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Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných
pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito
smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.
Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním
škodovým.

Tato smluvní ujednání se vztahují na škody, ke kterým došlo v době trvání
pojištění na pojištěných věcech během přepravy a při úkonech s touto
přepravou souvisejících. Přeprava počíná okamžikem uložení předmětu
pojištění do přepravky a započetím cesty v místě převzetí a končí
okamžikem předání pojištěných věcí příjemci v místě určení.
Pojištěnými nebezpečími jsou :

Pojištění lze sjednat pro:

Pojištění se vztahuje na přepravu, uskutečněnou pojištěným nebo jeho
zmocněncem.
Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci v pojistné
smlouvě.

Pojištěny jsou cennosti, vedené v účetních dokladech a účetní evidenci
pojištěného, pokud splňují předpoklady vzniku práva na pojistnou
ochranu, uvedené v tomto článku.
Pojištěny jsou rovněž obaly, které tvoří s hmotným obsahem pojištěné
věci neoddělitelný celek. Zvláštní schránky, použité k ochraně pojištěné
věci před poškozením jsou pojištěny, je-li tak v pojistné smlouvě
stanoveno.
Specifikaci pojištěných věcí dojednají účastníci v pojistné smlouvě.
Pojistná ochrana je poskytována pojištěným věcem, které jsou
přepravovány do místa určení v bezpečnostní přepravce. Věcem, které
není možné takto přepravovat pro jejich rozměr, váhu, atp., je pojistná
ochranu poskytována za předpokladu, že jsou zabezpečeny během
přepravy jiným způsobem, odpovídajícím jejich hodnotě.
Vznik práva na pojistné plnění může být vázán na dodatečná bezpečnostní
a technická opatření dojednaná v pojistné smlouvě.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění za:

V pojistné smlouvě lze ujednat další výluky z pojištění.

Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku
dojednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění
poskytnutých z jedné pojistné události nebo z více časově spolu
souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze
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krádež vloupáním,
loupež,
zpronevěra.

jednorázovou přepravu pojištěných věcí,
všechny přepravy pojištěných věcí, uskutečněné během pojistného
období.

ušlý zisk, výdělek a jiné výnosy, nepřímé škody všeho druhu (např.
škody vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností
vykonávat určitou činnost), následné škody a vedlejší škody (např.
vzniklé úhradou expresních příplatků) škody, vzniklé vynaložením
dalších nákladů,
uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné
sankční platby.

Místem pojištění je nejkratší a nejbezpečnější trasa přepravy pojištěných
věcí z výchozího místa do místa určení na území ČR.

stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí.
Plnění vyplacené ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout pojistnou částku sjednanou
v pojistné smlouvě.
Došlo-li k pojistné události, vypočítá se výše pojistného plnění:

Znalce uvedeného v odst. 3.2., 3.3. a odst. 3.6. ustanoví na vlastní náklad
pojišťovna.
Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu
znění Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu
pojistitel tyto náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci,
nejvýše však 100.000 Kč.

- jednání pachatele spočívající v přisvojení si
pojištěné věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním
překážky se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího
vlastníka, pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo
byla odcizena násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním.
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé
opatření klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do
pojištěného prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných
odpovědných osob nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací
zařízení v činnosti, použití shodného nebo nepravého klíče, neprokázané
(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného
určení, vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně
beze stop násilí atp.

- jednání pachatele, který proti pojištěnému nebo jiné osobě užije
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se věci
pojištěného.

- přisvojení si cizí věci osobou, které byla pojištěná věc
svěřena.

- bezpečnostní kufřík pevně spojený se
zápěstím ruky posla. Tento kufřík je opatřen dvěma funkčními
uzamčenými zámky, je opatřen bezpečnostním zařízením, které se po
vytržení z ruky uvede do činnosti a projevuje se silným akustickým
signálem včetně optické signalizace dýmem. Kufřík musí být otestován a
schválen k tomu oprávněnou zkušebnou. Za přepravku se rovněž
považuje kazetová nádoba dodaná výrobcem peněžních bankomatů,
jedná-li se o přepravu peněz v souvislosti se zajištěním provozu těchto
zařízení.
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VÝKLAD POJMŮ

Krádež vloupáním

Loupež

Zpronevěra

Bezpečnostní přepravka

Cennostmi
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při pojištění platné cizí měny - podle kursovního lístku ČNB,
platného v den vzniku škodní události,
při pojištění drahých kovů, perel a drahokamů - podle ceny těchto
věcí, platné v den vzniku škodní události na burze anebo podle ceny,
stanovené znalcem zapsaným pro daný obor v seznamu znalců místně
příslušného soudu,
při pojištění předmětů vyrobených z drahých kovů, perel
a drahokamů - podle ceny, stanovené znalcem zapsaným pro daný
obor v seznamu znalců místně příslušného soudu,
při pojištění cenných papírů - podle jejich tržní hodnoty v den vzniku
škodní události; u veřejně obchodovatelných cenných papírů a akcií
podle jejich ceny, platné v okamžiku vzniku škodní události na burze
cenných papírů,
při pojištění vkladní knížky, platební karty atp. - podle vkladu,
zapsaného pro tuto knížku (platební kartu atp.) v okamžiku vzniku
škodní události u příslušného peněžního ústavu,
při pojištění věcí zvláštní hodnoty - z časové ceny těchto věcí; u věci
umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty z ceny, stanovené
znalcem, zapsaným pro daný obor v seznamu znalců místně
příslušného soudu.

peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky,
státovky a běžné mince.
drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly,
drahokamy a předměty z nich vyrobené.
vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné podobné dokumenty,
cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní známky, kolkové
známky, lístky a časové kupóny MHD).

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:

NP/11/2005

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty

při přepravě poslem

Druh pojištění: 015
Druh pojištění: 018
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Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí

Posel

:

- fyzická nebo právnická osoba, kterou pojištěný pověřil přepravou
cenností.
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věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská
díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce,
gobelíny atp.; jedná se o originální nebo unikátní díla, jejichž
prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou
kvalitou, originalitou a autorem díla,
věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že
mají vztah k historii, historické osobě či události atp.
starožitnosti jsou věci, zpravidla starší 100 let, které mají taktéž
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,
sbírky,
jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou nad
50.000,- Kč.

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ KÓD

Sdružená rizika při přepravě poslem
(viz. čl. 2 odst. 2 těchto ujednání) 036

ČLÁNEK 8
ÚČINNOST

ČLÁNEK 9
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005.


