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Kolektivní pojištění odpovědnosti
Pojistná smlouva Číslo: 20835928-36

Stav k datu 1. 1. 2019
Kód produktu: KO

Úvodní část
pojistné smlouvy č.: 20835928-36
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1. Smluvní strany
Pojišťovna:

Pojistnik (Len. kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu & zavázal se hradit pojistné):
Název firmy: Statutární město Ostrava

IČO: 00845451
Ulice. č. p.: Prokešovo náměstí, 8
Obec: Ostrava 2„ PSČ: 7'02 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO
Korespondenční adresa:
je shodná s adresou pojistníka
uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Kolektivní pojištění odpovědnosti.
Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím

SATUM CZECH s.r.o, Ulice, č.p.: Porážková 20, Obec: Ostrava,

PSČ: 70200, 16025373951.
2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě
2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Uvodní části. z jednotlivých listů pro příslušná pojištění ti z Vyúčtování pojistného obi
saltujíeího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.
2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje
a smluvními ujednáními.
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Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16 Nové Město. 110 00 Praha i_ Česká republika, lČ'O: 45272956, DIČ: C‘Z699001273.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová vnučku B 1464

2.3. Smluvní strany se dohodly, ze pokud tato smlouva podléhá povinností uveřejnění podle zákona č. 34052015 Sb.. o zvlášt—
ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 0 registru smluv), je
tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem.
Pojistnik je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datove sehrán—
ky. Pojistník je povinen zajistit. aby byly ve zveřejňovanóm znění smlouvy skryty veškeré informace. které se dle zákona č.
10(v'1999 8b., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují (předevšim sejedná o osobní údaje a obchodní tajemství po—

jišt'ovny, přičemž za obchodní tajemstvi pojišťovna považuje zejmena údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku;
0 bonifikací za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena vyše pojistného; o sjednaných limitechtsublímiteeh
plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/lmnusu.

Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode
dne jejiho uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všeehjejieh dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník
výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv, Je-li pojistník osobou odlišnou od
pojištěného, pojistník potvrzuje že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků)
v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.
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POjistná smlouva č.: 2083592836
Stav kdatu 1. 1. 2019

<od produktu: <O

2.4. Stížnosti pojistníktt pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna, a. s.,
P. 0. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou lormotu pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnoujínak. Sc stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Ceskou národní banku. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která jc orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

2.5. \; případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudne před Českou obchodní inspekcí www.coch.
2.6. Pojištění v rámci této pojistné smlouvyjsou sjednána na dobu určitou.
2.7. Ujednává se. že jednorázové pojistné bude hrazeno ve 4 splátkách, Splatnost splátek je k 1. 1. 2019. 1, 4. 2019,
1. '1'. 2019. l. 10. 2019.
2.8. Ujednúvá se. že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 24624615500 pod variabilním symbolem
2083592836.
2.9. Dohodou obou smluvních stran byla v této Úvodní části provedena s účinností ode dne 1. l. 2019 změna a od tohoto data
je platná tato verze pojistné smlouvy.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka
Pojistník potvrzuje> Že je seznámen se zmocnčnimi a zproštěním mlčenlivosti) jak je uvedeno v předsmluvní informaci. Pojístník prohlašuje že byl informován o zpracovz'míjím sdělených osobních údaju a že podrobnosti týkající se osobních údajů
jsou dostupné na www.eeskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zava—
zuje, že v tomto rozsahu intotmuje i pojištěné osoby. Dále se uvazuje) Že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny
osobních údajů. Na základě zmocnění pojištěnými uděluje pojistník souhlasy a zmocnění 21 zpm§fujc mlčenlivosti v uvede—
ném rozsahu rovnčžjmčneni všech pojištěných
Smlouva v účinností od l. l. 2019.
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Pojištění odpovědnosti občanů
Pojistná smlouva čislo: 20835928-36
Stavkdatu:1.1.2019
Kód pojištění: DOKOl
Pořadové číslo pojištění: 1
Strana: 1f4

Kolektivní pojištění odpovědnosti
z výkonu povolání
1. Smluvní strany
Pojišťovna:
Česká pojišťovna as.. Spalena 75/16, Nové Město, 110 ()() Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,

zapsaná v obchodním rej stříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
Pojistník:
Název firmy: Statutární město Ostrava
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IČO: 00845451
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Na základě požadavku pojistníka j e sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištěni tohoto pořadového čísla ajc platná ode dne 1. 1. 2019.
2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlomý výše uvedeného čísla.
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2.2. Pojištění se řídí ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů
VPPMO-O-OI/ZOIS (dále jen „VPPMO—OÚ, ujednánímí v Úvodní části pojistné smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými
pro toto pojištění.
2.3. Pojistnou událostíje vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu popřípadě i jinou újmu. Podmínky a rozsah
pojištěníjsou stanoveny touto pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.
2.4. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. j) VPPMO-O se ujednává, že pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného
za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou
odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu Ceské republiky.
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2.5. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písni. h) VPPMO-O se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za
škodu na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, za něž odpovídá po-

jištěný svému zaměstnavateli.
2.6. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. l) VPPMO—O se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v důsledku aktivní závodní účasti na dostizích, závodech a sportovních podnicích všeho diu—
hu,jakož i na přípravě k nim.
2.7. Odchylně od čl. 25 bodu | písm c) VPPMO—O se ujednává. že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou
škod způsobených nedodržením předepsané obsluhy nebo údržby.
2.8. Odchylně od čl. 25 bodu 3 písm. b) VPPMO—O se ujednává. že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za
škodu vzniklou subjektu. ve kterém má pojištěný. jeho manic], registrovaný partner, sourozenec. příbuzný v řadě přímé nebo
osoba., která Žije s pojištěným ve společné doniáenostk většinovou majetkovou účast, nebo ve kterém má většinovou majetkovou účast člen rodiny Zúčastněný na provozu rodinného závodu či osoba která vykonává činnost společně s pojištěným na
s ním ve společné domácnosti_je—li tento subjektjeho zaměstnavatelem.
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Pojistná smlouva či 20835928—36
Stav k datu: 1. 1. 2019

2.9. Vedle výluk uvedených v článcích 3 a 25 VPPMO-O se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:
a) vzniklou schodkem na svěřených hodnotách. které je pojištěný povinen \sdrčtovat;
b) způsobenou vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a Sta»
vebních pracích;

c) vzniklou zaplacením majetkové sankce (včetně pokut) uložené zaměstnavateli v důsledkujednání pojištěného, s výjimkou
sankce uložené v souvislosti s výpočtem & poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejně pojištění (zdravotní, sociální):
d) způsobenou zaměstnavateli. jehož sídlo nebo místo podnikání není na území České republiky;
e) vzniklou zamčstnavateli následkem určení nesprávné ceny (rozpočtu) nebo dodání chybných nebo neúplných podkladů,
které měly vliv na stanovení ceny;
D vzniklou v souvislosti s nefunkčnosti softwaru. poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb;
g) způsobenou na pneumatikách a dopravovaných věcech, s výjimkorr škod vzniklých při dopravní nehodě.

2.10. Je-li pojistnou smlouvou pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 2.9. tohoto pojištění, platí i pro toto po—
jištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v bodu 2.9. tohoto pojištční a ve VPPMO-O.
2.11. Pojistné plnění se poukazuje výhradně v české měně.
3. Povinnosti pojistníka, pojištěného
3.1. Vedle povinností uložených VPPMO—O je pojistník, pojištěný povinen, nastane-lí škodná událost, předložit pojišťovně
potvrzení, že zaměstnanec nebo člen je pro toto nebezpečí pojištěn, číslo pojistné smlouvy, údaj o délce trvání pracovního poměru (od _ do) v průběhu pojistného roku a o výši průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým pojištěny způsobil škodu.

3.2. Za účelem ročního zúčtování pojistného se pojistník zavazuje do patnácti dnů po skončení pojistného roku sdělit pojišťovně přepočtený počet zaměstnanců nebo členů za kalendářní rok, který skončí v průběhu pojistného roku.
4. Výkladová ustanovení
4.1. Pojištěným je každý zaměstnanec nebo člen pojistníka, a to po dobu trvání pracovněprávního nebo členského vztahu
k pojistníkovi.

4.2. Přepočteným počtem zaměstnanců nebo členů se rozumí počet zaměstnanců nebo členů získaný přepočtením pracovních
úvazku fyzických osob (to jsou všichni zaměstnanci nebo členové bez ohledu na délku pracovní doby) na zákonnou pracovní
dobu.

4.3. Dopravním prostředkem se pro účely tohoto pojištění rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo věcí po
zemí, ve vzduchu, na vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra, apod.), jakož i pracovní stroj poháněný vlastním motorem & opatřený místem
pro obsluhu, i kdyžjeho primární funkcí není doprava (např. zahradní traktory, golfové vozíky ajiné nesilniční pojízdné stroje, podlahové mycí stroje, sněžné rolby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby, nakladače, rypadla, plošiny, hydraulické ruky, válce
a další stavební stroje a technika ijiné mobilní pracovni stroje).
"v

5. Odpovědi pojistníka na dotazy popst’ovny
5.1. Je odpovědnost z výkonu povolání pojištěnajiným pojištěním?

NE

5.2. Má zaměstnavatel postavení organizační složky státu nebo je příspěvkovou organizací?

NE
ANO

5.3. Má zaměstnavatel na území České republiky sídlo nebo místo podnikání?
5.4. Přepočtený počet zamčstnanců (členů) za kalendářní rok 2018 činil
5.5. Počet fyzických osob _ zaměstnanců (členů) stav k 31. 12. 2018 činil
5.6. Počet zaměstnanců (členů) s průměrným hrubým mčsíčním příjmem do 16 599,- Kč,
kteří řídí nebo mohou řídit dopravní prostředek
5.7. Počet zaměstnanců (členů) 5 průměmým hrubým měsíčním příjmem do 16 599: Kč,
kteří neřídí dopravní prostředek
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Pojistná smlouva č.: 20835928-36
Stav k datu: 1. 1.2019

Kód pojištění: DOKO1
Pořadové číslo pojíštění: 1

5.8. Počet zaměstnanců (členů) s průměrným hrubým měsíčním příjmem od 16 600,— Kč do 49 999,— Kč,
kteří řídí nebo mohou řídit dopravní prostředek

5.9. Počet zaměstnanců (členů) s průměrným hrubým měsíčním přijtnem od 16 600: Kč do 49 999,- Kč,
kteří neřídí dopravní prostředek
5.10. Počet zaměstnanců (členů) s průměrným hrubým měsíčním příjmem nad 50 000: Kč
6. Rozsah pojištění a pojistné
6.1. Pojištění se sjednává s limitem plnění v Kč
6.2. Pojištění se sjednává s územním rozsahem
6.3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí
6.4. Sazba pojistného zajednoho zaměstnance (člena) v Kč
6.5. Záloha na pojistném v Kč
6.6. Záloha na pojistném za pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
upravená na dělitelnost počtem splátek v Kč

6.7. Ujednává se, že smluvní strany provedou do jednoho měsíce po skončení pojistného roku Zúčtování pojistného podle
přepočteného počtu zaměstnanců (členů) za kalendářní rok, který skončí v průběhu pojistného roku_ s použitím sazby pojistného za jednoho zaměstnance (člena) s tím, že minimální výše pojistného činí v Kč
7. Zvláštní ujednání
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Pojistná smlouva č.: 2083592836

Pořadové číslo pojištěni: 1

Stav k datu: 1. 1. 2019

8. Přílohy
Bez příloh,

9. Počátek pojištění a pojistná doba
9.1. Toto pojištění se sjednává na dobu od 0:00 hodin dne 1. 1. 2019 do 24:00 hodin dne 31. 12. 2019.
10. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údajcjím uvedené na listu pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se
podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník přijetím nabidky stvrzuje jejich úplnost & pravdivosi.
Pojistník přijetím nabídky dále potvrzuje, Že převzal záznam z jednání, přcdsmluvní informace PIKO—O—Ol/2015, pojistné
podmínky uvedené v bodu 2.2. Lolioto pojištění & sazebník poplatků.
Smlouva v účinnosti od 1. 1. 2019.
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ČESKÁ
Číslo pojistné smlouvy: 20835928—36

POJISTOVNA

Česká pojišťovna a.s.. Spálená 75/16. Nové Město. 110 00 Praha i, Česká republika. IČO: 45272956.D1Č: CZ699001273,

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

Pojistka
Potvrzujemo že pojistník:
Statutámi město Ostrava

[COCOS-1545]
Prokešovo náměstí 8. 702 00 Ostrava 2, ČESKÁ REPUBLIK/\

l l l l l l l l lIl l l l l l l l l il ililil l l l l l l l l l l l l l

V1 53

Korespondenční adrcsajc shodná se sídlem Firmy,

Plátce DPH: ANO. DIČ: (200345451

Oprávněná osoba
Osobzl, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. bude určena dle pojistné smlouvy a příslušných
pojistných podmínek.
Pojistná událost
Pojistnou událostijc újma vzniklá na životě. Zdraví, majetku ncbojiná okolnost dlo pojistné smlouvy a pojistných podmínek.
Pojistné nebezpečí
Pojistným nobczpcčimjsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě a pojistných podminkáchjuko možná příčina
vzniku pojistné události.
Počátek pojištění a pojistná doba
Sjcdnané pojištčníjc účinné od 00:00 hod. dne 1. I, 2019.
Pojistná smlouvaje sjednána na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

11nl"111111111liiiiiilliiiill1111111111111111

má uzavřenu pojistnou smlouvu Č. 20835928—36 — Kolektivní pojištění odpovědnosti - KO

Česká pojišťovna as., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
“& Klientský servis, po-pá 7:00 — 19:00

www.ceskapojistovna.c2
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Doložka platnosti
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města
svým usnesením č. 10156/RM1418/136 ze dne 11.9.2018.

ČESKA;
POJISTOVNA

Kolektivní pojištění
odpovědnosti
I (Í. 6'56 WHO'S {ONE

Předsmluvní informace k sjednávanému pojištění odpovědnosti občanů PlKO—O-01/2015
Ke kolektivnímu pojištění odpovědnosti dle pojistných podmínek VPPMO—O—O1/2015
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Obecné úprava odstoupení
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CHARAKTERISTIKA A ROZSAH POJIŠTĚNÍ, ZPÚSOB URČENÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ, VÝLUKY
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Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti
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Pojištění majetku a odpovědnosti

ČESKÁ

POJISTOVNA

Pojištění DOMOVA

Informační dokument o pojistném produktu
gpolečnost:
Ceská pojišťovna a.s.

Produkt:
Pojištění majetku a odpovědnosti

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních
informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna pojištěnía připojištění
uvedená v tomto dokumentu musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění domácnosti, pojištění obytných budov a souvisejících staveb, pojištění bytů a souvisejících prostor, pojištění souboru věcí
studenta a pojištění zařízení rekreačního objektu, pojištění odpovědnosti, odpovědnosti 2 výkonu povolání a odpovědnosti z výkonu
práva myslivosti jsou škodová pojištění.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění majetku zahrnuje

Pojištění domácnosti
“„v“ Pojištění souboru věcí studenta

r" Pojištění obytných budov a souvisejících staveb
Pojištění bytů a souvisejících prostor
Pojištění rekreačního objektu
“*f*" Pojištěníasistence
Pojištění odpovědnosti zahrnuje
'“ Pojištění odpovědnosti občana
Pojištění odpovědnosti vlastnika, držitele, nájemce
nebo správce nemovitostí
“.273” Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy, jiné stavby či
díla ve stavbě nebo v demolici
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání zahrnuje
"=>“ Ochranu pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou zaměstnavateli
Pojištění kolektivní odpovědnosti z výkonu
povolání zahrnuje
Ochranu pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou zaměstnavateli (pro skupinu
zaměstnanců)
Pojištění odpovědnosti z výkonu práva
myslivosti zahrnuje
Komplexní ochranu pro případ škod způsobených při
výkonu myslivosti

B Na co se pojištění nevztahuje?
Obecné výluky z pojištění:
X nevzniká právo na plnění ze škodných událostí vzniklých
v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou,
povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji,
stávkou, výlukou, teroristickými akty nebo zásahem

státní nebo úřední mocí
X nevzniká právo na plnění ze škodných událostí
způsobených jadernou energií, jaderným zářením,
radioaktivní kontaminací, azbestem nebo

formaldehydem
Výluky z pojištění domácnosti:
X věci zvláštní hodnoty, peníze, audiovizuální technika
a hudební nástroje nejsou pojištěny v nebytových
prostorech a ve společných nebytových prostorech
Výluky z pojištění odpovědnosti
x škodu způsobenou provozem vozidla, letadla nebo
plavidla
X škodu způsobenou na věcech, které pojištěný převzal
za účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy,
uskladnění nebo poskytnutí odborné či jiné pomoci
Výluky z pojištění odpovědnosti z výkonu povolání,
z kolektivního pojištění odpovědnosti z výkonu
povolání
Xškodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách,
které je pojištěný povinen vyúčtovat
X škodu způsobenou vyrobením zmetku (vadného
výrobku) nebo vadnou manuální prací při montážích,
opravách, úpravách a stavebních pracích
x škodu vzniklou zaplacením majetkové sankce (včetně
pokut)
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojištění majetku
, k příčině i ke škodě musí dojít v době trvání pojištění
pokud je pojistná částka 0 více než 15 % nižší než pojistná hodnota, uplatní pojistitel podpojištění
Í Í v případě odcizení věci krádeží vloupáním bude poskytnuto plnění maximálně do výše limitů dle tabulky „Stupně
zabezpečení a limity plnění pro odcizení“
3- 0d každého pojistného plněníje odečtena spoluúčast, jejíž výše je uvedena v pojistné smlouvě
Pojištění obytných budov a souvisejících staveb
‘3 pokud je časová cena pojištěné stavby nebo věci nižší než 30 % její nové ceny, poskytne pojistitel plnění v časové ceně
3 pokud pojištěný do 3 let po pojistné události neprokáže, že Stavbu nebo věc opravil nebo znovu pořídil, poskytne pojistitel
plnění v časové ceně

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, z kolektivního pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
if 4,5 násobkem průměrného hrubého měsíčního výdělku
Í: limitem pojistného plnění pro základní rozsah pojištění, který si zvolí pojistník na vlastníodpovědnost
3“ sublimitem pojistného plnění pro volitelná připojištění
if každé pojistné plnění je sníženo o spoluúčast, jejíž výše je uvedena v pojistné smlouvě
Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti
VŠ Pojišťovna má právo na náhradu částek, které vyplatila z důvodu škody způsobené při výkonu práva myslivosti, proti
pojištěnému, který v době, kdy došlo ke Škodě, neměl platný lovecký lístek

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
V místo pojištění je určeno v pojistné smlouvě, v případě vybraných předmětů pojištění je místem pojištění území České republiky
V pro pojištění odpovědnosti z výkonu povolání území celého světa, sídlo zaměstnavatele se však musí nacházet na území
Ceské republiky

laké mám povinnosti?
— platit řádně a včas poustné
— seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou
zpracovávány jeho osobní údaje
— oznámit pojistiteli jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika či pojistného zájmu a změnu podstatných skutečnosti
(např. změnu příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka)
- činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodné události, a pokud tato nastane, k minimalizaci jejího rozsahu

a následků
— bezodkladně oznámit pojistiteli vznik pojistné události
— při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem
— umožnit pojistiteli nebojím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména
umožnit prohlídku poškozené věci
- v případě uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy proti pojištěnému u orgánu veřejné moci postupovat
v souladu s pokyny pojistitele a informovat jej o průběhu a výsledku řízení, jakož i o všech úkonech; dále je pojištěný
povinen řízení se účastnit a postupovat v něm tak,aby věc byla meritorně projednána, neoprávněnému nároku na
náhradu škody nebo jiné újmy se účinně bránit a po dohodě s pojistitelem využít opravných prostředků
— vznést námitku promlčení proti uplatněnému nároku na náhradu škody, je—li důvodná

— pojištěný není oprávněn bez předchozího souhlasu pojistitele právo na náhradu škody uznat, vyrovnat nebo uzavřít
s poškozeným dohodu o mimosoudním vyrovnání

Kdy a jak provádět platby?
výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě
je—li pojištění sjednáno na dobu neurčitou, pojistné je stanoveno jako běžné a je splatné prvním dnem příslušného pojistného
období, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak

je—li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku pojištění, není—li
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
pojistným obdobím je jeden rok
v pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného ve splátkách
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Kdy pojistné krytí začíná a končí?
ťi'f. pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištěni. Den počátku pojištění může být nejdříve
následující den po uzavření pojistné smlouvy
pojištění končí zejména uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí,
dohodou smluvních stran, marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného
pojistného nebo jeho části, smrtí pojištěného nebo zánikem pojistného zájmu
k příčině vzniku škody, ke vzniku škody a k písemnému uplatnění práva na náhradu škody musí dojít v době trvání
pojištění a k nahlášení pojistiteli pak nejpozději do 30—ti dnů od jeho zániku
pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava je dohodnuta čekací doba v délce 10 dnů; v této době není pojistitel
povinen z titulu těchto škodních událostí poskytnout p0j|stné plnění

lak mohu smlouvu vypovědět?
>< pojistník má právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
'po uzavření pojistné smlouvy, výpovědi doručenou pojistiteli do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
-ke konci pojistného období, výpovědí doručenou pojistiteli nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
'po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou pojistiteli do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

m

% pojistník má také právo od smlouvy odstoupit, a to zejména V těchto případech:
-do dvou měsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost pravdivé a úplně zodpovědět písemné
dotazy při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně
'do dvou měsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost upozornit na nesrovnalosti mezi
nabízeným pojištěním a požadavky pojistníka, musel—li si jich být při uzavírání pojistné smlouvy vědom
-v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jefli spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo obchodní
prostory pojistitele, do čtrnácti dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných
podmínek

,

'
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Stručná informace o zp acování osobních údajů
Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na
www.ceskapojistovnacz v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

Kdo je správcem Vašich údajů?

laké údaje o Vás zpracováváme?

Správcem Vašich osobních údajů je Česká pojišťovna a.s.,
IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1.

Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo nejsou povinné údaje; pokud nám
je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší
a efektivnější),

V jakých situacích budeme Vaše Údaje

údaleoP'OÚUkteCh'které
mátesledmné'
údaje z naší vzájemné komunikace (at' už

2 p ra cova vat ?
l
., ,
p"
. "Prava a uzavrem sm ouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám všakónesdělíte ůdaje
nezbytne pro sjednani pousteni, nebudemewmoci pripraVit nabidku

probíhala
osobně, písemně, telefonicky či jina k),
sociodemograﬁcké údaje (např. věk, povolání),
platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném
pojistném, číslo účtu apod.),
údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,

??“Stem ím S Vami pejistnou smlouvu (príp. dŘdřtek) uzavrit: Za

— další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného

ucelem pripravy nabidky p0j|stne smlouvy a k jejímu samotnému

produktu.

uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje
v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresa
bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo,
bylo—Ii přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutídalších potřebných Údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např.
údajů o pojišťovaném majetku či vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech
v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím
technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, v rámci které jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu
zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky.
I Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí,
poskytováníasistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte
a jaké osobní Údaje jste nám sdě|i|(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události.
I Plnění právní povinnosti
Povinnost zpracovávat Vaše osobní Údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například
při plnění povinnosti, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření proti legalizaci

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním
řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.
I Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
— ve vyhodnocování a řízení rizik,

— v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
— v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
— v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaným ve Váš prospěch,
— v zajištění a soupojištění,

ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních
řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
— v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,

— v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa můžeme
zpracovávati pro účely přímého marketingu našíspolečnosti, tj. pro zasílání nabídlo/vlastních produktů a služeb, a toi e—mailem a SMS).
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Kdo je příjemcem osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
_ zajistitelům,
— jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
a toi prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištění podle § 2817 občanského zákoníku,
— našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, samostatným
likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům
poštovních služeb, call centrům,

— jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich
oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
— v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nábídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme ůdaje uchovávat po
dobu nejméně jednoho roku od poslední komun'kace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok
vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné smlouvy. Po

ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok
z ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme
Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání
případných soudních sporů či jiných řízení.

Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7,170 00, www.uooucz.
V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich
zpracování; dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.
lViáte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných
zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese:
Česká pojišťovna a.s., oddělení řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Praha 4,140 00, dpo©ceskapojistovna.cz.
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Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPPMO-O-O1/2015
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Článek 3
Obecné výluky z pojištění

, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
'
2
3
fi

J\IDC"1 US‘“"O\'EI" 1

7 pouštění CCIIZCIka právo na pojistné plnění ze Škod—
rých adr.
a) pokud by se tak po; Qovna dos 1 co rozpon se
Zákonem č. 69/2035 So 0 prova'„ n'inezmarodn 'ch
sa"kc', v platném zná—* , resp. 3 ctemé závazným
právním předpisem jc— na'nrazujíc'fn',
b) IIzI-I <lýC v ,rJIIEI nos 30w/I31osu s válečny iní ud

Vzn k,
zaII
Obecne vy aky z QC;
Pojistně

Člána S

PovInCd.

z pojištěni

mí, “zoom: a, povstáním nebo jíní/in nrorrap
'I , zprošiění
r neookou, stávkou, vylukou, teroristíc
j,ná< ynv anánírr rrotívovaný'nízeu
ideolcmckv
o . natodnos
nebo náboženskyl nooo se 2
hen" statní nebo

poo<ladu ootřaoných prc vypcca: Dej si
a umožnit prohlidky věcí, s nimiž po žtění souvsí,
pckud si tuto proklídku pouštovna vyž
„v ma' povinnost d'
aby pojistné udalost nenastala,
zejména nesmí pu _šcvaí povinností svněrujíc' K odf
víá en' nebo zmenšenínebc—mecíxaréj<ou n u ulo—
zeny právními předpisy nebo na jejich zakiadě nebo
které na sebe vzal pojistnou smlouvcu, an nesmí
trpět por
van' těchto povinnoš'í ze stany třetích
osob (zc
I osoby 3e cova'zuuttaké všechny "yz cké
a právnické osoby pro pouštěrmo č I nó„
dj'I ma povinnost neprodleně odstanít každou závacu
nebo nebezpečí, o kterém se dozv' a které by CIIoC-

Io IIII’t vliv na vznik pojistné události, nebo pří'íleÍ

„' odn-í moc;

CIa'nek 11

taková preventívn'ccaííení, jaka je "možno rozurrrě
požadovat,

cí zp „ danych jádefrou energií, jaderným z'a'sn m,

Článe< 12

raCícaktívní <ontarnínací, azoasten: neoo Crmalde-

P0131C a ucálost
vyuky z po „ "
Lwranlco
jístného p'nér', po
poustne
st<y =. li'nity plnPc'j 5 ne' olné‘CI
vací naklady

16
17
18
1"}
20
21
22

IIydem.
Va \I’L‘PMO—O, DPP mohou oy't uvedeny nepo v poustné
smlouvě tíjef'lna'rv další výluky 7 pout. Ž

Článek 4
Pojistné

*Eu—gouc' po smy 2. I
Ca13'I povmnost. z pouš
Z‘CI< po, ŠÍČnl
Výklad sojnu

.
I
e běznym poustnyrn, nghíli v pojiSíHG smlouvě
u admin: JInak.
.Ie ll pous í< v prodlení s placením po něho, je soušJama oprávněna pcžacovat zaplace- | uroku z prodlení.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

v _DDleÍnŠ smlouvě je nozno Ujednat, že ooustr ' bude
h zeno ve splátkách. Neoude—Ií někte'á splát
: míněn; má po
cíkovr zaplacení ceé pohledavky.

ROZsah po
Solistn; „
Výíuky ;1 p01 št,
Op'ávněnaccsooa
—oj|stné plněn
nic;— puu stl”I: íln
I',enI š. II‘Iy pCj sit éro

ČIáno: 28

‘cIII3foma má pávo upravit nově vy’3I :3 znáno pos
Po

a d '31 oousrna podob.

a) cojde-Ií kc zrně

ob" e závazných prat/ích přecip SCI nebo rozhod
cíc'axe soudů, které má rcz'no—
C..IjI':I' vliv "a stanovení “ poustnéfzo plnění neoo
b) honí-lí oouslné dostala ne podle zákona I: pojišťov—
nictví, zejméma pokud 3 many škodný pruběn pro
daný typ pouštění převýš'kalkclovanyškodny průběh.

Zachrať)
Spoluúčast
Vý<lác pojnu

po škodné události
a) má povinnost, pokus už škodna J
”It nutná opatření ke zrnírněnijejich r
ci'e muž,"
' il < to-hu vy?, at po'
3 postupovat v souladu .3 ními;
I") má- povinnost oez zoytečnéw odk adu,
déle však
do 3C CCIL‘I oc okamžiku Zjištění skodn= událostí,
oznamit oous't'ovně, že škodná udalost nasta'a,
3) má povinnost v případu zadosti pDAlŠfDVíly zaustt

na VIC tní naklady úřední překlad do ceskeho jazyka
nazbytnýc" k Šotřcní šknflné událjsťí;
31 má povinnost bez zbyt
eho oc<ladu pojšt'otr“ě
poskytnou: pravdivá vys
lení o příčinách a rozsahu škody Čl Uj'Tiy', vyčíslit r oky na plnění, předložit
doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolnosti
rozhodných pro posouzení nároku Ca plnění a jeho
vyše, p’ec ožit pot _cwě seznam všech poskozených, zniceríýcl', oncízenýc nebo ztracených věcí
5 uveden in roku po
3 ceny, za kte ou byla věc
pcř'zcna,a uniožnítpo slov:—i 5- po dít si kopie těch—
to dokladu, a dále LIIT‘QZnI‘. po _ tvně provést sutruní, kterých je k tomu treba;
C‘

Článek
Článek
Článek
Článek

b) má povinnost JPlCŽí'II pojišťovně provést <cnt'o-

)

Uprav-lí pcl'št'ovnl výší po Vného, sděl' u poustn kcv
nejpozději dv; m
a přr—d dnerr splatnosti pojis
lo za pcustné období, ve:IeréII se II a' výše pCj>stne'hp
změnít.

Článek 1
Uvodní ustanovení
(13::- sch3bv a a. * se člen" SpaleC: 75/ 5 Nové
'10 00 P“
, Ce ká republi
CZ 59903
za
tského soudu v Pra .odc1i:,bvložka ‘4

. oivna ), posk Jj

ní v souladu se záko—

.27 7/2039 tb, 0C
tIII V př
rýže vycpané pojístnc- podIh'C ky pI0 po
je ku a dpoIIédﬂOSJ občana VTP \40- O- C1/2II15 I’d
en „VP
-O" I J:Jr§vu1|pccCr'n<y po těníní:—,'

a cdoovč dno.:t| obcan & jsou ucine 03 20,.
Prá

nebo orípc,

éní neoo změna

I 59/2012 Sb.?!

-

=<ý zakonik, v plat
znám"
jen ,,za’1<on11<’-bp’ed
I USI“"CVE"94192755 2872, těmto VPPí/O O,
prís nými dopl'*k0\ ‘I'r po nýrní podm n<an (dále
„DPI-““ ), sazeon <e'n pop-,a kJ a oo listncu smlcwou.

Nesouhlasí—l pejsín'k sc— zn—ičnou, muuže nesouhlas
prOj' I: do konce pojistrrého období kt-r přeoc'az
upusthérm obcobí, ve k :'ern se rIIa výše polsttého
změnit. V tom C” a
: ání nadále [Iva v nezměrěné podt
coustne obcopí nebo
copu, naeroubyelo p
“ano, v případě:
níku pouštěrí vc J:
Jedi-(LI pojistné uca'lostí;
.jníku pojis . Isz0.310 uve deny? v zak oníku oripadněe VPPIV: C
“ nebo DPP, pokud v prís
m
polstnérn obcooí bezprosf'adně nadcházejícím
zaniku poj
’nebCIIIdcoé, na K:ercu bylo oops“—
tění Sjednán: I353: ala pojistná udalost, ncjedna—~1I se

oo
odcve'.
Poj str—ou srr'lc JVCJU se po istcvna zavazuje \jLÍl poust-

m

Iv pC‘j Síná s'rlmgvé o
ující se od zákoníka
::th VPPI‘I’IC-O nebo DFP má p
3. „* anoIIen‘
*“au' oře.
d uszanovenirní VPP'vlo-C.

nI'KOII poskytnoqtjeníu moo tí
.
oě pous ne' plně—
ní, nas tancují rahcd |“ I .daIcs‘. 1(' a ooj Štěn'rn (poj lstí
(3:311, a p;IIIS n k SC zavuzt „ zaplat 1 u0j Š

v ostatních případech zániku pouštění n'
_en poměrná cast pousméno.

Článek 2
Vznik, trvání a zánik pojištění
ní vz íká prvnIn rem rásleducr oc dní t.za—

é 3nIICLI»,

3

* JSIIIC'; mlat.

Vedle. dLIIchL‘I uv

3e Ca debt. neurčí o„,
„tj—edn: ojnac

ycn v zakoníkJ pojí

,.

oprav

ooš<czenych věcí

pojištovny nejdéle do 30 dnů od oznámení škoané

j‘,I

d' o<tí p'ojevm muže zana“ I' opravy nebo odstrano “ízoytků, a
k pro pro '7ánívýŠe Š<Cc2y musí
být pcrza na a pouštovnč p
ože"a dokumentace
(foto, vlcec záznam, pcp: průběhu škody, soupis
poškozených nebo zničených věcí apod.);
ma' pnvrnost sdělit pojišťovně oc? 7L'IytLI' fího ndklacu, ze v soJIIIslostI se škodnou "3103. I bylo za
há c I0 tre stní rebc3spravit I'Izen proti pajístěnému
ělít jméno a adreo svého obhajce a pouštovn;

informovat o OrUbéhUc. výsledcích tohoto 'z ';

o

a ovanI.cst z pouštění se

ké 'epuolíkyz s-‘I‘éna sz

'ho místa po

pdvr‘nosI zdrzet se

spoluúčastí,

rm

I3

Pojišťovna má právo při změně pouštění aoravt pojistné—
podle sazeb platnýcn k datu provedení změny. Změrou
se rozp'nízměna v rozsahu ocuš . , tj zejména zrrěna
pcustné částky, limitu plneni, oíípcušzěni d lšíhc před—
mětu pouštění, dalsiho pojistného nebezpečí změna

Ira

new odtanuvéní zbyt<u zníčenýcw věc, dokuc
3 tírr pcjšťovna neprojeví souhlas. Není-lí souhlas

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

o smlc*vu uzav enou se spot’ebIte1em;
zaniku pojIéIén' 7. dLIvodLI 'szaplacení poustného,
macra-. se o smlouvu uzavřenou se spotřebitelem.

'v'á—ll pojistník plnil, na :30JI3'rIc', poplatky a při:lus' nství pohledávky cluZného ijíst éhc, zapcče se ol L
poIISICIKa nejprve na dlužné poustné, a to vžcy neijIIe
I‘IarIeIdF'II‘e3p1amé poustn', resp splátku poustraho poté
Ia pop1at<yv poFaL- podlouauch sclatn's t,I pak na nak aoy spo eIIe‘ > vymáháním oluzného oouszne'ho a nakonec
na\' I1< z prodlení Poplet<y, nakladu soojene' 3 vymáhánín dlužne'o poustr éhc ani úrokz prcclenl se "euroc'í

.

z o Jodu uvede ych ve v'iPVlOfO, 1.)?‘1’ HctC ujuna
nýcn v pCj sine sfnlouvě.

POjISI ' se považuje za uhrazené o<arržikem přípšérí
pojistného na ucet pc-„išt'ovny nebo jeho zaplacením p0»
71§13V11é v hotovost.

C—ll ;. po

Článek 5
Povinnosti 2 pojištění
šěný nebo oprávněná osoba
adolom použi.'ovně oez zby—
noodkladu vcškeré změny, < &' b .err trvání

,

<1 má povinnost zabezpecí. vuči jinému práva, která
přecházej' na poustevnu, zejména pravo na náhradu
škody či újmy, jakoz právo na postih a vyoořadárí;
1') má povinnost, vzn klc-l v souvislosti ; polstnou upa!
lost' podezření z trestrcno Emu who pOkJSL. a
učinit buZ zbvtc—i éhu odkladu UZílálilUíl leIUI,
N11
pot/“nost baz 71: * ného odkladu oznámit
po > ovnš, 7e se našla věc odc 7gna nebo ztracena
v so
jít s pcustnct událostí, a v případě,
obcrzel pojistné plněn: '
to
, vrátí: pt
ně plnění sníženo L phměřené náklady potřeoné
na opravu této věci, pokud oyla poškozena v době
od pc sine ucálosíí dc dobv kdy byla nal
na,
případně je pevne-í vrátit
otu zbytků, po<uc
v uvedené době oyla věc zničena,
'll nesmí bez Sowlasu pojíř—tovny po<loupií pohledávku
na- plnění z pouštění,
Dalc- v případě pouště-d oduovědvostí pou>tník, pouště—
my nebo oprávněná osoba,
al ma ppvrnost zdok„*nentovat zpusooenou škodu
bezpostřeďě po jejin— vzniku, popř. Zj
ní, a to

bez olfledu na skutečnost, zda bude v

níl pmtI

|IŠ"[

IIIII n'JÉlO Uj 'slu

ho CI"-

ganw pravo na n2 acu škody c ; my, vyjádřit 3e
k požadované náhradě a jeu výši, postupovat podle
pokynů ooušt'ovny a na výzvu covčít pojišťovnu, aby
za něj škodnou událost proednala,
cl nesmí v případě lTiMOSCLdFHhC jednání o náhradě
škody Čl dny 2 poustné udalosti bez $<:„hlasu p::—
jišťuvny uzavříí dowdu o narovnání neoo umožnit
Jznání nároku v jakékoliv formě;
d) nesmí v řízení o nahraCI’I- škody cl 0111-1”,ze škodné
událostí baz >CL'|I3LI pot 0
.d0 odu
o narcv an'. neSIIII' se zavázat k na radě prcrnlča

těmf hasta mu ve,soutež/nost
'
I ,*ktéřéiuvedlfpři<- “ III'III'IIIII ne' armád

sjednarí ocu<tdn,

nému

uplaíněno právo na nahradt. =kody;
0) má povinnost poušťovně SGŠlll, že poškomný uplat

k wear; u unřámdnešří

ia’II7'I'IIamcInI'

3III'r ani zapříčinit vyd., i rozsudku prc „uznání memo

_ značkám; szt roz-odm" oř'slusnyc= organu
se tyka,“ “ahraJy škody i| ujmy na po\' "vost
_bo 3Cd313-o. dpor pokudV' of:volar'
neobCVzJ jJVVy po<yn co po levny;
'esrn' ce7 sou=lasJ oo šťovny svým_ednan rn vyvo1' nebo síčven' o'om 'čec' Inílty práva
na naoracu š<oc o ugny.

s oh\ederr na rozsan svého opravném fist-3 k pi»

Pisemricst den.;

ze/ne'm o právu ,ohsímu < osoomrn 3 = '1JJ, o právu
m

ra opravu osobních udajů a mno—\ ora

\\\;\>, aby byl kontaklovan cl*_\ktronmkcu formou \ x zala-

Písemnost ode='aná na po? ovm' 631651.: v'uuum pro
VOZC
ler: cvr\'Lh<> eb je coručena dnemuojlli;
v pccnybnost
. se me a to, že došla tren pracovm'
den po odes .ri’ byla \\ _ <365Ia'na na acres-1 v JlnéJVJ

ž tostech ty'k

tingové účely
Uzavřením pOJIStVe srníouvy pOjlstmk

Errluvnr' strany jssou povony s ez zbyiečne'ho cckla—
G_. 506|117VJV6JJyV765<6rycIJ 5'<.Ith:rJost1 významných pro

anfrn osoan'CVV _oaju
erali a spolupracuy'dm

denim/am acznarnn si navzí m _:vo3 rov-ou posxcvm

ob_hccn'm parine_rum, j6JJ-VV 7 seznam J6 t5V-ECEJI na \n—

nebo elektron :kc-3 adresu I,‘to zmeny _sou vůči druhé
sn\\*_vn\' straně UČ "né, jakrrvc \\ byly sděleny. Pode ma'
cdes\laíe\ dUVJOGI'IOU33(I1yb3r15t o spr Va'VV1
I p .
'

lernetových strárkjch poystovny, pro účely nabízem
a poskytcvaJJJ' obc "oslu a služeb a\;ro daISV' JrJaJketJm
gové Účely, a to na dGbJ oprávněného zpracov IOSObV
n \:h _Zdajů,

.7a tc 76 035va \adre>_3\e & esa, <Vera
J6 33653Iat6|i známa na zakh _ jeho “'astmh.\ 7JIst6JJJ'
provedené o v souladu s prax/umu ore-duny.

b)

PC'J.
nekterá srnluvn\ strana bez omluvtelneho dů=
vodu pcvmrosl sdě=í\\ změ.ya CZ a'JJJI'. novou ooštovm'
"eco elecronkkou ad osu povaŽJje 56 V to jednání
za znařenl d0j\t\' a p156mn35- doruxoyam na pošlovm'
adr
se povařwe za dCJ-J _nou třetí oracovm' den
po odes. 3JJ1, byla- Il védk odes. ona na osm vynem 5:3u
y p’amvnI de\\ pm od um, a p<=n' nost
odesílatele d
-3vana' na CIkn
V
a
56 J33
važuje za comm nou dnem
51Iat6|6VJJ,
\ __yz amesa’tnerréimoi/1115.56. s obsahem p serrnosu

u,ednanc \ne ;

*- zrdost vra' \\ VJ3JI5t \kow, oci5t6‘V6'mJ dc klday

slah nebo oředložm.

u mta—. adresát o\semncst \ťloruČO'av nou a pcštovn
ac _>u pn'rnouí, hledr' 56 na p\semncst jako na dor
rou dno rn, vs kto 6m bylo _6JJ' omen odeprero, nebot
ao 65jt JJVJCJI možno" s? SjPJim obsahem seznámlt.

: c' se pcysero . nak.

bere na včI33J1,76 udělonr souhlasu ke zpracovam
'u' oro ob_hodm a rra ketmgcx6' účely V
cobrovo\ , tento souhlas n\ů
výslovrě bare ra vědomí, 26 má právo bez zvlas
nákladů zakázat _ooJžití 6I6<VmVick6 adresy k Za.
reklamy,

3.

a)

_oro ph'pad šetrem' škocne událosu zorcšt'Uje statm' zast_\:3\tel>_ , poho a dals\' orgány ('\nne' v tres'n'fn fi’zeni',
as\čsky zacnranry sto, lékaře, zcravotnlcka zařízení,
zac" :“rou službu a zdravom‘ majiét'ovny pownnost
rnlčenl vosl ,
zmocňue pcj"'ovnu, resp. \\ oově' ou osobu, aby
va yšecl“ nzan'fh promha \cmh V1V SOUVISIOSII se Škodnou
dcla"J3\ Jrohiy nahlížet oo soudn '_h, ocl_e
VV\=\':h pnl
\rých J\erlnlch sp\sů a 7V0? cvov:t 7 mVIJ kobie č\

Rízení expertů
Oprávněná- osoba a 130J15t'oera se \\ př'oadě nesnody
c p
neoo JozsaJJ-J xzmklé Sway nebo c výš\ ooystw
ného plném rnohcu dohodnou; že tyto budou stanoveny nzením expertů. Řízení expertů může 'oyt rozš'ře=o
\ na cstatm' předpodady verJku práva na pOJJSIJJe' p\něn\.

3) odvolán x\y'p Véd1cj5
DÚ. g.(2‘7

fásady ožení expertů
dá strana OISE mně u \bdnoio experta, kto-ý
vu_ JJ'1165mJ miiLZa’eré 7aJJazky, a ncoroclcně o nčrr
\nícrfnuya dn hou stranu Mar—mixu p'oti osobě 6x—
per
vzn_ ípřed zaVa'J ením eho ('\rnostr
b) určeni expertl se cc-IV. odnox na osobě tre\t\'ho exp-36

\k 16 oále ooravněf i n\ nad \árnef oráxn\\c'n jad_lvecer'ych v oodu 2 tol\_=*'-Č a’rkt. V16 C serr ou
„:

717V "yjoo I51M I5JJ|3111JV, rav 36m

051,,3 zani<u po
\neoo rávrne rn J nebo d103pra—\nmo jednám týkajícího sepoOStem.

oo šlo
ovry v písem
o 13’\jet\ na"rI1J :3315t’ ks v \:zem mo'mě.

dě ené;

tohcíc článku nepsar nou formou jakekoliv calší ozna

vzcá své rozne
hu

“kove' nep'seVVJrV' oeramenJ'

pkur: po
vm: n\obdrzela, n=be 56

I - choval ve škodě51‘1IJJV.

ra of G\aln'ch

m 1 oo\\sovny'ton LID

uoěluja pojišťovně souhlas, aby
76mi- kompatibiity
péče o kl\enta v ramci JJJ671JJa'JchJJ skupIJJy Generali
sde\ovala informace o tom, zda je poj\
n a zakladm'
poj\stně technické "forn'aca tykr cí 56 Sj "onoho po-

\\stěn', plateb poysine'hc a poystnych událosh členům
mezmárccrí skupmy Genarah a spolupracuy'om obchodnlm par:1Jert'1m,jsJJ: 7 seznam je uveden na JJ16Vnetových stránkach pcysťcwy, pro uč_\y nabizem a poskytcva’ni ObCI‘IOCJ a služeb a pro da 51' JJJaJketiJJgové
.JCuly, a to na dobu oprávněné-'o zp'acovám osobníqf
Jdajů. Souhlasí, aby členové mezmárccn skupmy('n—
ne'ah a spo\\_\praCU\\\'\' obchodn' paJtr6JJ prac. ana \\ r—
mace vyuZJ'vaI k (malým a oo cobu uvedeno_\ v torníc

pejistovné \ QDJéV’E: né osobě,

každe strana ’JJVaC' náklady svého expera, náklady
na čmnosi experta s rozhodným hlasem hrac! rovným drlerf.

Coravnená osoba a pojiitovna se mohou take “a osobě
exoerta 5’37IJ03nyJJJhiz—1563J dohodnoui phno, odchylnč od oodu 2 s \\m, 76 náklady n ‘ nnositohoto exooc
s rozhodným hlasen“ hlad' rovn .7 rovny/rr d\'\em.

mnoJ forma se po
ve oodam učměné tetelefonn'rn E\slc po, _ox/ny k tomJtc účelu
Jvedeného
trcn cky na 6

VISIOSI‘:6 Seti‘ean škodnym událost \,
3)

r:) experu posudek odevzdaly zaroven po\\štovně \ epravn'ene osob" .estl\7e se závěry expe'tů ocl sebe Ils',
předá pojmovna oba posudky expertov s ro7hodnym
hrasem \en rozhodne o spam,“ otázkách a cde-

Do =tn'k, oc stěny.a oprávněná- oscoa J50; dale opravVéV-VJJ Ci’Jt Vac r3r 16: oznavem Jvedenych v bch 2

1V.1J1= 71'1 jJIle"
V'chré potvrc'J, že

szije pojišťovnu k naklednuh do podk‘acu mych
pojl>foven ve vz_ahu‘<a »“ VaJJyJJ pojišter ícrr\\ sou-

ta, ktery“ na“ rozhodný htas v pVioadé neshody
;) expero určcnl' oprávněnou osobou a po t'ovnou
zo
ují znalecký posudek ?) soorných oia kác'“ od-

'

Zproštění mlčenlivosti, zmocnění

LJ

„ Článek 8

en\' oo\\strč udalosJ;
' J „mena nebo přjjfnan'
1V3, změny poštovď .=
lonJ,

mení týkajío 56 „co

o d_=.\3\cn členil mezmárcdm' skuc “y Generah

& spc\\_oracu1íc\ch oochodn'ch oartnerů, :eJJC'Vz seznam
je uveden na \nlarneiových stran _ h pojištovny, kcn
V. <tcvan b\sernnou, elektron ckou rebo \ j\nou formou,
on využltx' oosky1r\.\tých osobn\'(= \\daju, a to na dobu
oorévněného z Vacova'JJJ osobn ch Lide ů;

Uzavřenjm anjistne „sn—lomy ooystmk:

uje.

<íe'e' je navrhe

ucalwe souh as, aby byl v
ztos ach oojstneho
vztahu nebo \! za _ nostech nab\cek a ooskytovam oochoc'u a služeo r 30 oro jine marketnqove účely cons—

t'ovny r

seznamu.
Článek 6
Formy právních jednání a oznámení

po orcjodnams

cích se din/6 sjednaných po\\štěr\í,

zavazuje se bez zbyteíneho odkladu nahlásn \akoukohv
změnu zoracovávanych osc—onich ůcajů
Zpracování osobních údajů pro obchodní a marke-

_:jeďáno \\nak, LIIČUij.druh \akové p\'serrnost J'J'apf.
:*nyča na, 73's lka, doporucena zásilka apod.) nd=s\latel.

n\ rLtnen-o ke Zjšem' ex
nce
arozsahJ pownnosh pant sdéii vy‘5iemy osooě,
Cera uplatViIa oravo ra po
olněm Na žádost
této os osy pos Tom V0156 mne crm-* 2J3\vodn výš
po\ J .
,
3
3 odm 't1 umí
0) do IF 1111-1 OI- dne . 61JIOC5kytch1.i p0»
JIstJJs' olně neVJ- II x OPP-J10 (oba v pojutná

Veskerápravďeedna' ’jakožI ozna
t6.VJJ'\„yžaduypsemnou';rmu ,JJ6 í-l

d\e zákona;

oro prpad scelem elektronickeho kontaktu udeluje sou-

c'rJV\n, C\j\l\u udcsl3 'JI ode 5'1Iat6. am.

s_31u, pak oatVa cty prac 1V VJJder pc cdesIa’nJ. Nem \\

33iii ooj \stmk pejš ny neoo oprávněn
oba po—
wnnost bx
év bodt.’ 6533. "\neoonvebo v
V
LI, :11 r6—b36 tc=3to čla'rkJ, ma' poi
'T 'tnoul '\ojlstnó p' n-z
\'Tto odn\: r\ 1tVJJ _ „
\\štěni' nezam ká.

kte’e ooj\štovně

5tvr7L1J6, že by, \nforrnovan o sxych ora-vem a 0 po
:h bojs-lomy 31‘1 zpracova \*\\ 05.1erth uja u,

CjO. dorur ona

337V \l IV UOJISI "\\k polštew nebo oora'vněra' osoba oer
vinnosti uvede
!bccu ‘I neoo 2 toho
( n<u nebo
další uvede V V DPP nest: ujednane v po, 5
S'T‘IC' ve,
má ooyštov
“to ooruicrn pravo
a) 03j15t36' p. n
b) ‘6 náhre u az 'o
= J17 DC‘skyínJ 6V3 DOjJSI
piréV1’p’a:C.<
<:6Va‘ pov nnost ooruš Ia. Sm _áhracě pevne" noy
: & nerozc'l \
'íe'to osooy ov|\x\-

5m ox.

serVJV35t'.

sounlasu.
4.

Ř\'zen'rn expertů naj sou dotčera právaa pov nnosu pc=

i:tovnya opršwf'- Vt- osoby stanovene pravmrm oedp\-

Výše uvedené souhlasy & zmocn' ' 15d" „je poystmk
\ ve vztahu <a dříve Sjednanyrn poyštenl'm 21V1V7taVJ11JJ'56‘
I na dvou po 5nVrt1 poj\str\ka nebo oo zamku p0\\stn\ka,
\e»l\ or
ickou osobou

sy, ”PPM O— O, _)PP a uj ednane' ponstnou smlouvou.

Pravnjec:ra=\' nooo orVaJJVJVV-VJ obsažena- \\ ;;ř'l .6 616iniron Lke' paw va I21m
f rebo\\6m
Cobdobnerr
"m
ktery dost

Článek 10
Výklad společných pojmů

Článek 9
Zpracování osobních údajů,

2\
zproštění mlčenlivosti, zmocnění
Pr*_%Vn\'\ednán"_ý<
:dky olyncum

Zpracování osobních údajů pro účely pojišťovací
činnosti a dalších činností, ke kterým je pojišťovna
v souladu s právními předpisy oprávněna

Článek 7
Doručování písemností

P15613330
a) nn

o'ostre n::wí'n 6<Jed1

f<ačn\\:n 5|L76V3 na =

cc datove
\vatele ceru.V se 7aruče=

ným elektron_kym V-ch: .en“
cIV5 vyuz\'_\'n o' ovozcxaíelep=
h SlLŽ-Eb ra pcs—
“ovm adresu, na níž se 5rJJIt1V-1
Jana zed-6.1111636»
\V pojlstne S'TIIOL _ ,prok 73: 6|JJ6 536\enOJ dru

cu smlJ'VJ str;-7133 po V"&

ncLo ZjIŠ .

a

anfm 13 ořuvzctun;

_ ené datove

Indexem spotřebitelských cen se rozum uhrnný „_
dex spotřeoitelsky: hc e_n 7b37i a sluz=b, kte:,*y_zverejnov-an Českyrn statistiV“kym uradom

Uzax7V6V1Jr pojistné srrlouvy pajistm’k:

zim jednani etc: oznamení ty—
3 naos a' Jc a pece psano. Mu _
OE“ cko-„ :odobu.

JV1 styku

b)oVostfeiVimfnJ
sm; <y,

1.

: poj\stne' smlc.v

* u v souladu spay/“1131 3J6dpJ sv;

01

uo=luje scmlas, aby .ehn osobn ucaje, včetně rodnél o
Čs\a, b\ometnaych Jdaů, a da|s\' sdělené ůdaje, byly
zpracovávány oojištoync a J6J1'm1 sirluvn\'rn\ zpr Cova—
J.6|1' 53Ir‘Jt1JJc13JI zakonn= po;V'JVJJ'J ky pro uiely pojísťcvec'
čmnosua_ :a\š\ch č nnosh', ke kte ýnr \e ooyšt'ovna V7503edu 5 premium př. , \s oprávněna, a to po dobu nut»
nou k raallzacr a ccř'rc
org-v a pcvnnostf plynoudch
ze srr'uvnlhc vztahu;

Indexem cen průmyslových výrobců se rozum JV»
dex průmyslových výrobců, který je zveřejňovan C65<yVJJ stat 5'36ka u’acem.

lndexem cen stavebních děl se Vozumi JJJdex :63 stavsbrl'ch dál pro stavobm' d\la celkem, který J6 7ver‘e_ﬁo-

va’JJ Českým statistlckyn _*adern.
Nahodilou událostí se rozumí udál .t, (tera'ja "nožra
a u <:6Jé JJV 'Jisté, zda J1 době trvan\ nej štěm' vubec
nastane, nebo nen' znama doba \C\\'l\o vzrnku, tj. na—

5IV1VV'7J1J6, Zn jv put VJ (\ lorn, .76 po><yanlí osobnn“
udajů pays ovné je dobrovolné, avsak V1' JozsaVu, ve kteJe‘m J6 poyštovna pov nna tv Jd
zpracovávat na
k\adě zákom'ku, pnp. dalsm p’a'V/JJ :h předoisů, je po
5V<th11t některycn „ze_ména adresnťch a denthkačn'ch,
údzu n673'J,VtJJ6' oro uzav' n\ 5m ouvy a pro plném“ práv
a oownnostl'z n\vyply'va
\c\_'\;

ud ostzpůsobena pajlstnyrn nebezoeó'm, k
lov1V chledku u'myslne'hc kor\a'n\ nebo .‘1my5
menu? pojistmka, pojntěneho nebo opravné 5 osoby,
onoadně Jr6' osoby 7 jejiCI’I podnětu, nebo JednéVJ'JJ',
o kte _-rn tyto osoby vedely.

covaríírry
takovým

brané sluzby ooskytované p<1j5sfovnou. Rozhcorou je
“VIVA/5e plod 5763nIRUJ: “ehoMae-J drovedenrrzpo-

pVV5V’63'1J :tIVJ'J‘Vi 6'6'JtV onické oošty na 6 = Crnr\ckc„

V: ne 2(6la neče<aně 6 1‘6V'le. \\.ahodHoJ událostí nen\'

Sazebníkem poplatků 56 'ozurn\' seznam Jhrad za xy

platnovane služby.
‘D

2's=\'r,nosí\'
ka (1'56 po tění
mi". listinnct.

Tato výklaoová ustanovem' se vztahu\' k pomůrn pc37ltyrn
v téchJC VPPMO-O, v navaquIC'CIJ DP: a v ooystné smlouvě,

dnou událostí se rozum udá ost, ze ktere
" by n\onla být dUSVL
a „a ÚUlelné \\ Dc
Škodná mac :
:mkovara v éc“:o VP? ".‘- f‘, vDPPELD v ooj
srnImI‘.-.

Výročnim dnem vzn <upcj
.lem dne v \n '

Za stanove. ou vyp pojistné
neho plněn,v'p\j

ry
.jíž

nou hodnotu lze vyjádřit zpusooern bále stanoveným
?; novou cenou,
ol časovce cenou,
CI j\"ak stanovenou cenou.

Článek 11
Předmět pojištění

\I’ DPP moho; být uvedeny nebo v pc \:t

rx

Po<uc nen v D? P L.“edenc re
v pci 3'
rnlcuve
ncj “ak, vztanuc 53 po,
ni ra h'nctemOVIEé
uvedeny vpoj\>

1.

FoNstná hodnot
re'vyŠŠi' rrožná majetková _
ktera m- e v c„\>\_c<u poysme' událosu nastat. PD‘ st=

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

_n .

Zachraňovací náklady

\‘I’IEI. sjednané- po\.jlolné Částky pn- přednět [OjiŠtĚ'l n\á
vJopro'ěi \,ojístne dcbv ocpovida, eho ,IJI.J >t=á hod—
otě,\nejedna-Ii se o limit plnění

se dneh vzn kt. COlet

1.

Článek 17
& oopovedný pcjstw'k

či bezpečnostním duvodu,
kodu, <íerct. p0j\stnik v so ,ivislost\>“ čmncstí uvede—
nou pod písm. a) tohoto boo_\ ut bel.

srnloivč

“.‘ bezprostředne hrozmí nebo

rnohou být uejdrIij ImIIIJ pojistného plnění pro jed—
\"othve předněty po" \ nebo oro jednotivá bojs.\nj
nebezpečt

\ ', stavoy I

miouvejednot'

nasta e pOj
a) učelne vyn ,Zene naklady uvede ne' v to clu ipcc
pism. a,I tohoto članku, v uh\ rne' v\\Š\ do 2(\ ujednane' "omi IIIarIIcs
\ ,néh\o olněni pro pEdnet po-

tvym\ezereto so \,\bgrt !rxaie =
_“jistne srr'ouve \25 také pro =drotl\ve předmět,
p\3j\> ěni pro soubu nebo po\vybrana p0j\>tna
J:.II ujednat i\rnit p."šFI je<„\ poJIEIEIII oiv\ \ o \\7\<a.
i'oj Štovna \\
d5.- souš \niprvnihn \\7ika neuplatňuc
podpoéíění.

Článek 12
Místo pojištění
1.

Pode ne\\ v pojistné 3\\*'ot.v

P0j\>','cvra nad Ujednanou \orni hranio pm;
o plnení nahradí
;] naklady, ktere DOjistník dish“: vyna‘ozil při odvrau“
bezprostředne hroz :I DDleInÉ- událosh, "a zmírnění
následku již nastalé ojistné udalost nebo proto,
olnl povinnost (ul _ nou mu zakonen" nebo orga—
"\en\ stavi spIéIvyI oo<l\d\t poš< zeny po
\y majetek nebo jChU zbytky z hygienických, ekologckýck

b' souvsely n\axmalh však do c stky SDO COO Ki
Škodu, uvedenou . bodu I pod pisi-r, o‘, toho
ku, v úhrnné částce makimálně do 5C OCCI KC.
Tofištovna je nov-inne nahradit v plně v,'\Š\ nákiac,
\
\ožené na jc_'p\'se\nny pc<y\\.

Článek 16
Pojistné plnéni
< Ely bilp'

Článek 18

nutnou v di

D\a'vo na plnění vzm<a cp\a'yn
osobě uvedene v DPP
nabo ujed ans \! boys ne S\\'\louve.
.;

Spoluúčast

ie>tliže pi=d\=ěttpbji>t=Íní pat" do apol
eho jm_==í
nan
I, avšak p0\\stnou ;mlcuvLI uzawel pouze jEdE'
z \n n_el\_., poskytne oOjišžcvna pojisfne plnčri tomuto
-LIIIVI, j7C<UC J.) oprátfnčncu nahou.

Článek 13
Pojistnáudálost
1.

Fojastnc_
mm se st=ý\r. nebozpeč rn, se

.

„tl—'Iosti €a>t<ou uezinarou
Účast,

Článek 19

cjišQ“"Ej e povinna poskytnout pojistné plnění v '02se „u a za bodmlnek stanoventh v DPP ;: uj ednaných
v pojistne smlouvě.

2.

Po stné plnem se poskytuje v pen zjzh v luxe mks?
I čne. něhovy přeoočet _\ prova'd' kurzem devizova
“I3 trhu vytlaŠc-vanyrn Českou národw'tankou olatnym
ke dni vzriku pejlstné udalosti.

ni a v,eo oro SOUV'>\|errc
j\s cvr\=. poskytne oojistne'
ice b\nen
ke

něm v ram-: ic
,

\\Oj e-\\ \tokozen, zn ._\\\ rebo
one souVIEICSII > nastalou poszIrCL: udai\.>.í, av>ak ,i tehdy,
pc<ud tak ,e v těmto V
v ocystoé smlouvě t„ecram.

3P3

1.

Štovna vyplanla,
"Š“l za:

\„ k

o„\ \\“ěl

=nipoy>, ne sn“l-ou=

měla či mohla byt 2r:=rY\a o33jistníkovl
mt. bez ohledu na I\,zda byla Z“a'ma
:;o,\:štcvrě.
2.

V přoede s_iednaf'ho pejs‘ eno nebezpeč Povodeň nebo záplava

'\í za škocn' ucalt “\
od vzniku po_\

předmět ooyšiení n= \
toto CSjSi'É

. nete neo=zpeč|oro
avyšín' IIIII III p ram sro
\\ při a new
vznikle \\ uw

kefn \\vao_n

swim

nm ,

o potvrzenin

m7

vcdnýcn závooj, ořípaono j\ny:n do<urne=íem orc<azujtím hrc-nacm,i v,;nyí Škod v oo>t\ž=f\e' oblast .
4.

Pokud je pojštční sjednáno pro Vynezený soubor,
M_\ŽE být v DPD uvedeno new v ':ojistne sm ouvě „jed-

33c, že se po “tér n=vzta

jednotliví-

predrrě ty p\„ >ter\, kte/é by jinak svym
QDOjIŠÍĚDÉhO sc„bor„\ raežely.
S.

terem

V ořoedě sesnarc‘w po st“ 0 \\eoezoečí Prasknutí
potrubí nebo sanitárního zařízení mrazem, r av: “I»
ke pravo
jo na poktd spo-i ouobío
('\„\a=tn př'čtncL vzn\<lé Š<ccni udá
,I byla ke oze
mono “adMéVé opttfeseﬂ.

Článek 21
Zánik pojištění
1.

Dojišt ěni za nika zániken predmetu pc

2.

Pouštění zn'ěnou vlastni ..I ne=b\\ spolu/la: tnictví pI‘Idměte pojištění \\ezanika, ledaze 00j\>tní< oz afní poj\>—

t'ovné že vzhledem k takove zmeně rema’ na dalším
I'VEÍ \nojištění zájen“ Pak ooyšt ní zaniká o\"e\\\ oznámam této zne ny pojišt'v'o ně.

zku

leíneho jmění manželů co výluče': o vla>tI“Ictv',ec~-

„ Cenou szsobem kt \, je podle po svého nebezpeč a oíedmětu pojište't uveden v DPP rebo
ujednan v pojoíne smlouve.

‘rIo z n\c'n a naopak. Zanikne- li spo :Enejmei I mania lu,
oo 0m až do vypořádání JIaSín*
.h vztal\u k předmě=

Po<ud byl oojistnou události předmět pojištěni zničen,
odcizen nebo ztracen, vzmka oprávněné
oe prá—
vo, =\=>\"=l\ v DPF uvedero nebo \\ po istre sinlu„vě Ujed' ,- j\\\ak, aby _,í p0j\Š,uvna vyole \\Ia
;? při poji tění na novou cenu _ _ ku ouoovídajti
pn'něřeným nak adum “a znov-upoiizení m.
'
mol, jednotlivého oředr .tu p\.
ní, nebo nákladtum vy“ l ených pOjiŠtěr-vrn m I
robu (2“0Icvem‘} nového j=dno. lvem ped'n_\tu
pojištěr'i stejneho druhu, kvality & technickým oararnetru v dobe bezprostředně před ICIOJIsInou udaloszí, snížetou o časovou cam jeho použitelných

zbytku & o časovou cenu jeho zoyle' časti. :leŠÍOVria
(Í

byla zaznamem

snizit podle závažnosti tohoto ooruŠem zejiné
mI'y v'ivu ra vzn\k a rozsah pojistné ČŠlCSII,

Pojištěni nezani<a převodem přec m \,u pojištěnízc spo-

;) při pojištění na jinak stanovenou cenu

<aC\„oba\

V '\npade Erma-ﬁns oo rého "eoezpa\ Přepětí
nev/““Má :
na o j\
,
okud opta
osobou nebyla akut
st vzriku preočti prukaz na,
noříklad :m, že v bezpi3sti=dni'\\ okoli \nísc pcyštěn'

nou udalosti sn žepe' c novom eru j=to zbylé
při pojištění na časovou cenu Část<u odpcwda»
jíči přvnéřenym radadůn na opravu poš<czeneho
jednozfveho předmětu pojištěni, sníženou o ča>t<u
odpovídající stupni opotřeberí a jiného znehodno=
ccn’ \! oooě bezprosir'edně pico popstnou uca'lost',
a dále snížena| o časovou cenu použnel-wch zbytku
jeho nahrazovarých částí, Po
Ina poskytne ma?
klady ra optavu nejvýše do jeho časové ceny v době
bezproszřeo _ před oojisimu událostí sm'žene' o ča=
sovou cenu jelo zbylé I. „ ,

\\yplaií n\žs'í z uvedenýc" částek;
při pojištění na časovou cenu :ía'stku odpovídajv

tu JIOJiété"I‘, lterý patril “0 společného jn en, se ma
za to, Že ve
nanem pOjlŠ ení nedo>|o <a změnán',
ledaže pojištěn zaniklo z _in\"í= duvodu (např. u\nr1í\n

jednoho 7 manželu).
4.

a-I

u být \\j'edna'nyješ

n\louvé
l.

Článek 15
‘

Hranice pojistného plnění,
pojistné hodnoty, pojistné částky a limity plnění
'

ken je e\ne7eno hO'nl “ra líl. Ho n.\\en CG
ouJIs: neu částkou nc
IImI‘IemI\\ 'ISIIIEI\ne pcs<__ a pojistné p|=ě\—\'max\'\\á|—

Článek 22
I;It:'I výkladt ;: ustanovení se v7tahuj' k poJmLIrII po\ žnyrn
\\ těchto \IPPMO
’J—O ;— dále k objrnům v navazujmicn D: P
v poj>Sin-cí smlouve. V D3 P \\"ohcu oy, jedn othve' pouty
dá\e upřesněny.

1.

Ineopotfebcvanéhc) jedno-tvem předmětu pcji ,
“I, nebo nak'adtí'n V\_,\r\aloZenyčh pOjis'teny'm na vy=
rob; \fzhotoveri) noveho _ednotlwého předmětu
pOjištění stejneho oruhu, kvahtya tecnricky: h Dara—
mew v dobe bezprostředw před pejistnou udalosti,
\zehou o castku odpovídají: I stupniopct ebení
,.,
m zncl'odnocen v oobě bezprostředně před
stnou udalost I’ a dále sníženou c časovou cenu
jeho použcelnycr zbyt<u a o časovou cemI Je“o zby2.

le časti Po \>‘ rIIrna onaII
‘z uved==ý£h čáztek;
_) při pouštění na jinak stanovenou cenu čá>t<u
určenou zpuscize \n, <tejyj e podle poystnšw nebe 235-? apředmězu pojis “m ove-den v DPPIne‘noI

ZemíeI—li pos ník, jež byl vlastni/\m n=bo spoluvlastn\k=.=n předmětu pejis'tení, vstupují do pojj\Š,ení cěciic
' yli spoluvlastnííí, & to do ko=ce pojotneho obdob.
v mam? oz-\a'\není o tomto urnrtí pCj Štovna obdržela.

Výklad pojmů

:' p?iměřenym nákladufr na znovupořízení nového
,' DPP rtonou by". „vedvy n“

Oprávněná osoba . povinna zajlstit \Jd'žuu vccovod—
níno zařizerí, tj, vodovoooích Čl topných 'ozvodu a zařízení “a ně napojených, a díle zaj\st\t, aby vodovodní
7ari7ení v "epmvivanýc w \\nj\
ých >íavba'ch, bytefl“
nooo domácnos, ech Ci \\ jiny\ch [: vštenycn \\ěcec\",_ uu—
-|\j \n vybaveny, byla vymázdnona a udržována prázdna“
a přívooy may byly řadně uzavieny. Porušila— Ii oprav :na osoba tuto pov "nost a toto po'ušení mělo pocstatny
vl\v na vznik pojistré udá ost neoo na výši po

nění, má pOjišt'cwa právo plnění ze smlouvy

dojeho nove c==yv době bezorcsíředně přzo pojist=
b'

době „

1.

a‘I při pojištění na novou cenu částku odpovídajicí
př měřenyfn nak'aoůnf na op'avu poškozeného jednotlivého předmě' .- pojŠfení, sníženou o časovou
(enu oouž tešnych zbytku jeho nahrazovarých čás—
tí. Pojištovna pogo/toe
lady na opravu r \ýŠe

a,- nepř rre' :\jrn\, všeho d\t. “
.
\f\ýdčle<, ušlý
p„kuy, Ira
\nožn
po
\ ořeonét
pCjŠ eni “= c za _ne “emaj etkové jrnyl a za ve—
diejs vyvách expresni oE’JIplatxly jako oko'v druhu,
vnihc zastoupení, ancě“íjiž

Článek 20

Fahd byl poyistrou udalosti předmět pojištění posmzer', vznlka oprávněné osobě pravo, není-M v DPP uved=wo nebo v pojistné smlou
ujednáno JI“aI<, aby jí

\ o new

'\astaiy \\asledk

Byla-li poj stna smlouva uzavřera se zřetelem k b_\dou—
\:íiTu pojistnému zajmu, který nevznlknc, není pojstník
povinen platit pojistné. DCJ sťovna ma však právo “a při—
měřenou odmenu. Není-li v poj sve S\\\lou\.\ě ujednano
j\nak, výše odměny dní 15 “i z pojistného.

Další povinnosti 2 pojištěni

Článek 14
Výluky z pojištěn
2 postěn ne\.zn\ka prá-vo \"
st

po,

Budoucí pojistný zájem

nov\nnc> \ poISIOVIIyV Sneakynout po '

_.

.

Opravné ' osoba se podíl\ na o

Budovou se rozum stavha spojena se zerm pevným
zakladem, které je vhodná k pobytu osob, zvřat nebo
.< umístěrívecí, svym usp ředaníní Jim pcskyIIIJe ochranu Died povětrnostními vl vy a J: dostatečně odolna
a pevná. obytnou budovou se rozum budova sloužiči I
\ooy nyrn
mučeIUm Za obytné budovy se
považují bytové domy, rodin
domy a domy loužicí
\ndiviuuí'ní rekreao. Za bytovy dufn se po “zu,-e rov=
nez
e bytového domu s:; >í\\r\o>:a\,ny\n vo'odein,
pckud je ,i přioěleno san'ostat"
\'o popsne aje tak
sta
\\š a tednicky usoořadana, že wile samostatně
olnit “inka bytového dorm.
Časovou cenou se \ozumi cena, kzeiou mel předmět

pojištění bezprostředně před pojistnou udalos't stanov
se z nové ceny“ předmětu po is'těni, přičemž se přihlíží
k= stupni oootřebe \ nebo jineho zn \dnccen' anebo

ezhoč-inoten přeonnětu bbjšten\lkn \ne—atmo, eho
opravou, modeinzaf\_ í,"cbojjnym zousoberr.

náním pachatele směřujícím k odcizení věci
rozu ní ooškození neoo .7"::E"I oředro“ poušťní

se :ozmu \cv, oř k
vaimcsi mo n
edrnct sou. I. .
pECIréIJ pojištěna krcoc—
_
' ozenf nebo zničem predoojištění, k něr \ž cošlo:
,:Imtm nusobenícn kr
b) II IJFIiIII'Ié souvslosti s
poškoddo
cosuc bezvadne funk
II oudov .
Za po kozen/ rebo zmcem precrnětd DCI štěrí k"JZJCbl—
tm se nerovaZJIs te<ov
'
"hi nebo ?."ch

I

a_byle bez o<eo, d\erí

“\ s odstí'ěan“rou nc Iain/m neco orov zorné pro/e
\
pen<
, od; reoo
coistěne bi, da‘.'ěbyltp 'o-

14. Poškozením předmětu pojištění se rozumí změra
stavu předmětu oou_
, '(terc. u..Jjb ekttvně možno
odstr cit opfevcu nebo taken, změna stavu pred-netu
"í, kte-“ou (: jekt vne '\en\ mozno odstrami opra—
vou, přesto vse< je oředn
pcI štc í poažitclny < původnímu učelu Inepí estenrxé zríe?“:od"ocení,\.
15. Povodní se rozumí zaplavení větších E\ mecs'h ÚŽGHTmt" celkll vojou, kte'a' se vyl la 7 bI’ehIZI VOCIII'Ch toku
nebo z břeh.) eidrz'í nebo tyto břehy a "raz—cI orot'hla

neoo byla zoúsobene nah ym a neoce<avaným zmen—
šením pru'oíreco pro—'\\.\:o<u.30vodníseroz„1n“ťaké
vystoupn; vody do bddovyzz kenahzačn' sítě v du—
sledku vzmklé povodne v bl\'z\<cst \ místa pouštění a to
na prin: \pu spOjenych nado bs korytem reky č\ vccní

Fa'cržc.
Ze poskozenš nebo zwčení předmětu poistční pot/om
se po
takove poš<ozcní nebo zn
í předmětu
pouštem, «(are bylo zpusobeno
el přímyrn působc 'I‘I vooy z povodně.
o; píedrrětyu _ eným vcgou
'
z povodně
Pozemkem se \czIr'II' čast zemskeho povrchu. Pozem—
<y se ewd v katast u nemovitosti ja<c parcely cvece—

miy‘ch "eo-o re< poškoze—
r ch korstrdkc;
m deště., K’JO, sne'u nebo masts): "euzacíleným" oknw "obo _irýnw Diva",,pokud tyto otvory
"\
_\z'\.\ky„"I
er'rr kfuocb tí.

2; <ierc„\ lze v daném
I,'I nebo srovnatel“Jako rony neo Ire_)ove I‘I‘I St

Novou cenou
místě a 5,
ed'nět so,

nm <eta relnihc— uzem', čísle parcely a druhu ozerrku.
Požárem se rozumí oheň \\ podobě plamene. který pro
vam norem“ a vzn kl m rno určené chmště reoo takové
ohniště opcsíu a šíří se vlestn'svou. Požárem všek cení
žhn„tí ;] „ uznánís omezeryrr orístupom kym k- an

26. Stavbami na vodních tocích a korytech se rozumí
mosty, propusky, lev kv, h'az_, nadrže, opěrné zdr oře—
hu toku a clals s]íavby, km?. [\„orí konstrukci orutocné-

no prohlu toku neoo do tohoto orc‘IIJ zasahuu'.
27. Soubor tvoří jertnctltve' pí'ecrne'ty pouštění, které
mají oodcbry' nebo stejny charakter nebo jsou uro
ry ke stejnému ucelu. Je-li ooustčn soubor, pouštění
se vZíahuje na všechny jednothvě předměty pouštén',
ceré k souboru náležely v okam2\k_\ vzukc pcusťne'
udalost.

28

Sprejerstvím se roz IIII' pos<ozcrí oředmětu pop)
ní na'p\ser\, malbou, II,[IrT nebo akýmkoliv nastnkem
sole—jen nebo unym obdobným; \soo; cn.

29. Tíhou sněhu nebo námrazy se '\ozurtu czest'u<t\
ousobenít'hy vrstvy sněeu nebo nám azy z pnu
nadnčrně hmotnosti na střešní kryt ry a .
ostatn“ konstr_\kce sire: l\ budcv
Za poš<oze'í rebo zrušení předmětu
sněhu nebo námrazy se po Ztrje takc
poškození nebo zn cen předmětu pouen,

došlo

? zkratu \\ e ektnt <e'rr veden' nebo zařízen , pose v échic případecr vzmkly plam\en dale .astní

a) přímým p subcnm LI'y str-cílu rar c
na střešní krytinu rebo ostatní konst'u kce strechy
budovy;
souvilesu stím, Ze [Va srěhd nebo na!

'

I
cozéru, hasew
zdola \ pozoru.

tovo :okjmentaie
Obvyklou cenou se IC7JII‘I’ cene, ze kte ’.)U I “ v oa-

stržení síavebních současJ ph

skodia dosud bezvadne a funkční stavební

18. Prasknuttm potrubí nebo sanitárního zařízení mi}
ooem za'nrzn..tě v*vody potrvbmh
' * zaIIze'II’ch s následkem jc, cl cestruk
.
nínebo anienIpOtIJOirIeoo Samta’miw zař
.*./en'rr'ezerr se roz„m' poškození rebo Zl'llČBrtl mta _rn

".o notrub*' určerého k zásobován oitnc*
Íí'“t„, osobních pon—eff: p'oo
ani vliv zvl
ní obi ov.
Odcizením se 'ozurnr ;nvla t-“e'\ Si‘věc , _efríastl neb ‘je ho crslusenstv: <ráoeží v oupán:m nebo lo
'

tíoupežn\y'rn ořepadenvr;
odcizením věci loupeží (loupežným přepadením)
sero7t\\n orvlestnenwmet rej
einII: :)ríslu-

'ooužr. orot p

, nebo

proti osobě žr :fs poi >
ýro ve soolecné ccn‘ ”rcsu.
nebo prot In- osobě, ktefou pojištěný prokazatelně

po eřl oeí' o ooin‘énCJ věc, nas |í rebo pohrůžky dez-

a už\ťkovo„ vccou "eb-o k co vodu odp-edn ch voJ
s výjimkou ‘.I”éI§I’C‘n svodu srážkové vody
1“) pOjiŠÍěl'inh trubk' h rozvodů ústředního vytápění
teplC-J vodou View» zenzení napOjE"ych na tento
toony sys
, zejrrena rao\atorů, tooných těles, top»
'
<ot'u a bOIIeIG,
po, těnycw zahzeních ke koupání, umyvaclech,
splachovacích klozetech, vodovodních <choutech
a venulech, nacho '" uzávěrecm vodoměrec“ & \\—
nýc" sannárních zar zen'ch, pokud toto ootrub' rebo
sentta'rn' zarízení _e ve vlasrnictví oorávrené osoby
neoo je oprávněná osoba prokazateloě poř'chla

na vlastm ráklad.

_ zast ření deovy.
ZJ poškoz erí nebo [mcen' předrrětu objšt“ \ tího
sněhu nebo nárrrazysse nepovažuje takove poš<ození
nebo zničení preornětu poistě II‘, k němdž došlo pří'nc
nebo nepřímo v důsledku zchátrzílc, shmlě nebo _ nak
poškozené střešní kryuny nebo ostatní konstrukce stře:‘IIII bucovy, nebo pm uo k fakovéneu poškození new
7III n predmetu poustě r\ došlo destrukhvn m nusobzg-

nI'III rOZpi”dVOStl lecu neboa’IIIIazy.
30. Tiakovou nádobou se pro účely po ěn ro7umí JCeleré tun—<čríjednotka se sílačenyrn plynem rebo parou
“kotel, ootrubí apod.\ s uzavřeným prostorem o nevys—

Šm dovolere'n tlaku vetším než 0,5 bar.
31. Vandalismem se rozcm' úmyslně poškození nebo
J\rysloé zn čerí oředrrětd pouštění, vyjma sprejerství,
osobou „inou než potstríkem, oorcvnénou osobou
nebo osobcc oprávněne osobě blízkou nebo osobou
se| Maia?„uci ve společné domacností kte
3le bezC ost :uně pojjeho 2_šíění ohlasenc pol :Ii CR.

:recn'ho I‘IEZSI \ v „'mysl; zmocnit se ceně věci.
rm. III p‘I'ozemy úbytek hodnoty
\ zousobený jE*D
'r [„th a jeho
\
'\"vlivítJjZ :aké ošetruv .

Přepětím se rozumí př
', které vzn <lo indu<cí
zodwslosti & neo'r'ímym ucerern bieskJ neoo prokae
zaielnod napětcvou špíckou v elektrorozvodné nebo
komurmační síti.

Ostatní stavbou
„ un*\ stavba, která neslouz'
a re "držena k oyclen' neo-o k induvduální rekreaci,

20. Přiměřeným nákladem na opravu předmětu pouštění
_sou malady na Cp'avd p 'mětu pouštěmi které jsou
bezprostředrě přec po stnou udawstí v místě obvykle

Opotřebením
oredmštu souš
užíváním.
”ECO udržován

mam se nepovaŽUje meslne’ poškození nooo d'rtyslně
zn
n p'cdrnětu pojíš_ \požárc„ ,výbdcherr, vocou
vylekajcí z vodovcdmch zanzení, sprejerstvírv nebo

::dnáním pacnate e smeruj (Lim k odoze'r vec.

a <ie'a' olní doplnkovou funkci k hlavní ocytně b_do21. Přiměřeným nákladem na znovupořízení předmě—
vě a “dcf—az! se na pozemcích, které jSOd v jednotoem
:unkťnrn ce\kt, 5 po zrnkem, oa _akém je drrísiěne
“\levníobytna out

tu nousténí nebo na \fý'obu nového přednětu poušf
tění stejneho oxuhu, kval_, a techn\c<ých paran—etru
jsou náklady ere jSDU oezprost ed'e' přeo ooustnou

11. Pádem letadla se ICZJIVI' nar=z nooo z“'c\ent letadla

udelcsu v místě obvykle. Dc prirr Fených nakladu se

eho částí nebo _ J nákladu. \\arezcm
neoo zrizemm letadlasposádkou Se I'CZJI'I‘I i případy,

rezah'nt' p*íplatky vyplácené za orao přesčas, v noo,
ve dnech pracovního volna .I pracovního klidu. expresní
příplatky, etecké doca'vky náhranních dílů a cestovní
cah'ecy & re'klady těchruki a expertů ze zahramčí.

kdy |

udalcsu, <ch a p add
“<a leta-olo oousíile.
Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se
rozumí íakovy oohyb
, Za mě<
1i beden“ stromů sioZáru
Ie. t.=.<e' " těles“ se oovežue
zn ieri oiedr‘ém pojiété"I', <dy

Ze poškození nebo znrcení přednětu poustew vardahs

;, <terý \'ná znaky volzničení předmětu do
nebo leýC" předmětu
takove ooškozew neoo

a) tato tělese nebyla součastí ooskczerého ořed'nětu

32. Vodou vytékající z vodovodních zařízení se rozumí:
3‘) voda un\kající mum \nísto víc—"\“ 2 oevrě a redné
“
.
' armatura pevně
a řádně phpojenych samiarn'ch 2 ;rzew nebo z
zení oro ohíev vozy a 2 cII’Jva'I
„h pcII‘IJbI uvn\t“r
stavby;
bl voda, para nebo nemrznoucííoone \nedmrn JIIIkaIICI’
z potrubí nebo ze zařízení tep ovodnmo iworkovod
ního neoo parního vyta,
'a z khmau
'ch nebo
solárních zařízení uvn\ír staveb,
vode nebo paoa" unrkejíc' mImn nusto J\íem 7 vodovodních *oplovodnich,oorkovod ch parou/edních
m

p

25. Stavbou se rozumí budove nebo ostatn' stevoa.

I nebo zn few 'ecmě u
pouštěolDo,/„árem se 'ov I2 oovažujl uč\nky zpodtn

p'ecI‘IéIe'I‘ ooj\št_
IIOJ Lena nové stavby,
kte
k vybudox
IoJVQSiL‘Uy

,že oezh

24. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rczumííev, kcy masa sršwl nebo ledu se n. le oo svazích
Jvede do pohybu a "ti se do udcí'.

obsobem uzrtkoveho mrě a _eho teola aIII působen

EIIOJ nc

samet—„\\

p\\to-Wlan \ebo sesychaní neoo s: zrněr o„\
nku oodm III, amz oy oo“
rovnm; y svahu

22. Přímým úderem blesku se 'ozurn' orímy zásah olesku
\atmc„fer\ceho vybOJe) co předr.\etu poušténr nebo
*budcvv, v n 2
pecmét pc
ěn nacházím<íerý ,e
n pod\e teoelne mechamc<yc stop.
Přírryrr dearer bieskJ však není ousooem přepět,
ktE'e vzmklc indJ<cí v SCJVISTostI s
řírnýrr UC rem
bles<u nebo z une přít“ ny, na elektrické nebc EltKl’ff
nicke' přístroje, spotřebiče, elektrické stroue a motory,.
elektronicke prv
e elektrotechnlcke' souče' t<y '\ebo
re podobné pcusene' věci ”to \euc'r. součcsír

”a n

J vyhnutí 2 radní“- ofrpogných autonmtukych
k, Sui <, splachovac ch nádrží WC,
zařízen
Ch'ev vaC a oodoonych zanzen v du»
S_ 'II’I<LI 7‘ dy na oíí\./<,„;nín* nebc odpodn'm ootrub\
nebo prívoo'ních rebo odpadnCt hadtcích těchto

zařízen í rebo zavad "a těchto zařízeních.
/I3 vodu vyteka ici 7 vodovodních zamení se v žádném
případě nepovažuje:
ejI vode un\keu'cíz dešťových sv'cch akéhokolr dr\ hu,
z krop (I'm hatilc, z otevrenych vodovodních kohou-

n

23. Sesouváním půdy se rozurr náhlý sesuv hornin nebo
stoža'u "eso „ \eho p cmětu,
k rě'nu doslo II ,oríorrě souvis „t s tír'r, že tento

st'orn, stožár "EGO jiný otedm: mime l dcsuc bez—
vadne casti DJFJC“_
Za poskozen' nebo zn\če
'edmětu ooj stění pádem
s_romj, st cžárj neoo un
oredrre't'J se nepcv
e
nebo změení př d'nčtf pous ní,
one "II“J‘.„\\ženyn “ozerje
relery'm rebo \etauc—m p'ec‘méty.
13.

énim prvniho rizika se rozurrn o\pad, kdI, je

on“ ‘I

\ic L'mr u o
ÍK'y 00h

zernn vzn\kly pusobecí'n gravrtace a vyvolané náhlým
corušen'm dlounodooe' rovnováw, ke ktefe' sve
zero

ského povrchu dospěly WV err. pokud k nim doslo v cusedku phmeho oůscbení pvodních a kl\rnšt\ckých vlivů
a n\koltv v dusledku lids - i\nnosti (zásahu člověka co díla
přírodyi raoř.
Lrnyslovy'n. dopravnín nebo stavební-n
provozem, at' už ovooíhaucím, "etc v minulosu u<
"
ry'm. Seso„va'nírn picty žení pomaly \'olíž vyl svahovy poryb charakteru plc-uzení em klesání zems<é
oovrchu
co cert'a Země v cisledku reusoben při-“odn L s\l nebo
l\dske (innost. Sia/ebním p'ovozem se rozumí ,ooďkn '
ní nebo po zrutí srry<ovych ploch svahu neoo
hor'm na svazích 'a'syoy, halcam nebo navažkamr
ní Sega;ínebo
\

z'ner z

ove pudy v

t3 3 ventilu
* voda un <e|.C\ z "aczemního bazenu;
g) vod“ vystupucí 2 odpadnícn pctrub\ a kanalzace
v d. sledku zvýše
hladmy spodní vody, zap
oo-

vodní a nahrorraoených vod '2 atmostěrck

\\ vodní pára a Stííkčj cí voda ze zarízen' pro ostění

III

nebo voda siříkaucí z kropcích, has\cích. mycích, zavlažovacích a obdobných zařízen ;
un\k kapalin, jako jsou solaoky, oleje, chled\c' prost=ecky a um oodcb'e' kapauny.

=o<ud
předmětem oo
ění stavba, považuje se
za p0;k“ZE“I nebo znlčení p
„\ poj štěn' vodc„
vytěka
z vodovodních zařízení takove poš czen'
\ebt Z' (em oředmě. u po iŠt ění, < nén už došlo

Ustedkuš ‘I ‘I III‘IIIIIp

sledku jeu'ho

sra-

žek,
II) vode on nívtí a sprchovánía atm „fe'ncké sráž y,

nalvftso ben'm vody Vytekaueí z vodovodních
zařízení na polistenou s_evbu,

_
._
—

Uhasněh “ebonamrazy;
75 třese
voda vyťekaptj 2 \/\\fl:_\v\_\\ '\Lh 2". zem,
.10

law?

vánrn nebo.1iken ola, u, natty nebo \\ry'ch kapahn

nl i111:I10". iél535j:r plov“71d:.'KIC'Wr’
‘v 11015550050050 zadna Ja'sí

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Vichřicí se rozum dyi’IéiiT‘If. e pusoben
“\„ která
pshyIsLje rych'oSTI' 20,8 \\\/s
5. více. Nem—\\ rycnlost pohybu vzducru v fr

001.3

z nádob nebo nád'ži anebo pozvolným pusobem'n.
teploty, plynu, Dar, vlhkosu, usazenin (poule-k, <ouř,
rez, prach apod), zé‘am‘m všeho druhu, Odp:-dy
všeho druhu, tvořenlm houby, sesedánvn pudy, sesouván rn půdy, otřesyv o's\edku demolřčmch prao,
v důslecku záplavy sto,a_ýn\i rebo volně tekOJc'vm
110.321.1111,
si vzriklo„ na ž\\,\otr\'\n prost7edl nebo spoiivaji‘ci v 51<05
log (ke oné,
II způsobenou informed nebo rasou.

Článek 23
Rozsah pojištění
Pops \n\ se Sjedna‘vé prc pnpad ;]lĚlv'l'lllTl p?eopnem staf
ncvene ocv nncsu po, štěne'hc nahradn:
5} umu 11211kI0er-5 osobě ph _.olíženl na 20'5111’ nebo
usmrcenl,
‘1 škod: vznlklou \\ne' osooě poškozemm nebo zmče""\v: hmotné vše (včetně zv\ te), kterou né tato

2j151115|n5 poskyzne postovne of'>
škody na ?
— oaolných

C

žovaných st

')

osoba ve vl

n'ctw', v L21va‘ni neoo jl 111a onrávrěně

7, pcj Štčnl nevzniká právo na plnenl'
a) za pc, štěnemu uložené nebo prou nemu uplatňova—
me pokuty, penále Eij
3|5t0y, které majlrepfeswng
exemplá'ní nebo preveruvn charakter;
‘01 za j5<ék0Ii11 platby, náhrady nebo náklady pozadova—
1 vsouvsIosI s uplatněním práva na ccnranu oscb»

1.155175. 7 ja
C(CI'V pneno má,/ního TltLllU,
1:) Škodu hnančn'.
Pfcdpok'a 'n vzn\ku práva na polstré plněn? It, 2Lk 11bI17 n' na zdrav\'
a usmrcení, poš<czen\' nebo
zničenl hmotoe vém (Í\ \\nančnl škodě došlo v době
11115111’ 130115 .111, v souvslosu >: ora'vn\'m\ vztahy, oprav
'éně 001150511011 51110 1511‘ pol
eho rebo vlastností
véci, uvedených \\ popstnýzh poor-\ rkách nebo popstne
srnlcuvě, a na úzern vyrrezenern v pcjs:n5' smlouve.
Fr'edpokaoem vz*iku práva na cd\\stne' pln n\ v oř
\
\\nančnř škody 6315. „e. že v do.
trvám“ 00j1‘s‘tén1‘
.Io ? 5 konám L opomenou, které ,e pn'člrou vznif
ku Em
‘1/ ocj 3:110 5111011115 mohou být 1.15
'
p’eapwlacy vzmku pr“ Ia na oopstne olnčrn,

\ny'n p- >ooerrn v Chime;

b\tvn, že V\chhces '
piedrnet

nebo, ne' 00115 eveu,
y\slcso s Up“, z_ wchhbe p o>koc.la do—
afJnkč nl _ .! 513150

'\r'eomezp pofo. nf wcníicl
je
ta
'
3:1 2111550010511“?111101
'11‘, k němu,
"11 <.1L1\1 sl\s'\ s [1111, edeova byI“ bez o.<e“, cw."
"
ou, yneuplngg 35110;
1i70 "ě- 11"11. aka-3000111500

b) 111201ho1; poJmka

even
„ mea v “ŠJ—

ouznyrn v řadě př'rne, osobam, které s n'm 21j1'
ve společné donafrosu, Členun' \od\ny zúčastne

ným na provozu \'cd nne'ho závodu, osobám, (terč11",'<C":.’1vaj‘ i\nnost spole Zne>* poustšnýrr na zákla—
de :mIc _va o souzení, nebL1j5ch nnanželtvn, re—

g\st\cvaný\n p_\\t,nerur\\ sourozencúnm p\ buznyrn
\/ IE.

Pojistná událost

Výbuchem nem prudké 11111011
ani ?CIOC\I"E'TICI<‘1' \ esk zpCso
Výbuche'r dále 1151 pozver

rn: etkcvou u'c'ast nebo ve kte rem r115 vi 5'.orov \

“ plOZ—El

Popstnuu událostl je v7\\\k povinncsu 10jI§IE11é1I1L1 nahradu vzmkbu skch č\ újmu oh ul:
n\ na 20‘ av'

PIIIetadIa.
e 5 konstewnhn

v j‘iI1yL' '

tocvny poskyt' 011: po,\\sine plnění.
kud o "áhracě této škody či Ujmy ph \„olížem'
r‘a zerav“ nebo usmrce: '1‘ \ozhc(ILIje ohslusný orgán,
ma' ze pojnstná udalost \\ 53: ala pwe dne-n, <dy rozhconu'J' tohcto organ J nabylo pia‘vm‘ rn
*
v takovém prl'padě poskytne poustné plněn' \! rozsahu

<

ergm výbuchu (Ia/500115 1111211152.
36. Záplavou se ronrrl
\\ pozemku
\' přednrčt 00.15.
,p10110‘c'10, r1500 vodou stoy'c'v snuv sle voonlp

pOjISUIOJ 311110111100 po\\štěno nek ere' popstne negpečíuvedené v bcc.1 \ až 3 tohoto článku, plan \ pro

íoto pointem, že se revztathe na oownnost nahradn

cu

škodu £111ij způscbencp osíatnlml pCj Sínýml nebezpeč\m\ vyloučeny'n\ \\ node:h “\ a“' 3 tohoto článku.

Výluky 2 pojištění
czenf nebo zn___:l p'ec'mě u
opštění se nevztahJje na 001'1 “ *ost pojištěného nahra-

o.

cn skodu č\ d\mJ:

\sooemm vody ze záplav
% 1‘ urážer-ýrnl 11000.1 ze záplavy

9.

Johymm v ze'ns<e' <\ .kťere' cosahuj' alespon
ovroos<e makro
\\\c'<e' siuphce Jda‘vaj’c'
\nal—zrosasnmké učlnky zen" rcseri EVS 98.

38. Zničením předmětu pojištění se rozumí změna 515»

\nu, pc<ud ke škodě došlo proto, že dodané věc;
byv vadne, nebo n5 věcech, na kt_ ch pojištěrý
_\ objednam-„\, zaoanou 51j1r1ak požadova—
nou (_ rnost, ;)mkuc‘ k5 "sk \de 01.150 proto, 25 tato

<půvoo P\rnu Jíelu.
, že oka—
kj5j‘m1. zá—

(“inmost bvla vadně orcv
5‘1 zpusobeno3L1

ra věcech,

&;
které po, \s ený p\evza\

za dielerr zp-a_ovam, opavy, úpravy, pmdejš,

D

zemn "\\nodlaž'půwcm'budov„ ‘. ,
*ehoy, ko"
d “lo k desterci j51I10 cbvor:
1
.1/
5 ropu '15.: p\\_\n.'rn poc
'm; dojem zoylych 20- emnlch
ko nsírukcía 7545121- _ :0 scuvslost 1'5102I00'r1y.

39. zřícením skal nebo zemin sc rc

koru >kal
nebo zern\\\ vzmk'é náhlým t_vol _
ska mic“ bleu,
I5<‘.1|r1‘ \t nebo
rn\"y :)usobcrh'fn g avtace 3 vyvola‘
\\r olou.\CJ\\L-\ 1
ve y, kc <'_\re
d050£Iy1y1111j.111 oudeknm dc ' 1:.JUSIL1LIkupr‘1'rr
*:\\\'r_h a <I'11\t\c<
vhvu a 111.v duslet l.kJ II
": yslovýn, dop
nl'T nebo
n, at“ \\ž _DY'CblFB/Iulm,
nebo v \n\'“:\'ost\ _|<cnčenýrr
ním orcvozefn <5
1021: r1podkomom' sve , po 2n.1I' Smykovw" pkch

25117511 "011113 na 311571 > nasyoy,

f\
;])
It

\\
\\

k)

.m‘i remus . bann 530d.

Článek 26
Oprávněná osoba

způsobenou "a věcech, které oyly pcj štenému zav
pu\čeny, p\ona\atý nebo které z \\ne'ho duvodu už'vá

Oprávněnou osooou \? pojištěný.

bo má u sebe;
CI ;pusobenCJ na vecech, <tere' pojlšlěný doda\ line“-

.1 ocj štěnl, kterou 0b ekuvne není možno
o 151101 aproto 15:12 “e\ze sále 001121‘511 t

Z\ín're enlpn/m'no 15d-

převzaiou nad ranec sta ovený praan-n, piecoísy
nebo převzatou ve srn'ouvé;

V 0P3 nebo v popstne srnlcuvě muže být uýedna'no, že
ooji .éni se nevzahue \ na pn'pady povinnost\' nahradt
škodJ E‘ 1er11.‘ neuveccne \\ tomto _ ánku.

b‘1 způsobenou úrrvslne nebo herou nedbalcsíl;
z1

37. Zemětřresenim se rozum otřes, zenskeho pc 'rchJ vy-

Ztrátou věci nebojejí části,serozurnl st“

sc rozenec, př 3112111, v Fa c- phme nebo osoba 2110‘
5 mm ve soolečné dome nosu,
meZI 00j1Stény'm1 ledním oop'slenirn.

ujednane'rp ke dm, kdy šk, 115’. udáíost nastala

Článek 25

Je»l\' predrreten— pojist'en bucova, r11
rnžkern \ejlho zn čem j5 okamm. <dý d

rraj5 ovou účast [den \od\ny zuLaSInén,‘ 1'5 0101102.: rodmneho odu i| osoba, < e\á vyko
a‘
čmnos l spo\ecne s p:\\s 551,111 na 751k 31:} sm 'ouvy
o =EI1L17eni,nL10015j1cI1 manžel, reglstrovany peru—er,

reoo usnrcent se kte\ou j.5 500j511a pov nnost pajis:

rycnlom inapř,
elý ocj.štěn' v,h zbran, a\

" 51111.; subjektu, ve kterem má

po\\s'téry, j5I1c manža, \eglstrovaný partner, souozenec
'\'bt\zný v řadě pn'ne nebo osoba, ktegj 71je
s popsténym ve společné ooma'cnoit, většmovcu

Článek 24

škerra* vmtřke '11 naooby.

"ena osoba *5

e'n se da‘Ie nevz\_ ehue na 1301115110511 . recht s<o—
L. 1:1 ujrr u:

zdrav\, \1'jj5j1:\ž dusleck\ ovmu nastal :>.

5in
spoč'vafcl v rozpnavosh plynu neoo par (1‘elr11i rycnla
r_h“\n\c*<zí reakce 1355150 I111‘ sous avy\, Ze \ _.ch tlako-

11k.115k,25 2 ne:—\patrnc, d s

reoo orooenl;
J) V pnpa
3<ék0|i115éhacy škody 61 (mm, přlsouzene
soudem <1pojenyc s ta'—tu amenckýcn nebo Kanady.

a) kterou \e 130351611, povner nahradn svému man—
želu, r59115110115105.3010 pa'tnerov, strozenc, oh!

35. Výbuchem s: '02111111‘ nah'y "\ E113; pro5v tako—v

.

člověka včetně všech jeho přirozených oráv č\
\\ne obdcbne nerTajetkové diny, s vyurde Ujmy dle
článku 23, bodu 1,01‘5115);
1:I za platby nálezem v ránc práv 7 vadnéw olněm'

Došlo—\ k L0|I‘7’5111 ne zd'
urazern, pak za vznik ora: „]
se. 001157.11.- okarnbk,(dý o su ke kia‘Ik oberru, '13; nas'lnemJ
1751mm SIInebovlwi, kte._ _
ob‘1 poik.
'2'
. Ze vzn \noho L0I125n1
r: zdrav
*ovazuy_\ okzr'wk, kte\\,_ako vzn\k „ne'Io pcškozem' zd\ 5111‘ leekařsky doložen. Dojde— || < LIrrr1.‘ jiné osoby následkem urazu nebo \\"cm poškozen
zdrav' ie pro vzn\k p\ eva na 0013111511In5r11102I10011j ,
okamzrk, key dog's k 1'1az„\ nebo j1r5'r111. poš<ozen

‘1k0n5 r1. KC‘,
‘1 vn knut n cestě, k L10, sněhu nebo na i\sto: HÉ'ZŠ—
víený'rv c<ny nebo \\ný'm otvory, 00de :yio owory
"511211101;oiiscben‘m1.10:1:5.

ve na'c'cov se 1.3011
10755‘1‘11, že coš 3 „< “anle-m v\, rovnan

nebo toxmkým p\\s\\ě\n\ nebo ktera se orc\\evu,\e genetti(k\,'r\\\\ 7_rr_ anu orgamzrnu;
r15. vem nebo hnančm \,. \1kI0- pozvolným odkapáf

„scnovýy uskladnění nebo ooskytnuilodbe'ne iijme’
pomozi,
2111150051101 navecech, kter 50j
,
stěny přep avuje d0:
prav." m prostředka—rr provo7ovenýrn veevřastrí r57
\zn <|ou poškozen-\n nebo zn\'cen\*n 232
na zvukovy'C',
" obazových a 1.atových ncs\čEI,1
115 IJka’cI, slrcmech, zahradrncn, po '\vch \esnlcn
kuíturám, kterou způsob la 211115121 p='\ pastvě nebo
volne ZijI'CI Zvěř.
způsobenou v souwslosu s výkonem podnikatelske
reIzc-j11'é111,".1'.
11111511,
způ t-benou pň plněn Drafovn ch úkolu v preco“něpravn'ch vztazlch nebo,1 p\me souwslostls r11‘m,
\ekož p: plněnlpownnostl
a dr_žstva.
způsobenou ořl vykonu práva myslwost

\\ zpusob;nou v dusledku aktu-nf závcenl 1.
o;:a -

„rncžrost
11‘“.
m

:1I

‘

3:1

551 dos: \zlch, z:,"oclcc : soortovrn'cn podn\c\ch Vie:
o nrth, jakoz 1 na orﬂ‘jz'avé k 111111
zepscbenoo provozem vpadla, Ie
rebo plevldl
v \ozsahu, Vjakam 112111ho právo na plnění z pohŠtev
111’ odpovědnou on oracovním urazu nebo refnoci
? uuvul' '
11211 <lou. souv slo“ 511150511", L1 které
5' pra‘vn’
oredp sy Jkla'dayr' pov nnost 3\ed\\at po,\>tčn\' odpo—
”50110511;
01153135051
111:1 nebo rozsl' -r\\'\\\ r13<aZI1v5
choroby Jí, 211115155 '3'ostlin přenosem wrurW 11‘111'1
_oenou gone \ck, noduwcvan01,1111. (3955i7my

Článek 27
Pojistné plnění
Pojistné p'nen' se stanov/\ jako nahrada ><ocy o \_\|\\\_\/
ph _oh'ženl "a zdravl nebo usmrz em, k5 ktere‘je cojiéié:
ný oownen podle obec
'vazných právních předpnc.
Popstne' p!
ooskyn v rozsahu dle právm'ch přece
psů upravujlc'c povlnncst mamadit škodu E1 1Ij111L1 ph
Lib
na zdraví nebo us nrcenl a to za podrnfnek stancvených temno VDPMO O DPI‘ 5 pojisMou smlouvou
‘0j151n5‘ olnéri poskytne pejm‘ov‘a pem \'h do '5
dnu odedre «mien šetrem nutného k.- „\stěm \\oz»
sahu své pomnoo t. pln\t. \Všnovy přepočet u ná'redy
škody, d\wy nebo spoluučastl se prova'ch' kurzem 13511120-

veho '.th vyflažcvanýfn Českou národm' benkou platným ke o'n\ solněnf povlnnosu pahfadn s<ccu č\ L‘Ijn‘1L1
Pokud p0\\št'ovna navuhne, Že poskytne naturalnl plnem
\Ídoplnénl'n, opravcp nebo výměrou věd), i\oskyt'e _ej

ve \thách dohodndtých 5 01215111152001 osobou.
p(\\išt'ovna dále v ra‘mEi Jec'ran' :) Iirn tu, sub\ mm

ooj\stneho plnění nahradí náklady
a)

5 oopovťdejl navyse \nvnosmlpvnl' cdn1535 acza obhajobL v pn'pravne'rn hzen' a v řlzenš
pfedsoudem01110150331005 v 1511101155101‘I1c n 5kte \e vedeno prom popáté—nemu v souv mm se

škodnou uoálost', po<uc pojištěný spln I povvnosn
mu uložené v “clánku 5 boou I pisrr.j)1/1"PI.11C~O,
obdobne náklady před odvolat \n soudem nahradí
pc_1§:‘0v3aj53 tehdy, j551|125 se k jejIC" obede 2a-

vázala;
31 uzení o náhradě škody E\ L'1jjmy ph L'L3I1'251'11‘ na zdraw'
nebo usmrcenl'p 5d 0F1§Jnýrn mganer“ pode po, ený splml pomrosti 11 075 '
ku 5 bodJ
2 VFPMO O a po<ud je 00131511,?“3vi115i'1tytoihakIacv uhac1t' na<lady oravrl'ho 75"1‘po_i.15n5‘hc

uh\ě\'ch\,\3 < ooýs—ťovnal \eh tehdy, pokud sš k tomu
p\sern

A;

.
cďna událosJ“J. Pro vszk ser ové škcc' e uoálcsu
Jef ozhodný IIZIII'<<prvn| Škodné udalosti \! serii.
nnkuu Je po—
Jlšlř'lý ;ovmr Je u
. , pokud suIrJI pox/Imps:
_Jložere' mu dan/„u E bod u ‘. pJšJJJ. III a č' <u 5
hodu 2rJ.:.fJJ. b) VPD“vJO ()

‘I IIII‘IIU plněni mohou být seroveny subJ JJJJl'Jl
poJJsineho plněni pIo SJeunana po ímá nest—.20 .
l?lhěn' Z JCdIIE’ ékodne’ ucálcsu, které Je Doskytovánc
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steznovene'hJ. v p:_Jstre' smlouvě pro Sjed=JaJJ» poJlstná
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Článek 29
Zachraňovaci náklady
J'ojištana ne d uJednaný IJrnJ pOJJane'hc- plněni na" radi

;Jcelu.
Sesedánim půdy se rozum,klesanl zemského povrzhu
srvěrem do cen Ia7, ně v :luslejku působem prinu—

wefu oro p' 'sJ
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:I I, ze svevole, lat nebo_. <cdohoosu, dere lze ořčisí
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PEI oda'vka'c“ věci nebo ořJ dodávkach p'ac' Je Škoda
If:
zpusobcna ur I’EI & Jaké I: Jy, když pOJJŠ ený v(— lěl
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Článek 30
Spoluúčast

“l, okolnost , 2:1
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událosn, JJeršešak 2% 'JJJJJtu nebo sublmtu J_Jed-

Článek 28

‘33 6‘3, ío :**,

Škoda Čl ujme Je zoůsobena hrubou nedbalosti, Zee
JménaJesIlIZe přJstup poištěina J<e <I: ání nebo opon‘S'"IIII'I ebok Jednáni, o kterém cOJJšieJyvedel svec‘CI
o zrejrre’ llJOSieJno th kvznlku š<ccy C u_nJy.

změna stavu věcí, kterou objekuvďe nen“ možnc 0d»
„vanu opravou ořesto však Je oouž elná k puvoonJ'J—ru

udalosteho I: er 'nenJ násleo

Hranice pojistného plnění,
limity pojistného plněni

a'fzne Imt 0qu

Finanční škodou se rozumi majet—kouí ujna která
vszkla JJnaknež piI uhliZerJJ na szz—„Jnebo usm
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Domácnosti se J'murri společenství řyz (kých csob,
který spolu III/ale ZIJI a společně LJJ'J'a7JJJ' náklady na své
pct "ty.

Je ooJektvně možno ocstrant opravou, nebo takova

přJméJ“Jy "foil cďoJJ'CJ, ookifj L MJIWIVIII 2:: oo Jite—
neho zaplatila
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Článek 31
Výklad pojmů

FoJJštenJ/ se ,ccoili na ooJJSínern pirěni z každé škodne'
_J'Šáloštl častkou uJec'nanou pOJJstré smlouvě Jako 5pcluJJČasJ', není-JJ Ujedná'J'J Jlllr ,
sériové škodne událostJ se DOJIŠ
'castJJ I
Jejncu, bez ohledu na počet sko-cry? JJdalos-J sérii,

Uživáním věci se rozumí siav, kdy poJ štěný ma hrot
Jou 'no'J/Jtou Čl nemcv'tou věc (nikoliv právo uživáni
prostor v nemowte véci‘u ve své moci a má. možnost uživat Je JŽIlHÉ vlastfash.
Zničenim věci se IoZUIII’ZrIéra sIaJu věc I, kterou obekiJw-ž- re ’Il možno odstranit ooravou, a proto věc JJZ
JJelze dal-: pouZIva kpuuodhnru „J:elu.

Doplňkové pojistné podmínky
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Článek 1
Úvodní ustanovení
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Článek 2
Pojištění odpovědnosti z činnosti
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Článek 4
Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy,
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El fy cké 050'0y Do
bl ly.? (ké osoby
\\ "máhajío DOjlŠÍěnéml, IIII Sia

nebo den DliC,l
,

o cr10'am'0'0'v1 ”Il'c

'. III jde a
h 001000051I1al1raclItf5k0Clui újmu Ni
uhlí/en \\,a [(,lldvl nebo \,\5\\\\\íen\ 7j,\u>clzor\o\\ \

této C‘InnOSII t
“eho
apokuojde o ešmdu (I III'I'III ;JJ uhIJ

* v Clanclc'n 3 a 25 \vP—Dllyl-O O se

\\Uje na :ovmnost \;

:t škodu

' .'vI‘II z vla5ir‘ (\\-"', držby na’II'I'II .
(\ správy
nemovl
Ci, sta—vb, CI oyíu.
zvlasi' \\ví bLIdO\.1\I,IlI1é' stavby CI (E\Iá ve

psa, pom"\anédo.2 'o \\kon
ško ]1 CI U mr

'0“:

\ 1p\.>;ol'\:9—

obe 0011:.
. I'3l10 po
.113 zda

ni

(izně
\
i5 1J1,'l:11'r:ou újmy nh
\rcenn;
pokud <\:,\

fl

"0 1.20mi Ces<é reaublIky,
plavidla, ,no-'ovaným oso—

(ennoatech
r] l

. se na vlastnické \\zt

k,'Jříslušné ne'nov
\ dc ejic'r vypořádánl hlede ..0
.. .
' Iane pons'IénJ se 7 tohoto
Vypořa
:1 ,
III man' smvá \.en /' \nanzclu LluI-I' ve 5ttal
20:1 5: 2.10051
n\' \'ovnež nezar ká, st;=.»
vla5tr1§<em .
„\n oniilového spoluvlast—
CIIC‘IVI' Ih'IVII'alyChI manželu,

:J\<Jje\

n\ka' zmenou vlastníka ‘ \\ neprovnosn
vztahue \ na nového spuluvlastmka. ne.
ouhlas.
íedmozího spol .\*\\l;
\\ \\:íahuje do dne oznamenl této zm

VJ se po

obsluh; nebo udržby.
Odchylně od Cl. 25 bodu 3 n\sm nl VPPMOO 50
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTl
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Článek 3
Pojištění odpovědnosti vlastníka,
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST!
z VYKONU PRÁVA MYSLIVOST!
ČIánekG
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