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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění majetku, které sjednává Česká podnikatelská po-
jišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), 
se řídí pojistnou smlouvou, těmito Všeobecnými pojistný-
mi podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen 
VPPM), příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami 
(dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmín-
kami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění majetku lze sjednat jako pojištění škodové nebo 
jako pojištění obnosové. 

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění majetku je majetek vymezený v pojist-
né smlouvě (dále jen pojištěný majetek). 

2. Pojištění se vztahuje na majetek:
a) který má pojištěný ve vlastnictví, nebo
b) který pojištěný oprávněně užívá, nebo
c) který pojištěný převzal za účelem plnění závazků sou-

visejících s jeho činností na základě smlouvy.
3. Vlastnické nebo jiné vztahy k pojištěnému majetku musí být 

uvedeny v pojistné smlouvě.

Článek 3
Pojistná hodnota a pojistná částka

1. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která 
může v důsledku pojistné události nastat a je rozhodující 
pro stanovení pojistné částky.

2. Pojistná hodnota může být vyjádřena:
a) novou cenou; 
b) časovou cenou; 
c) jinou cenou. 

3. Není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, pojistná 
hodnota se stanoví u:
a) zásob nakoupených jako jejich pořizovací cena; 
b) zásob vytvořených vlastní činností pojištěného vynalo-

ženými vlastními náklady;
c) cenných papírů jako jejich tržní hodnota; u cenných pa-

pírů s úředním kurzem jako střední kurz v den posled-
ního burzovního záznamu před sjednáním pojištění;

d) písemností, vzorů, ukázkových modelů apod. jako pro-
kazatelné náklady na jejich pořízení;

e) majetku zvláštní hodnoty jako jiná cena;
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f) cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, jako jejich 
časová cena, není-li ujednáno jinak.

4. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit 
pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění. 
Dále je povinen písemně oznámit všechny skutečnosti, kte-
ré mají za následek zvýšení pojistné hodnoty. 

5. Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou 
nebo limitem pojistného plnění.
a) Lze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu 

při uzavření pojistné smlouvy, určí se na návrh a od-
povědnost pojistníka horní hranice pojistného plnění 
pojistnou částkou ve výši odpovídající pojistné hodnotě 
pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. 
Pojistitel má právo přezkoumat při uzavření pojistné 
smlouvy hodnotu pojištěného majetku. Hranice pojist-
ného plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost, 
nebylo-li ujednáno jinak.

b) Nelze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hod-
notu při uzavření pojistné smlouvy, určí se na návrh 
a odpovědnost pojistníka horní hranice pojistného 
plnění limitem pojistného plnění. Tento limit se ujedná 
i v případě, že se pojištění vztahuje jen na část hodnoty 
pojištěného majetku (zlomkové pojištění). Odpovídá-li 
tomu pojistný zájem, lze takto určit horní hranici pojist-
ného plnění i při pojištění dle písm. a, tohoto odstavce.

6. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než po-
jistná hodnota pojištěného majetku, může snížit pojistitel 
pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné 
částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného ma-
jetku (podpojištění).

7. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného 
majetku, má pojistitel nebo pojistník právo navrhnout druhé 
straně snížení pojistné částky ve stejném poměru, v jakém 
je pojistná částka k pojistné hodnotě, přičemž se poměr-
ně sníží i pojistné. Bylo-li ujednáno jednorázové pojistné, 
má pojistitel právo domáhat se snížení pojistné částky pod 
podmínkou, že bude poměrně sníženo i pojistné, a pojistník 
má právo domáhat se snížení pojistného pod podmínkou, 
že bude poměrně snížena i pojistná částka (přepojištění).

8. Po dohodě smluvních stran může být pojistná částka vědo-
mě snížena pod pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku 
(pojištění prvního rizika). Tato skutečnost musí být uvede-
na v pojistné smlouvě. Pojištění prvního rizika lze sjednat 
i v případech, kdy není možné předem určit pojistnou hod-
notu pojišťovaného majetku. Bylo-li v pojistné smlouvě sjed-
náno pojištění prvního rizika, je stanovená pojistná částka 
horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné 
události nastalé v průběhu pojistného roku. Dojde-li v prů-
běhu pojistného roku ke snížení nebo vyčerpání sjednané 
pojistné částky z důvodu poskytnutého pojistného plnění, 
je možné dohodou s pojistitelem pro zbytek pojistného roku 
obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením po-
jistného. 

Článek 4
Územní rozsah

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 5
Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi 
poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-
li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a po-
jistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

2. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu, jinak je 
neplatná. Totéž platí i pro všechna ostatní právní jednání 
týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak. 

3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného 
ve výši uvedené v nabídce, považuje se písemná forma 
smlouvy za zachovanou.

4. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření 
pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uza-
vřením pojistné smlouvy nebo později.

5. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto VPPM, pří-
slušné DPP, případně příslušné ZPP a přílohy k pojistné 
smlouvě.

6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného 
nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou do-
hodou účastníků, jinak jsou neplatné. Pro změny v pojistné 
smlouvě, které nemají vliv na výši pojistného nebo rozsah 
pojištění, není povinná písemná forma, pojistník může tako-
vou změnu oznámit telefonicky nebo elektronickou poštou, 
pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko-
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě 
neodmítl. Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, 
resp. sídla, pojistníka i pojištěného uvedenou v pojistné 
smlouvě ve všech dříve uzavřených pojistných smlouvách. 
Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě tyto údaje 
změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.

7. V pojistné smlouvě lze ujednat pojištění se spoluúčastí 
nebo integrální franšízou a další pojistně technické nástro-
je.

8. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění majetku se 
vztahuje i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného 

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpově-
dět písemné dotazy pojistitele, které mají význam pro pojis-
titelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, 
zda je pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje 
za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic pod-
statného.

2. Pojistník a pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit 
nic, co by zvýšilo pojistné riziko, nebezpečí, ani to nesmí do-
volit třetí osobě. Pokud dodatečně zjistí, že bez pojistitelova 
souhlasu dopustil, aby se pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo, 
nebo že se pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo nezávisle na 
jeho vůli, je povinen to bez zbytečného odkladu pojistiteli 
oznámit. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, nebezpečí, má 
tuto povinnost pojištěný.

3. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenasta-
la. Pokud pojistná událost již nastala, je pojištěný povinen 
učinit taková opatření, aby se vzniklá škoda již nezvětšova-
la.

4. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit po-
jistiteli, že nastala škodná událost, dát pravdivé vysvětlení 
o jejím vzniku a rozsahu jejích následků, předložit potřebné 
doklady, které si pojistitel vyžádá a umožnit mu provedení 
šetření o příčinách vzniku škody, včetně ohledání pojištěné-
ho majetku.

5. Pojištěný má povinnost umožnit pojistiteli prohlídku pojiš-
ťovaného majetku a posouzení rozsahu pojistného rizika, 
nebezpečí, předložit k nahlédnutí projektovou, požárně 
technickou, účetní a jinou obdobnou dokumentaci a umož-
nit přezkoumání zařízení sloužícího k ochraně pojišťované-
ho majetku. 

6. Pojištěný má povinnost odstranit v přiměřené lhůtě podle 
požadavků pojistitele všechny nedostatky, které by mohly 
vést ke vzniku pojistné události. 

7. Pojištěný má povinnost řádně pečovat o pojištěné věci, 
udržovat je v řádném technickém stavu, používat je k účelu 
stanovenému výrobcem, dodržovat bezpečnostní předpisy, 
návody k obsluze apod. Dále je povinen dodržovat pojis-
titelem předepsané způsoby technického zabezpečení 
pojištěných věcí a udržovat taková zařízení ve funkčním 
a provozuschopném stavu.

8. Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním 
řízení škodnou událost, která vznikla za okolností vzbuzu-
jících podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu 
o něj.

9. Pojištěný je povinen neměnit z vlastní vůle stav způsobený 
škodnou událostí a vyčkat s odstraňováním zbytků věcí po 
škodné události, případně s jejich opravou, na pokyn pojis-
titele. Pokud je nutné začít s odstraňováním zbytků věcí, 
případně s jejich nezbytnou opravou, z bezpečnostních, 
hygienických nebo jiných nevyhnutelných důvodů dříve, 
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než je dohodnut postup s pojistitelem, je pojištěný povinen 
průkazným způsobem zdokumentovat vznik, rozsah a výši 
vzniklé škody.

10. Pojistník a pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému 
práva, která na pojistitele přecházejí.

11. Pojistník a pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez 
zbytečného odkladu, že uzavřel pro pojištěný majetek další 
pojištění proti témuž pojistnému riziku, nebezpečí, uvést 
ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného 
plnění ujednané v ostatních pojistných smlouvách.

12. Pojištěný má povinnost v případě zničení nebo pohřešování 
cenností a cenin neprodleně provést veškeré úkony zame-
zující zneužití (např. blokace, umořovací řízení).

13. Pojistník a pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli 
součinnost potřebnou ke zjištění příčin škodné události, po-
dat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit 
potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.

14. Pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek, 
jehož se pojistná událost týká. Majetek se však za nalezený 
nepovažuje, pokud:
a) byla pozbyta jeho držba a nelze-li ji buď vůbec znovu 

nabýt, nebo lze-li ji dosáhnout jen s nepřiměřenými ob-
tížemi nebo náklady, nebo

b) věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, 
nebo ji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady.

15. Poskytl-li pojistitel pojistné plnění, nepřechází na něho 
vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na 
jeho vrácení. Oprávněná osoba si však může odečíst ná-
klady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých 
v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

Článek 7
Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškerých příloh k pojistné 
smlouvě. Dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení pojistné 
smlouvy, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka kopii 
pojistné smlouvy.

2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy 
formou obchodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné 
smlouvy předat či odeslat dohodnutým komunikačním pro-
středkem pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek 
a veškerých příloh k pojistné smlouvě.

3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události do-
hodnout s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné 
doklady. Bez zbytečného odkladu provést šetření nutné ke 
zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit a sdělit výsled-
ky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému na-
hlédnout do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škod-
né události a pořídit si jejich kopie.

5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojiště-
ného doklady, které pojistiteli zapůjčil ke sjednání pojištění 
nebo v souvislosti se šetřením škodné události.

6. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel 
právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé 
náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek.

7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné 
pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To 
neplatí, jedná-li se o povinnost poskytnout pojistné plnění 
z povinného pojištění.

Článek 8
Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za pojištění. Právo pojistitele na pojistné 
vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v po-
jistné smlouvě sjednáno jako pojistné jednorázové.

3. Délka pojistného období může být roční, pololetní nebo 
čtvrtletní, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pokud 
délka pojistného období není v pojistné smlouvě výslovně 
uvedena, jedná se o roční pojistné období.

4. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za 
jednotlivá pojistná období, může pojistitel tuto skutečnost 
zohlednit ve stanovení výše pojistného v závislosti na počtu 
pojistných období.

5. Nastala-li pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím 
odpadl, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného ob-
dobí, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné 
náleží pojistiteli v tomto případě vždy celé, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak. 

6. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek 
rozhodných pro stanovení výše pojistného, zejména z dů-
vodu škodní inflace (souhrn vnějších vlivů nezávislých na 
vůli pojistitele vedoucích ke zvyšování pojistného plnění 
nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení cen zboží a služeb, 
počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané záko-
nem, zvýšení daní), upravit nově výši pojistného na další 
pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši 
pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede 
dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se 
má výše pojistného změnit. Pokud pojistník s touto změnou 
nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do jednoho měsí-
ce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného 
dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 
pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

7. V pojistné smlouvě lze sjednat zvyšování pojistného a po-
jistné částky (dále jen indexování pojištění) pro další pojist-
né období ke dni výročí počátku pojištění.

 Zvyšování pojistného a pojistné částky se provádí podle 
indexu růstu spotřebitelských cen publikovaného Českým 
statistickým úřadem za předchozí rok, a to počínaje 1. čer-
vencem běžného roku a konče 30. červnem následujícího 
roku.

 Pojistník může ukončit indexování pojištění svým prohláše-
ním doručeným pojistiteli nejméně dva měsíce před přísluš-
ným výročním dnem počátku pojištění.

8. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo 
přirážku na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci 
pojistných událostí a výši vyplaceného pojistného plnění 
v uplynulých pojistných obdobích.

9. Zaplaceným pojistným umořuje pojistitel své pohledávky na 
pojistném a jiné pohledávky z pojištění v pořadí, ve kterém 
vznikly, a to bez ohledu na to, jestli dlužník určil jinak nebo 
projevil jinou vůli.

Článek 9
Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění majetku může pojistník požádat po-
jistitele pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně 
pojistníka a podstatným způsobem ovlivňují postavení po-
jistníka, pojistné riziko, nebezpečí nebo i jiné skutečnosti 
související s pojištěním. Pojistitel má právo si vyžádat od 
pojistníka doplňující informace k ověření důvodů uvedených 
pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí 
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění příslu-
ší pojistiteli. V jednom pojistném roce může být pojištění 
majetku přerušeno jen jedenkrát, přičemž minimální doba 
přerušení musí činit alespoň jeden měsíc. Pojištění majetku 
může být přerušeno na základě písemné žádosti pojistníka 
doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc před uvažovaným 
datem přerušení pojištění. 

2. Přeruší-li se pojištění majetku během pojistné doby, netr-
vá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo 
na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly 
by jinak pojistnými událostmi. Doba přerušení pojištění se 
započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně ujednáno 
v pojistné smlouvě.

3. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 10
Zánik pojištění

1. Pojištění majetku zaniká:
a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjed-

náno; je-li sjednáno pojištění na dobu určitou, lze v po-
jistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění 
majetku nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nej-
méně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé 
straně písemně nesdělí, že nemá zájem na dalším trvá-
ní pojištění;

b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti 
dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní stra-
ny ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik 
zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy 
dohoda nabyla účinnosti;

c) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou 
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní 
lhůta je osmidenní a počíná běžet dnem doručení vý-
povědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění majetku 
zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměr-
nou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech 
měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; 

výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění 
majetku zaniká; pokud výpověď podal pojistník, náleží 
pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž 
došlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží 
pojistiteli celé, není-li v pojistné smlouvě ujednáno ji-
nak;

e) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci 
pojistného období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li 
však výpověď doručena druhé smluvní straně později 
než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné 
období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojist-
ného období; 

f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty 
stanovené pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsí-
ce ode dne doručení upomínky o zaplacení pojistného 
(upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění, že 
pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani 
v dodatečné lhůtě);

g) písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode 
dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojist-
ného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojisti-
tele, nebo kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli 
bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnos-
ti; výpovědní lhůta je osmidenní a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění 
majetku zaniká;

h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-
li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné 
smlouvy nebo pojistník při jednání o změně pojistné 
smlouvy nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti 
nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele 
týkající se skutečností, které mají význam pro pojisti-
telovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebez-
pečí, zda je pojistí a za jakých podmínek a zatají-li 
v odpovědi něco podstatného, má pojistitel právo od 
pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdi-
vém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu 
neuzavřel; toto právo může pojistitel uplatnit do dvou 
měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo 
musel zjistit, jinak právo zanikne; odstoupil-li pojisti-
tel od pojistné smlouvy, má právo započíst si náklady 
spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 10% ze 
zaplaceného pojistného; odstoupí-li pojistitel od pojist-
né smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná 
osoba pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode 
dne, kdy se odstoupení stane účinným pojistiteli to, co 
ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené 
pojistné;

i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník 
má právo od pojistné smlouvy odstoupit, dotáže-li se 
v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se 
pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy pravdivě 
a úplně; odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy, na-
hradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se 
odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené 
o to, co již případně z pojištění plnil;

j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění 
za předpokladu, že příčinou pojistné události byla sku-
tečnost:
i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné 

události, 
ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny 

nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení po-
vinností zájemce o pojištění při jednání o uzavření 
pojistné smlouvy nebo pojistníka při jednání o změ-
ně pojistné smlouvy nebo pojištěného pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele 
týkající se skutečností, které mají význam pro po-
jistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, 
nebezpečí, zda je pojistí a za jakých podmínek 
a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání 
pojistné smlouvy tuto pojistnou smlouvu neuzavřel 
nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek;

k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel 
má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku 
pojistného zájmu dozvěděl;

l) zánikem pojistného rizika, nebezpečí za trvání pojiště-
ní;

m) ukončením podnikatelské činnosti pojištěného; 
n) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví; pojištění 

zanikne dnem oznámení změny vlastníka nebo spo-
luvlastníka pojistiteli.

2. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýše-
ní pojistného rizika, nebezpečí, má pojistitel právo pojištění 
vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění, 
náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž 
pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli 
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v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou 
měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika, nebez-
pečí dozvěděl, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na 
dálku má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od 
pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření po-
jistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné 
podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po 
uzavření pojistné smlouvy. 

 Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy uzavřené formou 
obchodu na dálku, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkla-
du, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstou-
pení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo 
odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění 
vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, 
vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zapla-
ceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené po-
jistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), nebo 
dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do po-
jištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli v písemné formě 
do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho 
zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění 
dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 11
Škodná a pojistná událost

1. Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvo-
dem vzniku práva na pojistné plnění.

2. Pojistnou událostí se rozumí škodná událost, se kterou je 
spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plně-
ní. 

Článek 12
Pojistné plnění

1. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu 

a za podmínek stanovených pojistnými podmínkami a po-
jistnou smlouvou.

3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení udá-
losti, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, 
spojuje požadavek na pojistné plnění, šetření nutné ke 
zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření 
je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila 
právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel 
v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípa-
dě důvod jeho zamítnutí.

4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení po-
jistné události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze 
šetření ukončit. Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její 
žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li 
rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.

5. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů ode dne skončení 
šetření.

6. V případě pojištění majetku na novou cenu pojistitel poskyt-
ne pojistné plnění ve výši nové ceny, maximálně však do 
výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plně-
ní. 

 Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění 
o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazova-
ného majetku.

 U pojištěného majetku, jehož hodnota bezprostředně před 
pojistnou událostí představovala méně než 30 % z nové 
ceny pojišťovaného majetku, poskytuje pojistitel pojistné 
plnění ve výši časové ceny.

7. V případě pojištění majetku na časovou cenu pojistitel po-
skytne pojistné plnění ve výši časové ceny maximálně však 
do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného 
plnění. 

 Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění 
o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazova-
ného majetku.

8. V případě pojištění majetku na jinou cenu pojistitel poskyt-
ne pojistné plnění odpovídající nákladům vynaloženým na 
znovupořízení pojišťovaného majetku nebo nákladům, kte-
ré je třeba vynaložit na opravu nebo úpravu pojišťovaného 
majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny 
v místě a době vzniku pojistné události obvyklé, a to do výše 
jiné ceny, maximálně však do výše sjednané pojistné část-
ky nebo limitu pojistného plnění.

 Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění 
o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazova-
ného majetku.

9. V případě poškození, zničení nebo pohřešování jednotlivé 
věci z pojištěného majetku pojistitel nepřihlíží ke znehodno-
cení celku.

10. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vy-
naložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný 
nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události;
b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné 

události;
c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či 

bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí 
poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhra-
dy škody, kterou při této činnosti utrpěla.

 Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací 
náklady, maximálně do výše 10 % sjednané pojistné část-
ky nebo sjednaného limitu pojistného plnění, není-li v DPP 
uvedeno jinak.

 Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu 
života nebo zdraví osob pojistitel uhradí max. do výše 30 % 
sjednané pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného 
plnění.

11. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo po-
jištěného při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její 
změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné 
plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které 
obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

12. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo 
jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv 
na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu 
jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného 
plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně 
k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy 
povinnosti plnit.

13. Vztahuje-li se pojištění i na dobu přede dnem uzavření po-
jistné smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné 
plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět 
měl a mohl, že pojistná událost již nastala.

14. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné 
události částkou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v po-
jistných podmínkách (spoluúčast).

15. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění jen se 
souhlasem zástavního věřitele pojištěného, je-li pojištěný 
majetek zastaven, a to pouze za předpokladu, že je tato 
skutečnost pojistiteli známa.

16. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li 
ujednáno jinak.

Článek 13
Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění majetku se nevztahuje na škody vzniklé:
a) úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí 

osoby z jejich podnětu;
b) válkou, invazí, jednáním cizího nepřítele, nepřátelskou 

nebo válečnou operací (ať válka byla či nebyla vyhláše-
na), občanskou válkou;

c) trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku 
konfiskace, ovládnutí nebo převzetí zákonně ustanove-
nou úřední mocí;

d) povstáním, občanskými nepokoji nabývající rozměrů 
lidového povstání, vojenským povstáním, vzpourou, re-
volucí, vojensky nebo násilím převzatou mocí, stanným 
právem nebo stavem obležení, nebo jakoukoli událostí 
či příčinnou, jež dává důvod k vyhlášení nebo udržová-
ní stanného práva nebo stavu obležení;

e) srocením, stávkou, výlukou;
f) teroristickým činem;
g) kybernetickým nebezpečím;
h) působením jaderné energie, radiace, emanace, exhala-

ce a emisí.
2. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění majet-

ku se dále nevztahuje na škody vzniklé: 
a) vadou, kterou měla pojištěná věc v okamžiku uzavření 

pojistné smlouvy, a která mohla nebo měla být známa 
pojistníkovi nebo pojištěnému;

b) na nehmotném majetku;
c) uložením pokut, penále či jiných smluvních, správních 

nebo trestních sankcí;
d) účtováním expresních příplatků;
e) na plodinách, jejich derivátech a zemědělských kultu-

rách;
f) na podzemních stavbách (např. plynovody, vodovody, 

kanalizace, parovody, meliorace), hrázích a stavbách 
na vodních tocích, sloupech a stožárech bez ohledu na 
účel a provedení;

g) na jakémkoliv druhu rozvodných sítí (např. silnoproudé 
vysokého napětí, osvětlovací nízkého napětí);

h) na motorových vozidlech, přívěsech, návěsech a jiných 
tažných strojích a zařízeních, kterým je přidělována re-
gistrační značka.

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho 
poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv 
státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími meziná-
rodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárod-
ního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv 
a boje proti terorismu.

Článek 14
Přechod práv na pojistitele

  
1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou 

událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojiště-
nému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, 
proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné 
právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, za-
jištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty 
plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které 
pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této 
osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné 
domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil 
pojistnou událost úmyslně. 

2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli po-
třebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky 
zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel 
právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl 
získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu 
až do výše této částky.

Článek 15
Zpracování osobních údajů a komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.  Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se 
jeho pojištění do informačního systému České asociace po-
jišťoven (dále jen ČAP) s tím, že tyto informace mohou být 
poskytnuty kterémukoliv členu ČAP. Účelem informačního 
systému je shromažďovat a zpracovávat data k ochraně 
klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby statistiky.

3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingo-
vých sdělení. Tento souhlas může kdykoliv během trvání 
pojištění odvolat. 

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací prostředky elek-
tronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl 
elektronickou adresu nebo telefonní číslo. Takto zasílané 
informace mají pouze informativní charakter a samy o sobě 
nezpůsobují změnu nebo zánik pojištění. Tento souhlas 
může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

Článek 16
Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného 
či rozsah pojištění, se podávají písemně.

2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány poštou, popř. za-
městnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou 
osobou na poslední pojistiteli známou adresu.

3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporučenou zásil-
kou pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě (dále 
jen adresát) se považuje za doručenou dnem:
a) převzetí zásilky;
b) odepření převzetí zásilky;
c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adre-

sáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát 
svůj pobyt a doručení zásilky není možné.

4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele byla ulo-
žena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za 
doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát 
o uložení nedozvěděl.

5. Není-li dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektro-
nicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou 
zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem 
odesilatele. Elektronicky se písemnosti doručují na kon-
krétní elektronickou adresu poskytnutou adresátem za 
účelem vzájemné komunikace. Písemnost odeslaná ad-
resátovi elektronicky na poslední oznámenou kontaktní 
elektronickou adresu se považuje za doručenou desátý den 
po odeslání, nestanoví-li zákon jinak. Písemnost pojistite-
le zaslaná elektronicky na adresátem uvedenou kontaktní 
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elektronickou adresu se považuje za doručenou, i když se 
adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to zákon nevylu-
čuje.

Článek 17
Výklad pojmů

1. Běžným pojistným se rozumí pojistné stanovené za pojist-
né období. Není-li ujednáno jinak, je běžné pojistné splatné 
prvního dne pojistného období.

2. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, stra-
venky, telefonní karty a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze 
které bude moci být po vydání do užívání čerpáno.

3. Cennostmi se rozumí zejména platné bankovky a mince, 
drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly 
a drahokamy, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné 
papíry.

4. Cenným papírem se rozumí listina, se kterou je právo spo-
jeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru 
nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

5. Časovou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, 
kterou měl pojištěný majetek bezprostředně před pojistnou 
událostí; stanoví se z nové ceny pojištěného majetku, při-
čemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehod-
nocení anebo ke zhodnocení pojištěného majetku, k němuž 
došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

6. Integrální franšízou částka sjednaná v pojistné smlouvě, 
do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy 
pojistné plnění přesáhlo sjednanou výši franšízy, se tato 
částka od pojistného plnění neodečítá. Může být stanovena 
pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem. 

7. Jednorázové pojistné je stanovené na celou dobu, na 
kterou bylo pojištění sjednáno. Není-li ujednáno jinak, je 
jednorázové pojistné splatné dnem počátku pojištění.

8. Jinou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena 
stanovená jiným způsobem (např. znaleckým posudkem 
stanoveným v pojistné smlouvě).

9. Kybernetickým nebezpečím se pro účely tohoto pojiš-
tění považují škody vzniklé přímo nebo nepřímo ze ztráty, 
pozměnění nebo poškození nebo snížení funkčnosti, do-
stupnosti nebo provozuschopnosti výpočetních systémů, 
hardwaru, programů, softwaru, dat, data skladů, mikročipů, 
integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu 
na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybave-
ní a zda jsou ve vlastnictví pojištěného nebo nikoliv.

10. Limitem pojistného plnění se rozumí horní hranice pojist-
ného plnění pojistitele.

11. Majetkem zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění 
rozumí věci umělecké hodnoty, věci historické hodnoty, věci 
sběratelského zájmu, starožitnosti a sbírky.

12. Nabídkou se rozumí návrh na uzavření pojistné smlouvy.
13. Novou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, 

která odpovídá částce vynaložené na pořízení nového 
majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny 
obvyklé v místě a době vzniku pojistné události.

14. Obchodem na dálku se rozumí uzavření pojistné smlouvy 
formou, při které bylo využito komunikačních prostředků 
bez nutnosti současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

15. Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné 
události vznikne právo na pojistné plnění.

16. Písemnostmi se pro účely tohoto pojištění rozumí plány, 
spisy, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče 
záznamů a dat.

17. Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil 
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat, například:
a) odcizení věci krádeží - je přivlastnění si pojištěné 

věci, její části nebo příslušenství v případech, kdy ke 
vniknutí do místa, kde byla věc uložena, došlo zjiště-
ným způsobem (např. se stopami násilí);

b) odcizení věci loupeží - je přivlastnění si pojištěné 
věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel 
použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené po-
jištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;

c) ztráta věci nebo její části - je stav, kdy poškozený 
nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat, 
neví, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vů-
bec existuje.

18. Pojistná částka odpovídá pojistné hodnotě pojištěného 
majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Její výše se sta-
novuje na návrh pojistníka v pojistné smlouvě. 

19. Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojist-
nou smlouvu.

20. Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné 
události.

21. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojist-
né události vyvolané pojistným nebezpečím.

22. Pojistným rokem se pro účely tohoto pojištění rozumí ob-
dobí dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. První 
pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako 
počátek pojištění.

23. Pojistně technickými nástroji se pro účely tohoto pojiště-
ní rozumí nástroje využívané pojistitelem k řízení a optima-
lizaci pojistného rizika, nebezpečí.

24. Pojištěným je osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahu-
je.

25. Poškozením pojištěného majetku je změna stavu ma-
jetku, kterou je objektivně možné odstranit opravou, nebo 
taková změna stavu majetku, kterou objektivně není možné 
odstranit opravou, přesto však je majetek použitelný k pů-
vodnímu účelu.

26. Spoluúčastí se pro účely tohoto pojištění rozumí částka 
sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné pl-
nění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou se pojištěný 
podílí na pojistném plnění.

27. Teroristickým činem se pro účely tohoto pojištění rozumí 
násilný čin nebo vyhrožování násilným činem nebo čin po-
škozující lidský život, movitý nebo nemovitý majetek nebo 
infrastrukturu, jehož úmyslem nebo důsledkem je ovlivnění 
vlády nebo zastrašení veřejnosti nebo její části, bez ohledu 
na další příčiny přispívající současně nebo v jakémkoliv sle-
du ke ztrátě, poškození, nákladům nebo výdajům.

28. Účastníkem pojištění je pojistitel a pojistník jakožto 
smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které 
ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

29. Zásobami se rozumí materiál (majetek, který slouží jako 
základní či pomocný vstup do určité činnosti), nedokončená 
výroba (charakterizuje se jako výstup výroby, není ovšem 
ještě samostatně prodejná), polotovary (nedokončená výro-
ba dopracovaná do stadia samostatné prodejnosti), hotové 
výrobky (výstup určitého výrobního procesu) a zboží (vše, 
co bylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje).

30. Zničením pojištěného majetku je změna stavu pojištěné-
ho majetku, kterou objektivně není možné odstranit opra-
vou, a proto pojištěný majetek již nelze používat k původní-
mu účelu.

Článek 18
Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014.


