
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Základní pojištění

Dodatkové připojištění

ČLÁNEK 3
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností je
upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito
smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností
sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

1. lze sjednat pro případ odpovědnosti
pojištěného za újmu:

1.1. kterou způsobil jinému provozní činností, pokud za tuto škodu
odpovídá podle § 2924 občanského zákoníku (oz) a kterou
způsobil jinému porušením povinnosti stanovenou zákonem,
pokud za tuto újmu odpovídá podle § 2910 oz

1.2. vyplývající z vlastnictví staveb specifikovaných v pojistné
smlouvě a jejich příslušenství.

2. lze sjednat jen v případě, že bylo
dojednáno základní pojištění. Dodatkové připojištění lze sjednat
pro případ odpovědnosti pojištěného za újmu:

2.1. vyplývající z vlastnictví movitých věcí, uvedených v pojistné
smlouvě (§ 2937 oz),

2.2. která vznikla na věcech, jenž nejsou ve vlastnictví
pojištěného, které však pojištěný po právu užívá k provozní
činnosti,

2.3. která vznikla na věci, kterou pojištěný převzal do své moci od
jiné osoby za účelem zpracování, opravy, prodeje, úschovy,
uskladnění, poskytnutí odborné pomoci anebo ke splnění
jiného závazku (§ 2944 oz),

2.4. která vznikla na vnesených věcech, pokud za ní odpovídá
podle § 2946 až § 2949 oz.

2.5. vzniklou jinak než škodou na zdraví, usmrcením nebo na věci,
nepřímé škody všeho druhu (např. škody vzniklé nemožností
používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou činnost)
a následné a vedlejší škody (tzv. čistá finanční škoda)

2.6. Pokud v pojistné smlouvě nebudou uvedeny jednotlivé
předměty dodatkového připojištění, má se za to, že nejsou
pojištěny.

3. Dodatkové připojištění lze sjednat rovněž na náhradu nákladů,
vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve
prospěch jiné fyzické osoby, pokud k újmě na zdraví nebo smrti
úrazem došlo následkem zaviněného porušení pracovních
povinností v pracovních vztazích a pokud pojištěný za tuto újmu
odpovídá.

4. Předpokladem vzniku práva na plnění z tohoto pojištění je, že
odpovědnost za újmu vznikla pojištěnému při provozní činnosti
nebo v souvislosti s touto činností, nebo vztahem pojištěného,
určeným v pojistné smlouvě.

5. Výběr pojištěných odpovědnostních titulů dojednají strany
smlouvy podle čl. 10 těchto ujednání.

1. Vedle výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách,
obecná část, se pojištění nevztahuje na odpovědnost pojištěného
za újmu:

1.1. způsobenou úmyslným jednáním pojištěného anebo jiných
osob z jeho podnětu a újmu, která vznikla nesplněním
povinnosti pojištěného k jejímu odvrácení,

1.2. kterou pojištěný převzal nad rámec stanovený právními
předpisy nebo smlouvou,

1.3. která jinému nastala v důsledku neoprávněného užívání
obchodního jména, nekalosoutěžním jednáním, a porušením
zákazu konkurence a v důsledku neplatnosti právního úkonu,

1.4. která vznikla zaměstnanci pojištěného při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních
povinností, nebo úmyslným jednáním proti pravidlům
slušnosti a občanského soužití.

1.5. vzniklou při činnosti, jejíž vykonávání zákon spojuje
s povinností sjednat povinné smluvní pojištění,

1.6. ke které došlo v příčinné souvislosti s výkonem činnosti,
provozované neoprávněně, nebo jako důsledek zvlášť
závažného porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci,

1.7. způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, erozí
a v důsledku poddolování,

1.8. vzniklou na životním prostředí kontaminací vody, hornin,
půdy, ovzduší, flóry a fauny, nebo jiným porušením předpisů
o ochraně životního prostředí, hospodaření s radioaktivními
látkami a s přírodními zdroji, pokud ke škodě nedošlo
v důsledku nenadálé poruchy ochranného zařízení,

1.9. způsobenou provozem zvlášť nebezpečným (§2925 oz)
a neoprávněným nebo neodborným použitím nebezpečné
látky, např. hořlavé látky, výbušného materiálu, jedovatých
látek atp., explozí, pozvolným působením teploty, plynů,
vlhkostí, parou, usazeninami, odpadními vodami, tvořením
houby, emanací, exhalací, popílkem, formaldehydem,
azbestem, atp.,

1.10. která vznikla poškozenému v důsledku vady výrobku, nebo
jakéhokoliv jiného vadného plnění, pokud pojištěný za tuto
újmu ze zákona nebo smlouvy odpovídá,

1.11. odcizením věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy
majetku,

1.12. vzniklou neoznámením existence překážky, která brání
pojištěnému splnit sjednaný závazek, nebo která nastala
v důsledku nemožnosti pojištěného dostát sjednanému
závazku,

1.13. vzniklou jako důsledek toho, že strpěl porušení jemu
uložených povinností ze strany třetích osob nebo svých
zaměstnanců,

1.14. vzniklou jako důsledek toho, že pojištěný nevznesl námitku
promlčení nároku na plnění, zavázal se k plnění promlčeného
závazku, uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír bez
souhlasu pojistitele nebo proto, že na sebe převzal
odpovědnost za újmu, kterou ze zákona nebo smlouvy
neměl,

1.15. způsobenou provozem motorového vozidla, motorové lodě
a letadla,

1.16. způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo
dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou
s vědomím pojištěného instalovány v letadlech,

1.17. způsobenou rozšířením nebo zavlečením viru HIV nebo jiné
nakažlivé choroby lidí, zvířat či rostlin, nebo se projevuje
genetickými vadami,

2. Pojistitel není povinen nahradit:

• uložené nebo uplatňované pokuty, úrok z prodlení, penále či
jiné sankční platby,

• platby uložené pojištěnému oprávněným subjektem, prodlení
se splněním sjednaného závazku,

• škody z přepravních smluv včetně škod způsobených
poškozením, zničením, ztrátou a závlekem přepravovaných
věcí,

• škody vzniklé porušením autorských popřípadě patentových
práv a jiným duševním statkům,

• jakékoliv škody přisouzené soudem Spojených států
amerických nebo Kanady.

3. Pojistitel není povinen za pojištěného v případě pojistné události
nahradit újmu, za kterou pojištěný odpovídá:

3.1. svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které žijí
s pojištěným ve společné domácnosti, společníkům,
akcionářům jejich manželům či příbuzným v řadě přímé
a pobočné a osobám, které s nimi žijí ve společné
domácnosti,

3.2. podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný nebo
některá z osob uvedených v bodě 3.1. tohoto článku,
majetkovou účast větší než 10 %.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na
území České republiky, není-li ujednáno jinak.

ČLÁNEK 4
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

NP/19/2014

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pojištění odpovědnosti za újmu

z provozní činnosti
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a zařízení po patu domu, terénní úpravy, kanalizační přípojky,
žumpy, zpevněné plochy, ploty a jiné věci podobného druhu.

se rozumí věci, které jsou pevně spojené
s pojištěnou nemovitou stavbou, jako na př. ohřívače vody, kotle
všeho druhu a etážové či jiné topení, zařízení koupelen,
vodovodní baterie, vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů,
příčky, lepené koberce a jiné podlahové krytiny pevně spojené
s podlahou, malby stěn, tapety, venkovní anténní systémy, či
konzole elektrického nebo telefonního vedení instalované na
pojištěné budově, atp.

6. se rozumí:

a. Peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky,
státovky a běžné mince.

b. Drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly,
drahokamy a předměty z nich vyrobené,

c. Vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné podobné
dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní
známky, kolkové známky, lístky a časové kupóny MDH).

7. se rozumí:

a. 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,

b. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána
tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události atp.,

c. starožitnosti jsou věci, zpravidla starší 100 let, které mají taktéž
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,

d. sbírky,
e. jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou

nad 50.000,- Kč.
8. se rozumí hmotné porušení (změna) věci,

kterou je objektivně možné a účelné odstranit opravou. Je-li
hmotné porušení trvalé a věc nelze opravou vrátit do původního
stavu, popřípadě přestala-li věc existovat zcela (např. shořela),
jde o totální škodu - úplné zničení věci.

9. se rozumí škoda, způsobená
úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst
pojištěnému. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže
původ škody spočívá ve vědomém nedodržení právních předpisů,
technolog ické kázně a závazných norem, anebo
v nerespektování instrukcí či pokynů oprávněné osoby, pokud lze
takovou protiprávnost přičíst pojištěnému.

10. se označuje činnost, konaná pojištěným
pravidelně a organizovaně za účelem dosažení určitého cíle
v souladu s předmětem jeho činnosti, vykonávané na základě
zákonného povolení, zřizovací listiny, živnostenského oprávnění,
nebo jiného než živnostenského zákona podle zvláštních
předpisů.

11. , je-li způsobena
činností která má provozní povahu nebo věcí použitou při této
činnosti.

12. se rozumí změna podmínek
a oprávnění vykonávat provozní činnost, stanovená rozhodnutím
příslušného orgánu (např. vydání či odnětí živnostenského
oprávnění, vyhlášení konkursu na majetek pojištěného soudem,
změna právní formy pojištěného subjektu, změny v organizační
struktuře).

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1.1. 2014.

Stavebními součástmi

Cennostmi

Věcmi zvláštní hodnoty

Poškozením věci

Škodou způsobenou úmyslně

Provozní činností

Škoda je způsobena provozní činností

Změnou provozní činnosti

ČLÁNEK 9
ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 10
ČÍSELNÍK ODPOVĚDNOSTNÍCH TITULŮ

(PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ)

ČLÁNEK 5
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 6
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 7
PŘECHOD PRÁV NA POJISTITELE

ČLÁNEK 8
VÝKLAD POJMŮ

Újmou

Finanční újmou

Budovou

Příslušenstvím věci

Součástí věci

Součástí pozemku

1. Z jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit do výše pojistné
částky dohodnuté v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech
plnění poskytnutých z jedné pojistné události, nebo z více časově
spolu souvisejících pojistných událostí.

2. Ze všech pojistných událostí, k nimž došlo v období jednoho
pojistného období, popř. pojistné doby, je pojistitel povinen v úhrnu
plnit do výše dvojnásobku pojistné částky dohodnuté v pojistné
smlouvě.

3. Pokud je současně uplatněn nárok více poškozených a úhrn
plnění pojistnou částku přesahuje, odškodní pojistitel nároky
poškozených poměrně.

4. Uplatnilo-li nárok na plnění z jedné pojistné události více
poškozených, odečítá se spoluúčast pouze jednou a spoluúčast
se mezi poškozené rovnoměrně rozdělí.

Pokud se k tomu pojistitel v pojistné smlouvě zavázal, nahradí
v souvislosti se škodní události za pojištěného náklady:
1. které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za

obhajobu v přípravném řízení před soudem prvního stupně
v rámci trestního řízení, vedeném proti pojištěnému v souvislosti
se škodní událostí; obdobné náklady před odvolacím soudem
nahradí pojistitel jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázal,

2. které vynaložil pojištěný v souvislosti s mimosoudním
projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je povinen je
uhradit.

1. Kromě práv, která na pojistitele přecházejí ze zákona, přechází na
něj i práva, která má pojištěný:

1.1. vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení
vyplacené částky nebo snížení důchodu či zastavení jeho
výplaty, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila nebo za
něj vyplácí důchod,

1.2. na úhradu nákladů řízení o náhradu škody, které byly
pojištěnému přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za
pojištěného zaplatil.

2. Pojištěný je povinen bez prodlení pojistiteli oznámit, že nastaly
okolnosti odůvodňující práva uvedená v odst. 1 tohoto článku,
a odevzdat doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

3. Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu až do výše
poskytnutého plnění, jestliže odpovědnost za újmu vznikla
pojištěnému při činnosti, kterou pojištěný vykonával bez povolení.

Výklad této smlouvy, jakož i všechny právní poměry z těchto
smluvních ujednání vyplývající, se řídí právem České republiky.
V pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do tohoto
ujednání včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam,
který je jim v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo
něco jiného.
1. se rozumí:

a. ujma na zdraví a při usmrcení
b. ujma na jmění (škoda)
c. jiná majetková ujma vyplývající z ujmy podle bodu a) a b)

včetně náhrady nákladů, vynaložených zdravotní
pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku zaviněného
protiprávního jednání pojištěného.

2. se rozumí majetková ujma nevyplývající z újmy
na zdraví, při usmrcení a na jmění.

3. se rozumí, stavba prostorově soustředěná a navenek
převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními
konstrukcemi. Má jeden nebo více ohraničených užitkových
prostorů.

4. (pojištěné stavby) - se rozumí předměty
patřící vlastníku pojištěné stavby, které jsou jim určeny k tomu, aby
se s hlavní věcí (stavbou) trvale užívaly. Jedná se o vedlejší
stavby, drobné stavby, přístavby, garáže atp.

5. se rozumí to, co k ní podle její povahy náleží
a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc funkčně znehodnotila.

jsou trvalé porosty, studny, bazény,
vodovodní, plynové, telefonní, elektrické a jiné rozvody, přípojky

Odpovědnostní titul KÓD
Odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností 4604

Odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitých staveb
a jejich příslušenství

4603

Odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví movitých věcí 4612

Odpovědnost za škodu na vypůjčených nebo najatých věcech 4607

Odpovědnost za škodu na převzatých věcech 4605

Odpovědnost za náhradu  nákladů vynaložených zdravotní
pojišťovnou na péči ve prospěch jiné fyzické osoby

4613

Odpovědnost za škodu podle § 2946 až 2949 oz. (vnesené věci) 4606

Finanční újma 4618


