DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOVOLENKOVÉ
DOMÁCNOSTI DPPDDCZ/1018
k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018

1.

2.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Pojištění dovolenkové domácnosti, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána
v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vložka č. 383/B
jednající prostřednictvím pobočky Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, IČO: 242
63 796, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 75819,
se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojištění VPPCPCZ/1018 (dále jen
„VPPCPCZ“), zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), těmito
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění dovolenkové domácnosti DPPDDCZ/1018 (dále jen
„DPPDDCZ“) a pojistnou smlouvou.
Pojištění dovolenkové domácnosti se sjednává jako pojištění škodové.

Bezpečnostní cylindrická vložka
Bezpečnostní fólie
Bezpečnostní zasklení
Bezpečnostní štít (kování)

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní zámek
Bílá a černá elektronika

Byt

Cennosti

Členové domácnosti
Domácnost

Článek 2
Výklad pojmů
vyměnitelná část skříně zámku měnící jednoduchý zámek na
bezpečnostní
folie instalována na skle, zajišťující požadovanou odolnost skla ve
smyslu normy ČSN EN 356
vrstvené sklo nebo sklo s drátěnou vložkou s požadovanou
odolností ve smyslu normy ČSN EN 356
štít chránící cylindrickou vložku zámku před jejím rozlomením nebo
vytržením. Vnější štít nemůže být z vnější strany demontovatelný
(připevněný šrouby). Bezpečnostní cylindrická vložka zámku nemůže
vyčnívat ze štítu o více než 3 mm
plné dveře s vícebodovým uzamykacím systémem (s uzamykáním
min. do troch stran), které sú zabezpečené vůči vysazeni (buď
osazením v zárubni anebo mechanickými zábranami) s platným
certifikátem třídy odolnosti v smysle normy ČSN ENV 1627. Musí
obsahovat bezpečnostní zámek a štít min. stejné třídy odolnosti jako
samotné dveře
mechanický (zadlabací) zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
nebo jiný typ zámku (elektromechanický, magnetický apod.) s
platným certifikátem třídy odolnosti ve smyslu normy ČSN ENV 1627
chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnky, automatické pračky,
sušičky, myčky nádobí, vířivé a bubnové pračky, odstředivky na prádlo,
žehličky, ventilátory a odsavače, fény, kuchyňské roboty a fritézy,
kráječe, vysavače s přídavnými zařízeními, domácí pekárna na chléb,
televizory, rádia, hifi systémy, DVD a VHS přehrávače, domácí kina,
výpočetní technika s příslušenstvím, hrací konzoly, satelitní přijímače,
fotopřístroje, videokamery, skenery, faxy, dalekohledy, projektory
obytná místnost nebo soubor obytných místností s příslušenstvím
uspořádaný do funkčního celku s vlastním uzavřením určený na trvalé
bydlení
ceniny (známky, stravenky, kolky apod.), cenné papíry, vkladní a
šekové knížky, platební karty a jiné podobné předměty, drahé kovy a
jakékoli předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy,
náramkové hodinky
fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na svoje
potřeby
soubor hnutelného majetku, který slouží k uspokojování potřeb členů
domácnosti. Hnutelný majetek musí být ve vlastnictví členů domácnosti
nebo ho členové domácnosti používají na základě písemné smlouvy v
občanském životě.

DPPDDCZ/1018
Dozický zámek
Funkční mříž

Funkční okenice
Funkční roleta
Chráněný prostor
Kouř

Krádež

Krupobití

Loupež

zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus má min. 4 stavidla,
ovládaný klíčem s jednostranným ozubením
mříž vytvořená z pevných ocelových prutů, jejichž plocha na průřezu
2
je větší než 1 cm a jejichž oka mají maximální rozměry 20 x 20 cm
2
(nebo plochu – kruh, elipsa, obdélník – nepřesahující 400 cm ). Pruty
musí být spojeny pevným způsobem, který zabraňuje jejich roztažení,
a mříž musí být ukotvena ve zdivu min. ve 4 bodech způsobem, který
vylučuje její demontáž nenásilným způsobem. Pokud je mříž
odnímatelná, musí být uzamčena min. 4 visacími zámky rozmístěnými
rovnoměrně po obvodu. Pokud je mříž otevíratelná, musí být osazena
min. ve dvou závěsech, chráněná vůči vysazení a zároveň musí být
uzamčena bezpečnostním zámkem, který je chráněn bezpečnostním
štítem nebo dvěma visacími zámky.
okenice vytvořena z pevného materiálu (dřevo, kov) a zajištěna z vnitřní
strany bez možnosti otevření z vnější strany nenásilným způsobem.
roleta z vlnitého plechu, PVC, ocelových nebo hliníkových lamel, z
vnější strany neotvíratelnými a demontovatelná pouze s použitím
nástrojů nebo násilí (pilka na železo, kladivo).
místnost, stavba (nebo její část), které jsou v pojistné smlouvě uvedeny
jako místo pojištěn
působení kouře, který náhle unikl z topných, varných, sušárenských
nebo spalovacích zařízení nacházejících se na místě pojištění, na
pojištěnou věc, nebo působení kouře, který vznikl při požáru nebo
výbuchu mimo místa pojištění, na pojištěnou věc.
případ, kdy pachatel překoná překážku a pojištěnou věc si přisvojí
následujícím způsobem:
a) do prostoru, kde je umístěna pojištěná věc, vnikne tak, že jeho
zabezpečení překoná nástroji, které nejsou určené na jeho řádné
otevírání
b) do prostoru, kde je umístěna pojištěná věc, se dostane násilím
jinak než dveřmi
c) v prostoru, kde je umístěna pojištěná věc, se skryje před jeho
uzamknutím a po jeho uzamknutí se zmocní pojištěné věci. Tento
postup pachatele však musí být prokázaný v trestním řízení.
Za krádež se považuje i případ, kdy pachatel chráněný prostor otevře
pomocí originálního klíče, legálně zhotoveného duplikátu,
uzamykacího kódu, vstupní karty apod., kterých se zmocnil krádeží
nebo loupeží.
Za krádež se ve smyslu těchto pojistných podmínek nepovažuje, když
si pachatel pojištěnou věc přisvojí v případech, kdy došlo ke vniknutí
do chráněného prostoru bez překonání překážky.
jev, při kterém kousky ledu (bez ohledu na jejich velikost nebo
hmotnost) vznikající v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, v
důsledku čehož dochází k jejímu poškození nebo zničení. Za škody
způsobené krupobitím se považují i škody způsobené vniknutím
atmosférických srážek do stavby jako následek škody způsobené
krupobitím.
případ, kdy pachatel v úmyslu zmocnit se pojištěné věci:
a) použije násilí vůči pojištěnému. Použití omamného, uspávajícího
nebo jiného paralyzujícího prostředku se považuje za použití násilí
pouze tehdy, je-li jeho použití pachatelem prokázané v trestním
řízení. Za použití násilí se nepovažuje:
- stržení pojištěné věci z ramene nebo zad
- vytržení pojištěné věci z ruky
b) použije vůči pojištěnému hrozbu bezprostředního násilí
c) využije fyzickou nebo psychickou tíseň pojištěného, která byla
způsobená úrazem po dobu loupeže nebo bezprostředně před
loupeží.
Za loupež se ve smyslu těchto pojistných podmínek nepovažuje
zneužití fyzické nebo psychické indispozice pojištěného, která byla
způsobena požitím alkoholu, drog, léků či užitím psychotropních a
návykových látek.
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Nádrž
Nadzvuková vlna
Náraz vozidla
Odcizení

Ostatní elektronická zařízení
Pád letadel
Pád stromů, stožárů a jiných
předmětů
Povodeň
Požár

Překonání překážky
Přiměřené náklady
Rodinný dům
Samočinné hasící
zařízení
Sesuv nebo zřícení lavin
Sesuv půdy
Stavba

Společné části domu

Společné zařízení domu

Škoda
Technická hodnota
pojištěné věci
Tíha sněhu nebo námrazy

Úder blesku

uzavřený nebo zčásti otevřený prostor s obsahem minimálně 50 litrů
(zásobníky vody, vany, akvária, bazény), určený pro kapaliny nebo
plyny
tlaková vlna vyvolaná přeletem letadla
srážka (náraz) kolejového, silničního vozidla nebo samojízdného
pracovního stroje (kromě jeho pracovní činnosti) do pojištěné věci
je odcizení pojištěné věci:
a) krádeží,
b) loupeží
všechny elektronické zařízení kromě bílé a černé elektroniky, které jsou
součástí domácnosti
zahrnuje pád, zřícení nebo náraz letadla (v širším významu, tj. včetně
helikoptér, balónů, kluzáků, dronů a pod), jeho části nebo nákladu
pohyb předmětu, který není součástí pojištěné věci, pokud má
tento pohyb znaky volného pádu
zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků
nebo vodních nádrží (např. údolních přehrad a rybníků) nebo která
tyto břehy nebo hráze protrhla
oheň v podobě plamene, který vznikl mimo zdroje na to určeném
nebo který tento zdroj nekontrolovatelným způsobem opustil a
rozšiřuje se vlastní silou. Za škodu způsobenou rizikem požár se
považuje i škoda způsobená při hašení nebo při strhnutí stavby při
likvidaci požáru.
násilné odstranění zábrany, kterou byl předmět chráněn před
odcizením
cena opravy věci nebo její části, která je v čase a v místě pojistné
události obvyklá
stavba určená především na rodinné bydlení se samostatným vstupem
z veřejné komunikace, která má nejvíce tři byty, dvě nadzemní podlaží
a podkroví
zařízení určené k detekci požáru a jeho hašení v počátečních fázích.
Skládá se z jedné nebo více nádrží na vodu a jedné nebo více
sprinklerových soustav (potrubní rozvody a ventilové hlavice).
jev, při kterém se masa sněhu nebo ledu na svahu uvede do pohybu
a následně se řítí do údolí.
pohyb půdy působením gravitace a vyvolávaný porušením rovnováhy,
ke kterému svahy zemského povrchu dospěly dlouhodobým vývojem
zastřešená budova nebo hala, která je pevně spojena se zemí, byla
postavena v souladu s projektovou dokumentací a dle platných
norem, je zkolaudována a využívána k účelu, pro který byla stavebně
určena
části domu nezbytné na jeho podstatu a bezpečnost určeny na
společné užívání, zejména základy domu, střechy, chodby, obvodové
zdi, průčelí, vchody, schodiště, společné terasy, podkroví, půdy,
vodorovné nosní a izolační konstrukce a svislé nosní konstrukce
zařízení určeny na společné užívání a sloužící výlučně tomuto domu.
Jsou to zejména výtahy, prádelny a kotelny včetně technologického
zařízení, sušárny, kočíkárny, společné televizní antény, bleskosvody,
komíny, vodovodní, teplonosné, kanalizační, elektrické, telefonní a
plynové přípojky.
poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci, vyjádřitelná v penězích
východisková hodnota pojištěného majetku snížená o hodnotu
opotřebení
destruktivní působení tíhy sněhu nebo námrazy na střechu nebo
nosné konstrukce staveb nebo na zařízení v důsledku větší hmotnosti
sněhu nebo námrazy jako je dimenzována nosnost střechy nebo
nosné konstrukce
přímý úder blesku do pojištěné věci nebo do zařízení ochrany před
bleskem instalovaného v chráněném prostoru. Za škody způsobené
úderem blesku se považují jen škody vzniklé:
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Úmyslné jednání

Uzamčené dveře

Vandalizmus

Vichřice

Visací zámek

Vodovodní zařízení
Výbuch

Výchozí hodnota
pojištěné věci
Záplava

Zemětřesení
Zřícení skal a zemin

1.

a) tepelnými a mechanickými účinky blesku, které způsobily znatelné
poškození nebo zničení pojištěné věci nebo zařízení ochrany před
bleskem,
b) elektromagnetickými účinky blesku, pokud současně vznikla škoda
podle písm. a).
jednání nebo opomenutí, kterým osoba vědomě poruší platné právní
a jiné předpisy nebo povinnosti vyplývající z VPPCPCZ, DPPDDCZ
nebo z pojistné smlouvy nebo jedná v rozporu s technickou,
projektovou či jinou dokumentací. Úmyslným jednáním se pro účely
těchto DPPDDCZ rozumí i řízení pod vlivem alkoholu nebo návykové
látky.
dveře, jejichž zámek je zamknutý na maximální možný počet
západů. Pokud jsou dveře otevíratelné jen z vnitřní strany (tj. nejsou
vybaveny zámkem), musí být z vnitřní strany zabezpečené závorou
nebo zarážkami min. do dvou stran
úmyslné konání vedoucí k poškození nebo zničení pojištěné věci
jinou osobou než pojištěným, pojistníkem, jejich manželem,
manželkou, příbuzným v přímé linii, osobami žijícími s nimi ve
společné domácnosti nebo jinou osobou, která jednala na pokyn nebo
se souhlasem některé z vyjmenovaných osob. Poškození nebo
zničení pojištěné věci musí být bezprostředně po jejím zjištění
nahlášené orgánům činným v trestním řízení, událost musí být v
trestním nebo přestupkovém řízení šetřená a musí být vydáno
usnesení o zahájení trestního stíhání nebo vyrozumění o zahájení
přestupkového řízení. Nerozhoduje přitom, zda byl pachatel zjištěn,
zda bylo vzneseno obvinění nebo uložena pokuta.
proudění vzduchu, jehož rychlost dosahuje v místě pojištění alespoň
75 km/h (resp. 20,8 m/s). Pokud není možné prokázat na místě
pojištění výskyt vichřice, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze v
případě, že pojištěný prokáže, že v okolí místa pojištění proudění
vzduchu způsobilo škody i na jiných, stejně odolných stavbách. Za
škody způsobené vichřicí se považují i škody vzniklé vržením části
staveb, stromů nebo jiných předmětů způsobeným vichřicí na
pojištěnou věc a škody způsobené vniknutím atmosférických srážek
do stavby jako následek škody způsobené vichřicí.
visací zámek s tvrzeným třmenem o průměru min. 10 mm a s
bezpečnostní cylindrickou vložkou. Petlice a oka, přes které prochází
třmen při uzamčení, musí mít mechanickou odolnost vůči překonání
min. jako třmen visacího zámku
potrubí přivádějící nebo odvádějící vodu, páru nebo jiné kapaliny. Za
vodovodní zařízení se nepovažují jakékoliv vnější dešťové svody.
projev rozpínavé síly plynu nebo páry s prudkým průběhem.
Výbuchem tlakové nádrže (např. kotel, potrubí) se rozumí jen taková
událost, když jsou její stěny potrhané v takovém rozsahu, že dojde k
náhlému vyrovnání rozdílu tlaku mezi vnitřní a vnější stranou nádrže.
hodnota pojištěného majetku, za kterou by bylo možné stejnou věc v
daném čase nabýt jako novou, přičemž čas, ke kterému se táto hodnota
určuje, je uveden v jednotlivých ustanoveních těchto DPPDDCZ
větší množství vody, které zaplaví souvislou plochu v místě nebo v
okolí místa pojištění, kde bude určitý čas stát nebo proudit a způsobí
na pojištěné věci škodu. Přitom nerozhoduje, odkud voda přišla,
odkud a jak na místo pojištění vnikla a jak škodu způsobila (např.
déšť, tání sněhu, vzdutá hladina spodní vody a podobně).
otřesy zemského povrchu, které v místě pojištění dosahují minimálně
šestý stupeň stupnice EMS 98.
pohyb skal, částí hornin nebo masy zemin, ke kterým dochází náhle.

Článek 2
Předmět pojištění
Předmětem pojištění jsou věci hmotné movité, které slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti
pojištěného, osvědčí-li pojistník k nim pojistný zájem. Předměty musí být ve vlastnictví členů
domácnosti nebo je členové domácnosti používají na základě písemné smlouvy v občanském životě.
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1.

Článek 3
Rozsah pojištění
V případě pojistné události pojistitel nahradí:
a) škodu na pojištěné věci v rozsahu uvedeném v těchto DPPDDCZ a v pojistné smlouvě,
b) zachraňovací náklady, tedy účelně vynaložené náklady, které pojistník:
i.
vynaložil při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
ii. vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojistné události,
ii. byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení
poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, nejvýše však do výše 10% z horní
hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého
již nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik
škody. Při zachraňovacích nákladech na záchranu života nebo zdraví osob je výše limitu podle
předešlé věty 30%. Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojistitele a
k nimž by jinak nebyl povinen, nahradí pojistitel v plné výši. Zachraňovací náklady hradí
pojistitel i nad horní hranicí plnění.
c) přiměřené náklady na dopravu poškozené věci z místa pojistné události do nejbližšího vhodného
místa opravy, přičemž součet nákladů na opravu poškozené věci a nákladů na dopravu
poškozené věci do nejbližšího vhodného místa opravy nesmí přesáhnout horní hranici plnění pro
poškozenou věc.
d) přiměřené náklady na zjištění příčiny a rozsahu škody na pojištěné věci, pokud tyto náklady
vynaložil pojistník s písemným souhlasem pojistitele. Tyto náklady hradí pojistitel i nad horní
hranicí plnění pro pojištěnou věc, nejvýše však do výše 5% této hranice.
e) přiměřené náklady na vyklizení místa pojištění včetně stržení stojících částí, odvozu trosek a
jiných zbytků k nejbližší skládce odpadu a jejich uložení nebo zničení, dále náklady na
demontáž a remontáž ostatních nepoškozených pojištěných věcí v místě pojištění provedené v
souvislosti s opravou nebo znovuobnovení poškozených, zničených nebo ztracených věcí při
pojistné události. Tyto náklady hradí pojistitel i nad horní hranicí plnění pro pojištěnou věc,
nejvýše však do výše 5% této hranice.

Článek 4
Pojistná událost
Pojistnou událostí je nahodilá událost (tj. událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání
pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku) vyvolaná sjednaným pojistným nebezpečím,
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, pokud nastala v době trvání
pojištění.

1.

Článek 5
Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci následujícími nebezpečími:
a) požár, úder blesku, výbuch, pád letadel,
b) vichřice,
c) krupobití,
d) záplava,
e) povodeň,
f)
sesuv půdy, zřícení skal a zemin,
g) sesuv nebo zřícení lavin,
h) zemětřesení,
i)
tíha sněhu nebo námrazy,
j)
náraz vozidla,
k) kouř,
l)
nadzvuková vlna,
m) pád stromů, stožárů a jiných předmětů,
n) volně žijící zvířata.
o) atmosférické srážky,
p) vodou, jinou kapalinou nebo párou, která se dostala v důsledku poruchy mimo svůj obvyklý prostor
z (dále jen „voda z vodovodního zařízení“):
i.
pevně instalovaných vodovodních zařízení nebo nádrží,
ii. ústředního, etážového nebo dálkového topení,
iii. klimatizačního zařízení,
iv. samočinného hasicího zařízení,
q) odcizení,
r) vandalismus.
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Článek 6
Výluky z pojištění
1.

2.

3.

4.

Předmětem pojištění nejsou:
a) motorová vozidla nebo jiné dopravní prostředky se státní poznávací značkou,
b) letadla, lodě a ostatní plavidla, kolejová vozidla,
c) zvířata, rostliny, porosty a pozemky, včetně staveb na nich zřízených,
d) movitý majetek, který se nachází v opuštěných, zchátralých a neudržovaných stavbách,
e) věci sloužící na podnikatelskou činnost,
f)
věci podnájemníků a hostů,
g) věci převzaté za účelem poskytnutí služby,
h) individuální zhotovené zvukové, obrazové, datové nebo jiné záznamy.
Pojištění se nevztahuje na škody na pojištěné věci způsobené:
a) úmyslným jednáním nebo opomenutím pojištěného, jeho manželem, manželkou nebo příbuzným
v přímé linii nebo osobami žijícími s ním ve společné domácnosti nebo jinou osobou, která jednala
na pokyn nebo se souhlasem některé z uvedených osob,
b) v důsledku válečného stavu, občanských nepokojů, sabotáží, terorismu, stávek, zásahem orgánů
státní moci a správy nebo na základě jejich nařízení, zabavením, blokádou, pirátstvím, působením
jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu,
c) chybami nebo nedostatky vzniklými před začátkem tohoto pojištění, které byly nebo vzhledem
k okolnostem mohly být známy pojistníkovi nebo jeho zaměstnanci, bez ohledu na to, zda pojistitel
o těchto chybách a nedostatcích věděl, nebo ne,
d) výpadkem nebo přerušením dodávky elektrické energie, plynu nebo vody,
e) v přímé souvislosti s přirozeným opotřebením a vlivem času (např. kavitací, erozí, korozí,
usazováním vodního kamene, stárnutím nebo pozvolným škodlivým vlivům počasí),
f)
v důsledku chyby nebo poškození, za které odpovídá ze zákona nebo na základě uzavřené
smlouvy dodavatel, prodávající, zhotovitel věci nebo jiný smluvní partner pojištěného,
g) v přímé souvislosti s rekonstrukcí nebo jinými stavebními pracemi vykonávanými na stavbě, v
které se nacházejí pojištěné předměty,
h) zřícením a sesuvy související s lidskou činností (např. v důsledku stavebních prací) a zřícení a
sesuvy půdy následkem přírodních vlivů do zemských dutin vytvořených lidskou činností,
i)
trvalým působením kouře,
Pojištění se dále nevztahuje na náklady na údržbu pojištěných věcí, jejich náhradní díly potřebné při
údržbě, následné škody všeho druhu (např. pokuty, penále, vyplývající z nemožnosti využívat
poškozenou nebo zničenou věc) nebo následné náklady (např. expresní poplatky, náklady na právní
zastoupení, technické vylepšení věci po pojistné události) nebo jiné nepřímé škody všeho druhu
(např. platby nad rámec odškodnění za materiální škodu na pojištěných věcech, škody způsobené
zpožděním prací nebo odstoupením od smlouvy).
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě škod způsobených:
a) atmosférickými srážkami, pokud škoda vznikla
i) v souvislosti s tím, že střešní krytina nebo krov byly zchátralé nebo poškozené,
ii) v souvislosti s tím, že střešní krytina byla provizorní nebo neúplná,
iii) v důsledku vniknutí srážek přes neuzavřená okna, dveře nebo jiné otvory,
iv) vlhkém, plísněmi, houbami,
v) táním sněhu nebo námrazy,
b) krádeži, pokud si pachatel přisvojí pojištěnu věc v případech, kdy nedošlo k překonaní překážky
(s výjimkou kdy pachatel chráněný prostor otevře pomocí originálního klíče, legálně zhotoveného
duplikátu, uzamykacího kódu, vstupní karty, apod., kterých se zmocnil krádeží nebo loupeží),
c) nárazem vozidla, za:

škody na vozidle, které způsobilo náraz a na jeho nákladu,

škody, pokud byli způsobené vozidlem pojištěného nebo členy jeho domácnosti, příbuznými v
přímé linii,
d) povodní nebo záplavou, pokud škoda vznikla:

vzlínáním zemní vlhkosti nebo vzduté hladiny spodní vody, pokud není v přímé souvislosti se
záplavou nebo povodní,

vlhkem, plísněmi,

při menším jako 10letním průtoku (včetně) vodného toku podle naměřených údajů Českého
hydrometeorologického ústavu,
e) požárem, pokud škoda vznikla v důsledku působení otevřeného ohně (např. pec, krb), kouře, tepla
nebo elektrického proudu (pokud při tom nedošlo k hoření) nebo předměty spadly do zdroje ohně
(pec, ohniště apod.) nebo byly do něj vhozeny,
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úderem blesku, pokud se podle platných právních norem vyžaduje instalace hromosvodu a
zároveň pokud pojištěná poškozená nebo zničená stavba neměla v době vzniku škody zřízen
funkční bleskosvod v souladu s platnými normami a revizemi,
g) vichřicí nebo krupobitím, jestliže škoda vznikla:

v souvislosti s tím, že střešní krytina nebo krov byli zchátralé nebo poškozené,

v souvislosti s tím, že střešní krytina byla provizorní nebo neúplná,

v důsledku vniknutí sněhu, deště, krup nebo nečistot přes neuzavřená okna, dveře nebo jiné
otvory,
h) vodou z vodovodních zařízení, pokud škoda vznikla:

na vodovodním zařízení následkem jeho poškození lidskou činností (např. provrtáním,
proražením) nebo přirozeným opotřebením (např. korozí, erozí, rezivění),

během tlakových zkoušek, při přestavbě nebo opravě vodovodních nebo stabilních
samočinných hasicích zařízení,

na samotném vodovodním nebo stabilním samočinném hasicím zařízení,

vlhkem, plísněmi, atmosférickými srážkami nebo spodní vodou,

přímo z otevřených vodovodních kohoutků např. vodou při mytí, sprchování, koupání nebo
praní,

zpětným vystoupením odpadové vody z veřejného kanalizačního potrubí,

v důsledku zamrznutí kapaliny buď na armaturách, zařízeních připojených na potrubí
zabudované na vnějším zdivu stavby nebo na potrubí zakopaném v zemi v hloubce méně než
60 cm,
Výše uvedené výluky se nepoužijí, pokud škoda vznikla v důsledku vody z vodovodního zařízení u
souseda,
i)
výbuchem, jestliže škoda vznikla podtlakem, aerodynamickým nárazem nebo výbuch vznikl v
spalovacím prostoru spalovacího motoru, v hlavních střelných zbraní a v jiných zařízeních, při
kterých se energie vzniklá při výbuchu cílevědomě využívá,
j)
sesuvem nebo zřícením lavin, pokud škoda vznikla v důsledku pohybu sněhu nebo ledu po střeše
stavby (např. při topení sněhu).
Za překonání překážky se nepovažuje, pokud prvek zabezpečení byl překonaný nezjištěným způsobem
(např. beze stop násilného překonání), použitím originálního klíče, legálně zhotoveného duplikátu,
vstupního kódu, vstupní karty apod.
Za přiměřené náklady se nepovažují náklady za práci nadčas, noční práci, práci v dnech pracovního
volna a pokoje, náklady na zrychlenou dopravu náhradních dílů, cestovní náhrady a náklady techniků a
expertů ze zahraničí.
f)

5.

6.

1.

2.

1.

1.

Článek 7
Místo pojištění
Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění jenom v takovém případě, pokud se pojištěné věci
nacházeli v době pojistné události na místě označeném v pojistné smlouvě jako „místo pojištění”. Toto
omezení neplatí pro pojištěné věci, které byli následkem vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné
události přemístěny z místa pojištění.
Místem pojištění se rozumí:
a) byt nebo rodinný dům, obývaný minimálně 270 dní v roku,
b) uzamknuté nebytové prostory, kterých výlučným uživatelem je pojištěný a nacházejí se ve stejné
stavbě jako byt nebo na stejném nebo sousedním pozemku jako rodinný dům,
c) uzamknuté společné části a zařízení bytového domu nacházející se ve stejné stavbě jako pojištěný
byt.
Článek 8
Pojistná částka
V pojistné smlouvě se dohodne částka, která je hornou hranicí pojistného plnění za jednu pojistnou
událost (pojistná částka). Součástí pojistné částky jsou limity plnění uvedeny v článcích 9, 11 a 12 těchto
DPPDDCZ, které se vztahují na všechny pojistné události v průběhu doby pojištění.
Článek 9
Limity pojistného plnění
Pro pojištění dovolenkové domácnosti platí tyto limity pojistného plnění:
a) předměty umístěné v rodinném domě nebo bytě (s výjimkou příslušenstva bytu):
i)
50.000 Kč pro jednotlivý předmět,
ii) 100.000 Kč pro ostatní elektronická zařízení,
iii) 250.000 Kč pro bílou a černou elektroniku,
iv) 10.000 Kč pro finanční hotovost,
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v)
50.000 Kč pro cennosti,
vi) 50.000 Kč pro předměty historické, kulturní hodnoty a umělecké předměty,
vii) 50.000 Kč pro sbírky,
viii) 100.000 Kč pro sportovní potřeby,
předměty umístěné v garáži, ostatních stavbách nebo společných zařízeních domu:
i)
50.000 Kč pro jednotlivý předmět
ii) 100.000 Kč pro sportovní potřeby,
iii) předměty uvedené v odst. 1 písm. a) body ii) až vii) nejsou pojištěny,
c) 25.000 Kč pro náklady na skladování pojištěných věcí v pronajatých prostorech po pojistné události,
d) 10.000 Kč pro atmosférické srážky,
e) 2.500 Kč pro náklady na vyhotovení náhradních dokladů poškozených, zničených nebo ztracených v
důsledku pojistné události.
Sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí pro součet pojistných plnění pojistitele ze všech
pojistných událostí, které nastanou během doby pojištění (pro pojistné smlouvy s jednorázovým
pojistným).
b)

2.

Článek 10
Společná ustanovení ke způsobu zabezpečení proti krádeži
1. Během nepřítomnosti pojištěného nebo osob oprávněných zdržovat se v místě pojištění se souhlasem
pojištěného, musí být uzamčené všechny vstupní dveře a brána / vrata do místa pojištění a všechna
okna, dveře na balkon, lodžii, terasu a jiné otvory musí být zavřené z vnitřní strany uzavíracím
mechanismem tak, že je nelze zvenčí otevřít bez jejich mechanického poškození nebo zničení. Všechny
prvky mechanického nebo elektronického zabezpečovacího systému musí být v době vzniku pojistné
události funkční a aktivovány.
2. Rozhodující při posouzení úrovně zabezpečení při pojistné události krádeží je, zda místo, kterým pachatel
vnikl do místa pojištění, bylo zajištěno požadovaným způsobem podle ustanovení čl. 11 a 12.
Článek 11
Limity pojistného plnění pro riziko odcizení
podle zabezpečení pro uzamčené stavby
Požadované zajištění se vztahuje na movité pojištěné věci umístěné v uzavřených a uzamčených stavbách.
Zajištění se nevztahuje na finanční hotovost a cennosti.
1. Okna a jiné skleněné plochy (prosklené zdi, světlíky, skla vchodových, terasových
a balkónových dveří)
a) Limit 500.000 Kč

všechna okna musí být uzavřena zevnitř (pokud jsou otevíratelná z vnější strany, tak musí být
uzamčena, otevíratelná z vnější strany jen násilným způsobem), a

pevně osazené (neotvíratelné) skleněné plochy (např. výkladní skla) bez dalšího zajištění.
2. Dveře, brány, vrata (dále jenom „vstupy“)
a) Limit 100.000 Kč

všechny vstupy musí být uzavřeny a uzamčeny,

všechny vstupy musí být zajištěny:
o
bezpečnostním zámkem s bezpečnostním štítem nebo
o
dvěma visacími zámky.
b) Limit 500.000 Kč

všechny vstupy musí být uzavřeny a uzamčeny plnými dveřmi (pokud jsou dveře prosklené,
2
tak jejich prosklené části větší než 600 cm musí být zabezpečeny bezpečnostním zasklením
P2A, bezpečnostní fólií P2A, funkční mříži, funkční roletou nebo funkční okenici) v zárubních
zabezpečených proti roztažení,

všechny vstupy musí být zajištěny:
o
bezpečnostními dveřmi s třídou odolnosti 2 nebo
o
běžnými dveřmi uzamknutými bezpečnostním zámkem s třídou odolnosti 3 s
bezpečnostním štítem.
Článek 12
Limity pojistného plnění pro riziko odcizení
podle zabezpečení pro finanční hotovost a cennosti
Požadované zajištění se vztahuje na finanční hotovost a cennosti.
1. Limit 25.000 Kč

zabezpečení místnosti musí být min. ve smyslu čl. 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) těchto
DPPDDCZ.
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

1.

1.
2.

Článek 13
Pojistné plnění
Pojistitel v případě pojistné události poskytne pojistné plnění oprávněné osobě podle VPPCPCZ, těchto
DPPDDCZ a pojistné smlouvy.
Pojistné plnění poskytuje pojistitel v měně platné na území České republiky, pokud nerozhodne o tom,
že poskytne naturální plnění (opravou nebo výměnou věcí).
Oprávněné osobě vzniká právo, pokud není dále stanoveno jinak, aby mu pojistitel v případě poškození
nebo zničení pojištěné věci vyplatil pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na její opravu
nebo znovuzřízení (např. koupou), které jsou v době pojistné události obvyklé, sníženy o cenu
použitelných zbytků nahrazovaných částí poškozené nebo zničené věci.
Pokud poškozenou pojištěnou věc nelze opravit a dát do stavu, v jakém byla před pojistnou událostí,
ale je možné ji nadále používat k původnímu účelu, vzniká oprávněné osobě právo, pokud není dále
stanoveno jinak, aby ji pojistitel vyplatil pojistné plnění odpovídající znehodnocení poškozené pojištěné
věci pojistnou událostí.
Pojistné plněné vypočítané podle odst. 2 a 3 tohoto článku a zvýšené o náhradu nákladů podle čl. 3
odst. 1 písm. c) a d) těchto DPPDDCZ nemůže překročit výši pojistné částky dohodnuté v pojistné
smlouvě, a pokud je určený limit pro předmět pojištění nebo riziko, tak pojistné plnění za daný předmět
pojištění nebo riziko nemůže překročit výši tohoto limitu.
Pokud pojistitel rozhodl ve smyslu odst. 2 tohoto článku o poskytnutí naturálního plnění a oprávněná
osoba přesto provedla opravu nebo výměnu, poskytne pojistitel pojistné plnění jen do té výše, kterou by
poskytl, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho pokynů.
Článek 14
Povinnosti pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby
Kromě povinností stanovených právními předpisy a povinností uvedených v části A, čl. 10 a čl. 11
VPPCPCZ je pojistník povinen:
a) před uzavřením a při uzavření pojistné smlouvy:
i)
úplně a pravdivě odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného
pojištění,
b) během trvání pojistné smlouvy:
i)
udržovat pojištěné věci v dobrém technickém stavu, dodržovat pokyny pro provoz a údržbu
věci danou výrobcem, provádět kontroly a revize. Každá věc musí splňovat technické
předpisy nebo jiné normy platné pro její užívání v místě pojištění a pojištěný je povinen
používat pojištěné věci pouze pro účely stanovené výrobcem.
ii) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli, že sjednal pojištění téže věci na stejná rizika u
jiného pojistitele,
iii) v případě krádeže, loupeže nebo ztráty originálních klíčů nebo jejich legálních duplikátů od
chráněného prostoru zajistit okamžitou výměnu zámků, v případě jejich krádeže nebo
loupeže též okamžitě nahlásit tuto událost orgánům činným v trestním řízení.
c) jestliže nastane pojistná událost:
i)
učinit všechna nezbytná opatření, aby vzniklá škoda byla co nejmenší,
ii) zdržet se oprav poškozeného majetku nebo odstraňování zbytků zničeného majetku, dokud s
tím pojistitel neprojeví souhlas. To neplatí, je-li potřebné začít s opravou majetku nebo s
odstraňováním jeho zbytků dříve z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví nebo životního
prostředí nebo z jiného závažného důvodu.
iii) vyžádat si předchozí písemný souhlas pojistitele na opravu poškozeného pojištěného
předmětu. Neprojeví-li pojistitel souhlas do jednoho týdne od žádosti pojištěného k zahájení
opravy nebo k odstraňování zbytků, tato povinnost zaniká. Pojištěný je však povinen
uschovat poškozené nebo zničené věci nebo jejich součásti, pokud pojistitel nebo jím
pověřené osoby neprovedou jejich prohlídku nebo nedají písemný souhlas k jejich zničení.
iv) oznámit bez zbytečného odkladu příslušným orgánům činným v trestním řízení nebo
přestupkovém řízení vznik události, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření ze
spáchání trestného činu nebo pokusu o spáchání trestného činu nebo přestupku.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
Od ustanovení čl. 2 - 14 těchto DPPDDCZ se lze v pojistné smlouvě odchýlit.
Tyto DPPDDCZ jsou účinné od 01.10.2018 a jsou součástí pojistné smlouvy.
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