
 

 

Česká pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, 

IČO 45272956, 

DIČO CZ699001273, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, 

 

kterou zastupuje 

Ing. Josef Sluka, Manažer, Korporátní obchod Morava  

a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava  

 

(dále jen „pojišťovna“) 

 

 

a 

 

 

OVANET a.s. 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, Česká republika 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2335 

IČO 25857568, 

DIČO CZ25857568, 

 

kterou zastupuje  

Ing. Michal Hrotík, člen představenstva 

 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

uzavírají  

 dodatek č. 1  pojistné smlouvy č. 706-59351-14 

 
o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění elektronických zařízení, pojištění 

věcí během silniční dopravy, pojištění odpovědnosti) 

 

 

 

 

Tato pojistná smlouva je ve správě útvaru Korporátní obchod Morava, se sídlem 28. října 32, 702 86 Ostrava, 

Česká republika. 
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 1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Dne 17.12.2018  uzavřeli Česká pojišťovna a.s. (dále jen “pojišťovna”) a OVANET a.s. (dále jen 

“pojistník”) pojistnou smlouvu č. 706-59351-14  pro pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní,  

pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, pojištění věcí během silniční dopravy, pojištění 

elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti) (dále jen “pojistná smlouva”). 

1.2.  Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy 

způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy. 

   

 2.       ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY  

 

2.1.    Na základě požadavku klienta se bod 5.3.  Zvláštní ujednání, limit plnění, místo pojištění – nahrazuje 

následovně: 

 

5.3. Zvláštní ujednání, limit plnění, místo pojištění  

5.3.1. Místem pojištění se sjednávají místa pojištění uvedená v bodu 1.5. této pojistné smlouvy. 

 Pro soubor přenosných elektronických zařízení je místem pojištění území ČR. 

5.3.2. Pro pojištění elektronických zařízení se ujednává, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše nové 

ceny. 

5.3.3. V případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojišťovna pouze jednu spoluúčast a to 

nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých 

předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká. 

5.3.4. Pojištění odcizení  

 Pro předměty pojištění, pro které je podle bodu 5.1. této pojistné smlouvy sjednáno pojištění odcizení, 

se odchylně od článku 4 bodu 1 písm. a DPPEZ-P ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení 

předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupeží. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu 

pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné 

souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze 

živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě. 

Dojde-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupeží, řídí se maximální limit plnění z 

jedné pojistné události (dále jen „limit plnění“) způsobem zabezpečení předmětu pojištění v době, kdy k 

pojistné události došlo. Limity plnění a způsoby zabezpečení jsou uvedeny v následujících bodech této 

doložky. 

 

 Ujednání o zabezpečení:  

V případě odcizení věci z budovy: v době pojistné události jsou umístěné v uzamčeném prostoru, 

vstupní dveře jsou uzamčeny zámkem. Okno nemusí být opatřeno okenicí, roletou, mříží nebo 

bezpečnostním zasklením, musí však být vždy uzavřeno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho 

otevření bez použití násilí.  

V případě odcizení věci z vozidla – pojištěná věc musí být uložena v uzamčeném vozidle s pevnou 

konstrukcí karosérie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou a pojištěná věc se nacházela 

prokazatelně v zavazadlovém prostoru nebo palubní schránce tak, aby nebyla zvenku vidět (nesmí být 

viditelné, co je přepravováno).  

Byla-li odcizena pojištěna věc z vozidla nebo bylo-li odcizeno vozidlo, poskytne pojišťovna plnění jen 

tehdy, pokud:  

a) byla všechna instalována zabezpečovací zařízení v aktivním stavu, nebo pokud byla ve vozidle trvale 

přítomna jedna osoba 

b) k odcizení došlo prokazatelně v době od 6.00 – 22.00 hod. Časové omezení neplatí, pokud vozidlo 

bylo odstaveno v uzamčeném prostoru nebo na celodenně hlídaném parkovišti. 
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5.3.5. Odchylně od DPPEZ-P se ujednává, že pojištěním jsou kryty i škody na elektronických součástech a 

dílech, které podléhají rychlému opotřebení nebo opakované či pravidelné výměně jako pomocné a 

provozní materiály, spotřební materiály (např. vývojky, reakční látky, tonery, chladící látky, hasící 

látky, filmy, nosiče záznamů, rastrové desky) a další díly, během životnosti pojištěné věci několikrát 

vyměňované (např. pojistky, zdroje světla, baterie, filtry), pokud ke škodě došlo i na jiných částech 

pojištěného zařízení v souvislosti s pojištěným nebezpečím. 

5.3.6. Ujednání o škodách vzniklých menší než 10letou povodňovou vlnou 

Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto 

povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním 

orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 10leté povodňové vlně. 

5.3.7. Pro přepětí se za škodu v důsledku jedné události považují všechny škody vzniklé v době trvání 

pojištění v místě pojištění, pro které bylo toto nebezpečí sjednáno a to i opakovaným působením tohoto 

nebezpečí během 48 hodin po sobě následujících hodin. 

5.3.8. Odchylně od DPPEZ-P, článku 4 bodu 1 písm. l se pojištění vztahuje i na stavební součásti charakteru 

systémů elektrické požární signalizace, systémů elektrické zabezpečovací signalizace a kamerových 

systémů pro zabezpečení předmětu pojištění.  

 

 

2.2.     Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.  

 

 

3.             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1.  Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá účinnosti dnem 7.9.2019 a platnosti dnem podpisu poslední 

smluvní stranou.  

3.2. Tento dodatek obsahuje celkem 3 listy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 

pojistník, makléř a 2 pojišťovna. 

 

 

 

 

V Ostravě – Přívoze     V Ostravě 

dne dne 6.9.2019 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ing. Michal Hrotík  Ing. Josef Sluka, Manažer 

Člen představenstva  Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu 

  Korporátní obchod Morava  

 

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny 


