení článku 5 bodu 1
písm. c) těchto doplňkových pojistných podmínek],
pojišťovna poskytne pojistné plnění stanovené ve smyslu
ustanovení bodu 2 písm a) a b) tohoto článku.
6. V případě pojistné události postupuje pojišťovna při
stanovení pojistného plnění za dále uvedené movité
pojištěné věci takto:
a) byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny, odcizeny
nebo ztraceny věci zvláštní kulturní a historické
hodnoty, starožitnosti včetně starožitného nábytku,
umělecké předměty, věci sběratelského zájmu, drahé
kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly
a drahokamy, kůže, kožešiny a výrobky z nich
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a hudební nástroje, vzniká oprávněné osobě právo,
pokud není dále stanoveno jinak, aby jí pojišťovna
vyplatila částku odpovídající nákladům na uvedení do
původního stavu nebo částku odpovídající nákladům
na zhotovení umělecké či uměleckořemeslné kopie,
nejvýše však obecnou cenu pojištěné věci v okamžiku
vzniku pojistné události. Nelze-li věc (věci) uvést do
původního stavu nebo nelze-li zhotovit její (jejich) kopii,
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna
vyplatila obecnou cenu pojištěné věci (věcí)
v okamžiku vzniku pojistné události. Takto stanovenou
částku sníží pojišťovna o cenu případných zbytků věci
(věcí) nebo o cenu případných zbytků nahrazovaných
částí věci při jejím poškození pojistnou událostí;
b) byla-li zničena, odcizena nebo ztracena celá pojištěná
sbírka, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí
pojišťovna vyplatila plnění stanovené ve smyslu písm.
a) tohoto bodu. Byla-li zničena, odcizena nebo
ztracena pouze část pojištěné sbírky nebo byla-li
pojištěná sbírka poškozena, vzniká oprávněné osobě
právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající
nákladům na uvedení do původního stavu nebo částku
odpovídající nákladům na zhotovení umělecké nebo
uměleckořemeslné kopie postižené části sbírky. Plnění
pojišťovny je však omezeno částkou stanovenou podle
písm. a) tohoto bodu pro zničenou, odcizenou nebo
ztracenou část pojištěné sbírky;
c) v případě
poškození
platných
tuzemských
i cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí
v hotovosti (dále jen peníze) poskytne pojišťovna
pojistné plnění podle hodnoty peněz po odečtení
náhrady, kterou lze získat u banky ve smyslu právních
předpisů upravujících poskytování náhrad za necelé
a poškozené peníze. V případě zničení, odcizení nebo
ztráty peněz poskytne pojišťovna pojistné plnění
v hodnotě těchto zničených, odcizených nebo
ztracených peněz (u cizozemských peněz v české
měně; pro přepočet se použije kurz valuta - prodej
oficiálně vyhlášený ČNB ke dni pojistné události);
d) byly-li pojištěné vkladní nebo šekové knížky, platební
karty, vkladové listy, cenné papíry a jiné podobné
dokumenty poškozeny, zničeny, odcizeny či ztraceny,
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna
vyplatila částku vynaloženou na umoření uvedených
dokumentů. Jestliže uvedené dokumenty byly
v důsledku pojistné události neoprávněně užity, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila
částku, o kterou se její majetek tímto neoprávněným
užitím zmenšil. Pojišťovna nehradí ušlé úroky a ostatní
ušlé výnosy;
e) byly-li pojištěné nosiče dat a záznamy na nich
poškozeny, zničeny, odcizeny či ztraceny, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila
částku odpovídající přiměřeně vynaloženým nákladům
na opravu u věcí poškozených nebo materiálovým
nákladům na reprodukci u věcí zničených, odcizených
či ztracených, od které odečte cenu zbytků poškozené
nebo zničené věci. Pokud oprávněná osoba náklady
na reprodukci nebo opravu nevynaložila, je pojišťovna
povinna vyplatit pouze hodnotu materiálu vloženého do
postižené věci.
7. V případě pojistné události na stavebních součástech
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postupuje pojišťovna při stanovení pojistného plnění
takto:
a) byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny nebo
odcizeny stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor
bytu, poskytne pojišťovna pojistné plnění odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozených
stavebních součástí nebo náklad na znovupořízení
zničených nebo odcizených stavebních součástí;
b) byly-li pojistnou událostí poškozeny nebo zničeny
stavební součásti, které tvoří společné části domu,
v němž se nachází byt specifikovaný v článku 4 bodu 1
písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek,
poskytne pojišťovna pojistné plnění odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu těchto poškozených
nebo zničených stavebních součástí, a to maximálně
do výše odpovídající spoluvlastnickému podílu
oprávněné osoby na společných částech domu. Právo
na plnění však vzniká pouze tehdy, je-li oprávněná
osoba majitelem bytu v osobním vlastnictví ve smyslu
příslušných platných předpisů, tj. bytu specifikovaného
jako místo pojištění podle článku 4 bodu 1 písm. a)
těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojistné plnění stanovené podle tohoto bodu sníží
pojišťovna o cenu případných zbytků (zničené stavební
součásti, příp. zbytky nahrazovaných částí).
Pojišťovna poskytne plnění podle písm. a) nebo b)
tohoto bodu za předpokladu, že pojistné plnění nebude
poskytnuto z pojištění budovy nebo jiného pojištění.
8. Z pojištění nákladů na opravu nebo znovupořízení
poškozených, zničených nebo odcizených stavebních
součástí, které tvoří vnitřní prostor bytu specifikovaného
v článku 4 bodu 1 písm. a) těchto doplňkových
pojistných podmínek, poskytne pojišťovna rovněž
pojistné plnění za:
a) poškození, zničení nebo odcizení stavební součásti,
jež tvoří zabezpečení prostoru místa pojištění, nebo
za poškození, zničení nebo odcizení trezoru (pokud je
stavební součástí), v němž byla pojištěná věc
umístěna, pokud k němu došlo při odcizení nebo
pokusu o ně;
b) za poškození, zničení nebo odcizení řádně
instalovaných
vodovodních
potrubí,
armatur
a připojených
topných
těles
(radiátorů)
nebo
odváděcího potrubí v rozsahu, v němž slouží výlučně
pro byt specifikovaný v článku 4 bodu 1 písm. a) těchto
doplňkových pojistných podmínek za předpokladu, že
je oprávněná osoba pořídila na vlastní náklad.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění, pokud došlo
k poškození nebo zničení přetlakem vody nebo páry
anebo zamrznutím vody v nich. Právo na plnění však
nevzniká, jestliže spolupůsobící příčinou byla koroze
nebo opotřebení;
c) za poškození, zničení nebo odcizení stavebního
materiálu.
9. Dojde-li k poškození, zničení, odcizení či ztrátě
jednotlivých věcí tvořících celek (např. soubor či sbírku),
není při výpočtu pojistného plnění brán zřetel na
znehodnocení celku, ale na poškození, zničení, odcizení
nebo ztrátu jednotlivých věcí.
10. Bylo-li
sjednáno
pojištění
věcí
svěřených
zaměstnavatelem k výkonu povolání, bude poskytnuto
pojistné plnění pouze tehdy, je-li oprávněná osoba
3/7

povinna majiteli věci vzniklou škodu uhradit a tato škoda
nebude hrazena z jiného pojištění.
11. Pokud došlo k pojistné události v místech pojištění,
uvedených v článku 4 bodu 1 pod písm. a) až e) těchto
doplňkových pojistných podmínek v době, kdy je místo
pojištění uvedené v článku 4 bodu 1 písm. a) těchto
doplňkových pojistných podmínek déle než 60 po sobě
následujících kalendářních dnů neobýváno nebo
prokázaně ponecháno bez dohledu, podílí se oprávněná
osoba na pojistném plnění další spoluúčastí ve výši 20%
z pojistného plnění stanoveného ve smyslu ostatních
ujednání před odečtením spoluúčasti sjednané v pojistné
smlouvě.
12. Pojišťovna sníží pojistné plnění, pokud byla ujednána
sleva za způsob (stupeň) zabezpečení a v době vzniku
pojistné události způsobené pojistným nebezpečím
uvedeným v článku 2 bodu 1 písm. i) nebo j) těchto
doplňkových pojistných podmínek byl způsob (stupeň)
zabezpečení, který pachatel překonal, nižšího stupně
zabezpečení než ten, za který byla poskytnuta sleva.
Pojistné plnění stanovené ve smyslu dalších ustanovení
těchto podmínek se sníží o stejný počet procent o jaký
byla poskytnuta sleva za způsob (stupeň) zabezpečení.
13. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za přiměřené,
v místě obvyklé náklady na náhradní ubytování
pojištěných osob, pokud se byt specifikovaný v článku
4 bodu 1 písm. a) těchto doplňkových pojistných
podmínek stal následkem pojistné události neobyvatelný,
a to do výše 30 000 Kč, pokud není v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.
Článek 8
Limity plnění
1. V pojistné smlouvě mohou být stanoveny limity
pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné věci, soubory
věcí, náklady a pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
2. Nejsou-li v době pojistné události pojišťovně k dispozici
doklady, které identifikují pojistnou událostí postiženou
pojištěnou věc a její hodnotu (např. znalecký posudek,
certifikát, doklad o dědictví, doklad o zakoupení)
vyhotovené před pojistnou událostí nebo není-li pojištěná
věc v pojistné smlouvě uvedeným způsobem jmenovitě
specifikována, pak pojišťovna poskytne pojistné plnění
stanovené ve smyslu dalších ustanovení těchto
podmínek do limitu max. 50 000 Kč za jakoukoliv
jednotlivou pojištěnou věc, pokud není v pojistné
smlouvě uvedeno jinak.
3. Dojde-li k odcizení věcí krádeží vloupáním, poskytne
pojišťovna pojistné plnění podle ostatních ustanovení
pojistné smlouvy a těchto podmínek, avšak maximálně
do výše limitů, které jsou uvedeny v TABULCE č.1 na
konci těchto doplňkových pojistných podmínek, a to
v závislosti na způsobu a kvalitě konstrukčních prvků
zabezpečení, které pachatel v době pojistné události
překonal.
4. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak a došlo-li
k pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí
povodeň nebo záplava uvedeného v článku 2 bodu
1 písm. b), těchto doplňkových pojistných podmínek, je
pojistné plnění v součtu omezeno částkou 50 000 Kč.
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Článek 9
Úprava výše pojistného
Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek
rozhodných pro stanovení pojistného upravit výši
pojistného, zejména pokud:
a) dojde během trvání pojištění ke zvýšení Indexu
spotřebitelských cen; (popř. Indexu cen stavebních děl
pro pojištěné stavební součásti);
b) skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převýší
kalkulovaný škodný průběh.
Článek 10
Výkladová ustanovení
Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných
pojistných podmínek se doplňují takto:
1. Obecnou cenou (obvyklou cenou) se rozumí cena, za
kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou
nebo srovnatelnou reálně prodat nebo koupit. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak
do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností
trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani
vliv zvláštní obliby.
2. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se
rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky volného
pádu. Pojistnou událostí 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 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 jiné předměty se nepovažují jakékoliv movité věci
nacházející se na místě pojištění ve smyslu ustanovení
článku 4 bodu 1 písm. a) až e) těchto doplňkových
pojistných podmínek.
3. Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí
přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího
příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil jedním z dále
uvedených způsobů:
a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je
otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému
otevírání;
b) do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než
dveřmi;
c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem
nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se
zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží;
d) do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je
pojištěn, se dostal nebo jej otevřel nástroji, které
nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, a zároveň se
do uzamčeného místa pojištění, kde je úschovný objekt
(trezor) umístěn, dostal způsobem uvedeným pod
písm. a), b) nebo c) tohoto bodu.
Za odcizení věci krádeží vloupáním se nepovažuje
přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího
příslušenství
v případech,
kdy
ke vniknutí
do
uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným
způsobem (např. beze stop násilí, použitím shodného
klíče).
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4. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které
jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny
k bydlení.
5. Věcmi zvláštní kulturní a historické hodnoty se
rozumí předměty, které mají vztah ke kulturním
a historickým událostem nebo osobnostem.
6. Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku,
které jsou starší než 80 let.
7. Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná
výtvarná 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.
8. Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru
a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot
jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota
sbírky jako celku.
9. Domácím a drobným zvířectvem se rozumí psi,
kočky, akvarijní rybky, terarijní zvířata, okrasné a zpěvné
ptactvo, králíci a další domestikovaná zvířata, prasata,
ovce, kozy, hrabavá a vodní drůběž apod.
10. Motorovým vozidlem se rozumí každé vozidlo
s vlastním pojezdovým pohonem, kterému byla přidělena
SPZ a které má oprávnění k provozu na veřejných
komunikacích.
11. Malým plavidlem se rozumí loď nebo plovoucí těleso,
jehož délka nepřesahuje 5 m; bez pohonu, popř.
s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW nebo
2
s celkovou plochou plachet do 10 m . Plovoucím tělesem
se rozumí předmět nebo pevné seskupení předmětů
schopných ovladatelné plavby (např. surf, katamarán).
12. Stavebními součástmi, tj. prvky, které tvoří vnitřní
prostor bytu, se rozumí vnitřní příčky, vnitřní schodiště,
dveře, okna, malby, tapety, obklady, dlažby, lepené
podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitární
zařízení koupelen a WC, odsavače par, dále rozvody
vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny v rozsahu,
v němž slouží výlučně pro byt specifikovaný v článku 4
bodu 1 písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek
včetně ohřívačů vody, topných těles a kotlů etážového
topení.
Dále se za stavební součásti považují mechanická
zabezpečovací zařízení, trezory zazděné, tj. zabudované
do zdi nebo do podlahy a systémy elektrické
zabezpečovací signalizace (dále jen systémy EZS)
prostoru, ve kterém se nachází místo pojištění.
Za stavební součásti se nepovažují: kuchyňské linky,
vestavěný nábytek, sporáky, pračky, myčky a svítidla
(zahrnuto do základního pojištění).
13. Stavebními součástmi tvořícími společné části
domu se rozumí části domu určené pro společné
užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé
a vodorovné konstrukce a dále vchody, schodiště,
chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny,
kotelny, komíny, rozvody tepla, rozvody vody, plynu,
elektřiny, kanalizace, společné antény, a to i když jsou
umístěny mimo dům; dále se za společné části domu
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považuje příslušenství domu (např. studny, oplocení,
čističky odpadních vod apod.).
14. Stavebním materiálem se rozumí stavební hmoty,
stavební výrobky nebo stavební konstrukční díly určené
k opravě a údržbě prvků, které tvoří vnitřní protor bytu
specifikovaného v článku 4 bodu 1 písm. a) těchto
doplňkových pojistných podmínek.
15. Indexem spotřebitelských cen zboží a služeb se
rozumí index spotřebitelských cen domácnosti, který
vydává Český statistický úřad.
16. Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně
ohraničený prostor, který má řádně uzavřeny
a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně
zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř
zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory.
Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo
balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž
demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti
vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního
prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji,
jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
17. Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou
konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují
minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře
vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé
o tloušťce min. 40 mm (rám - jehličnaté řezivo; výplň papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska
tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm).
18. Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které
splňují
požadavky
příslušné
normy
minimálně
v bezpečnostní třídě 3. Tyto dveře
jsou zpravidla
profesionálně vyrobeny nebo upraveny tak, že jsou
opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Mají
odpovídající pevnost, např. zesílení výztuhou dveřního
křídla (křídel) plechem nebo mříží, zesílenými závěsy se
zábranami proti vysazení a vyražení, případně jsou
opatřeny bezpečnostním vícebodovým rozvorovým
zámkem.
19. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí
cylindrická vložka, která splňuje požadavky příslušné
normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (má především
zvýšenou odolnost proti vyhmatání), pokud není
v TABULCE č. 1 uvedeno jinak.
20. Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které
splňuje požadavky příslušné normy minimálně
v bezpečnostní třídě 3 (především chrání cylindrickou
vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné
z vnější strany dveří).
21. Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí
komplet tvořený bezpečnostním stavebním zámkem,
bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním
kováním, který splňuje požadavky příslušné normy
minimálně v bezpečnostní třídě 3 (především chrání
cylindrickou vložku před vyhmatáním, rozlomením,
vytržením a odvrtáním a nesmí být demontovatelný
z vnější strany dveří).
22. Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další
zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje
požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní
třídě 3 (má především zvýšenou odolnost proti
vyhmatání, případně rozlomení vložky).
23. Tříbodovým rozvorovým zámkem se rozumí zámek,
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který splňuje požadavky příslušné normy minimálně
v bezpečnostní třídě 3 (má především zvýšenou
odolnost proti vyhmatání, rozlomení, vytržení a odvrtání;
tento zámek
musí zajistit dveřní křídlo rozvorami
minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do
strany).
24. Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou se
rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné
normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (především
chrání dveřní křídlo před otevřením násilným vyražením,
roztažením zárubně a vysazením z venkovní strany).
25. Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí
zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla
a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního
křídla na straně závěsů.
26. Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení
zabraňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých
dveří jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím.
27. Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí
opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi
závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) zárubně.
28. Jinými prosklenými částmi se rozumí prosklené
vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací
a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny
s výjimkou skleněných cihel apod.
V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní
strany zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možnost
z vnitřní strany ovládat instalované zámky bezklíčovým
způsobem.
29. Funkčním bezpečnostním zasklením se rozumí
zasklení
(např.
vrstvené
bezpečnostní
sklo,
bezpečnostní sklo s drátěnou vložkou, skleněné tabule
s nalepenou fólií), které splňuje požadavky příslušné
normy minimálně ve třídě odolnosti P1A, resp. P1.
30. Funkční okenicí se rozumí okenice, která splňuje
požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní
třídě 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní
(vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím
(kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
31. Funkční roletou se rozumí roleta, která splňuje
požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní
třídě 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější)
strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem,
sekáčem, pilkou na železo apod.).
32. Funkční mříží se rozumí mříž, která splňuje
požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní
třídě 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou
2
z plného materiálu o průřezu minimálně 1cm . Velikost
ok musí být maximálně 250 x 150 mm. Mříž musí být
dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější
strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena
(zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo
uzamčena bezpečnostními visacími zámky v závislosti
na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech
(kotveních). Za funkční mříž se též považuje mříž
vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která
však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost
proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná
v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany
demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem,
pilkou na železo apod.).
33. Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací
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zámek, který splňuje požadavky příslušné normy
minimálně v bezpečnostní třídě 3, nebo takový
bezpečnostní visací zámek, který je především odolný
proti vyhmatání a je opatřen třmenem HARDENED
o průměru min. 12 mm.
Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít
mechanickou odolnost odpovídající odolnosti třmenu
visacího zámku a nesmějí být z venkovní strany
demontovatelná.
34. Trezorem se rozumí úschovný objekt, který splňuje
požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti
vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné
otvory než otvory pro zámky, kabely nebo ukotvení připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být
v uzamčeném stavu nerozebíratelným způsobem
ukotven - připevněn k podlaze, stěně nebo k velkému
kusu nábytku nebo musí být zabudován do zdi nebo do
podlahy. Za trezor se nepovažuje příruční pokladna.
35. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“,
rozumí se tím platné ČSN, tj. pro:
- body 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 a 33 tohoto
článku
norma
prENV
1627:1997,
resp.
ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost
proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace
v návaznosti na prENV 1630:1997, resp. ČSN P ENV
1630 Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti
manuálním pokusům o násilné vniknutí;
- bod 29 tohoto článku norma prEN 356, resp. EN 356,
resp. ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní
zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně
vedenému útoku;
- bod 34 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1
Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky,
klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.
36. Bezpečnostní
třída
výrobků
zabezpečujících
pojištěné věci podle výše citovaných norem se prokazuje
u
zámku
s bezpečnostní
cylindrickou
vložkou,
přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního
uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné
závory,
tříbodového
rozvorového
zámku,
bezpečnostního
visacího
zámku,
trezoru
a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody
vydaným
akreditovaným
certifikačním
orgánem
k certifikaci výrobků nebo posouzením příslušného
soudního znalce nebo v případě bezpečnostního
zasklení také osvědčením vydaným do 31.12.2001.
Montáž musí být provedena podle přiloženého návodu
k montáži, resp. v souladu s pokyny výrobce.
37. Funkčním systémem elektrické zabezpečovací
signalizace se rozumí systém EZS, který splňuje
následující podmínky:
- ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS musí
splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení
podle ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy –
Elektrické
zabezpečovací
systémy.
Všechny
komponenty systému EZS musí mít certifikát shody
s platnými směrnicemi České asociace pojišťoven (dále
jen ČAP) vydaný akreditovaným certifikačním orgánem
k certifikaci výrobků.
Navrhování, montáž, provoz a údržba systému EZS
musí být provedené v souladu s pokyny Aplikační
směrnice ČAP č. P131-7. Dodržení pokynů se
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prokazuje Atestem EZS, vydaným firmou registrovanou
nebo certifikovanou Certifikačním institutem ČAP (dále
jen CI ČAP);
- ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS
instalované do 31.12.2000 musí splňovat kritéria
minimálně 3. kategorie podle ČSN 33 4590 – Zařízení
elektrické zabezpečovací signalizace a dále podle ČSN
a právních předpisů souvisejících s citovanou ČSN.
Jednotlivé části zařízení (komponenty) musí být
posouzeny a schváleny na základě zkoušek
provedených akreditovanou zkušební laboratoří.
Údržba a revize musí být prováděny podle ČSN
a právních předpisů souvisejících s citovanou ČSN.
Funkční systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:
- poplachový signál systému EZS ovládá sirénu
s majákem (blikačem) umístěnou vně střeženého
prostoru (objektu) nebo je signál EZS sveden na pult
centralizované ochrany (dále jen PCO) policie nebo
bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby)
s dobou dojezdu max. do 15 min.;

- rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak,
aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv
způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho
narušil;
- v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo
samotného systému EZS musí být prokazatelným
způsobem vyvolán poplach.
Článek 11
Použité zkratky
ČAP – Česká asociace pojišťoven
EZS – Systémy elektrické zabezpečovací signalizace
PCO – Pult centralizované ochrany
ČSN – Česká technická norma
EN – Evropská norma
prENV, resp. ENV – Předběžná evropská norma
Z0 až Z16 – Stupně zabezpečení

TABULKA č.1 Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním ve smyslu článku 8 bodu 3 těchto doplňkových
pojistných podmínek
Stupeň
zabezpečení

Konstrukční prvky zabezpečení, které pachatel překonal

Limit plnění v Kč

Z0

Pokud vstupní dveře, které pachatel překonal, nesplňují ani stupeň zabezpečení Z1.

Z1

Vstupní dveře ve smyslu článku 10 bodu 17 nebo 28 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo
dózickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem.
Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad
přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).
Zeď (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení Z10.

Z2
Z3
Z4

Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16

30 000

Vstupní dveře plné ve smyslu článku 10 bodu 17 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4 a bezpečnostního kování.
Dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti
vyháčkování.
Vstupní dveře plné ve smyslu článku 10 bodu 17 těchto podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku
s bezpečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4 a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře
uzamčeny přídavným bezpečnostním zámkem a dále jsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti
roztažení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.
Vstupní dveře plné ve smyslu článku 10 bodu 17 těchto podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku
s bezpečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4 a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře
uzamčeny dalším tříbodovým rozvorovým zámkem nebo bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou.
Vstupní bezpečnostní dveře jsou uzamčeny všemi instalovanými zámky.

300 000
300 000
300 000
500 000

750 000
1 000 000
1 250 000

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad
přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.) jsou opatřeny funkční
1 250 000
okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.
Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna výše než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad
1 250 000
přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).
Zeď (stěna) má tloušťku min. 15 cm a je zhotovena z plných cihel min. pevnosti P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži
vloupáním ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti
1 250 000
krádeži vloupáním jako zeď (stěna).
Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení
500 000
uzamčeného prostoru Z1, Z2 nebo Z3.
Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů
700 000
zabezpečení uzamčeného prostoru Z1, Z2 nebo Z3.
Pokud však pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru Z4 až Z10, zvyšuje se limit plnění v trezoru pro příslušnou bezpečnostní
třídu koeficientem 1,2.
Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny funkčním systémem EZS, jehož poplachový signál ovládá sirénu s majákem (blikačem), zvyšuje se příslušný limit
plnění u stupně zabezpečení Z1 až Z13 koeficientem 1,3.
Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny funkčním systémem EZS se svodem signálu na PCO, zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení
Z1 až Z13 koeficientem 3.
Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.
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