
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 3
VYMEZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

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

2. Tyto smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním
škodovým.

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit
újmu, k níž v důsledku nahodilé události uvedené v čl. 2. těchto
ujednání, která nastala v době trvání pojištění, došlo
usmrcením, poškozením zdraví nebo poškozením či zničením
jiné věci než je vadný výrobek, pokud za ní pojištěný odpovídá
podle právních předpisů.

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění z pojištění je, že:

1. Vedle případů stanovených všeobecnými pojistnými
podmínkami se pojištění nevztahuje na odpovědnost
pojištěného za újmu:

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného za škodu, která poškozenému vznikla
na zdraví, usmrcením, nebo na jiné věci, než je vadný výrobek,
v důsledku vady výrobku, za kterou pojištěný odpovídá.

2.1.nahodilá událost, která je příčinou vzniku škody, není dále
vyloučena,

2.2.ke škodě došlo v době trvání pojištění v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného uvedeným v pojistné smlouvě,

2.3.nárok na náhradu této škody byl uplatněn u pojištěného
v době trvání pojištění.

Újma na zdraví je úraz a nemoc. Za vznik úrazu se považuje
okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému
působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik
nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky
doložen.
Újmou na životě je usmrcení následkem úrazu nebo nemoci. Pro
vznik práva na plnění z pojištění je rozhodující okamžik vzniku
úrazu nebo nemoci, v jejichž důsledku smrt nastala.
Jestliže újma na zdraví není okamžitě viditelná, za vznik pojistné
události bude považován okamžik, kdy poškozený poprvé
kontaktoval lékaře kvůli symptomům škody na zdraví, jestliže je
příčinný vztah objeven v pozdějším stadiu.

1.1.kterou pojištěný uznal nad rámec stanovený právními
předpisy,

1.2.ztrátou, zničením nebo poškozením samotného vadného
výrobku a škodu, která nastala na majetku pojištěného a na
věcech, které pojištěný nebo jeho zaměstnanec spravuje,
drží nebo s nimi jinak po právu nakládá,

1.3. jejíž příčinou bylo porušení povinnosti z doby před
uzavřením pojištění; totéž platí o odpovědnosti za újmu
o jejíž existenci pojištěný věděl v době sjednávání pojištění
nebo o níž vzhledem k okolnostem vědět měl a mohl,

1.4.způsobenou výrobkem farmaceutického, kosmetického
nebo tabákového průmyslu,

1.5.která se projevuje genetickými změnami organizmu,
1.6.způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován

podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem
stanoveným závazným právním předpisem

1.7.způsobenou výrobkem, který pojištěný získal za podmínek,
které mu brání v souladu s právními předpisy uplatnit právo
na náhradu škody vůči jinému odpovědnému subjektu,

1.8.způsobenou výrobkem, který je sice z technického hlediska
bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních
parametrů,

1.9.která je důsledkem vady, která v době, kdy pojištěný
výrobek uvedl na trh, neexistovala,

1.10. která byla způsobena výrobkem, který pojištěný vyrobil
nebo dovezl pro vlastní podnikatelské účely,

1.11. způsobenou vadou výrobku, kterou pojištěný předem
oznámil poškozenému,

1.12. způsobenou výrobkem, který byl na žádost poškozeného
změněn nebo poškozeným používán v rozporu s určením,
pro které byl vyroben,

1.13. způsobenou rozšířením nebo zavlečením viru HIV nebo
jiné nakažlivé choroby lidí, zvířat a rostlin nebo porušením
předpisů upravujících šlechtění a plemenitbu zvířat
a rostlin,

1.14. která je důsledkem nesprávného užití, skladování nebo
přepravy výrobku,

1.15. neposkytnutím nebo opomenutím pojištěného poskytnout
poškozenému odbornou informaci (návod), jak má být
s výrobkem nakládáno nebo zacházeno,

1.16. která nastala na území USA nebo Kanady a za jakoukoliv
náhradu újmy přisouzenou soudem USA a Kanady; dále
se pojištění nevztahuje na odpovědnost pojištěného za
újmu, která nastala v souvislosti s prodejem, nabídkou,
opravou, změnou, ošetřením nebo montáží výrobku
subjektu, který má licenci, je registrován, evidován nebo
má sídlo v USAnebo Kanadě,

1.17. která nastala porušením smluvního závazkového vztahu,
1.18. která nastala při kontrole, opravách, náhradě nebo vrácení

či stažení výrobku z oběhu,

2.1.který je výrobcem součásti výrobku - za škodu, způsobenou
konstrukcí výrobku, do něhož byla uvedená součást
výrobku zapracována,

2.2.který je výrobcem součásti výrobku - za škodu, která je
důsledkem toho, že výrobce konečného (finálního) výrobku
vypracoval nesprávný návod k jeho použití,

2.3.za škodu způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě
letadla a jakéhokoliv jiného prostředku určeného k létání
vzduchem, motorového vozidla, motorové lodě nebo
dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou
s vědomím pojištěného instalovány do těchto prostředků,

2.4.za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, příbuzným
v řadě přímé, osobám, které žijí s pojištěným ve společné
domácnosti, společníkům, jejich manželům či příbuzným
v řadě přímé a pobočné a osobám, které s nimi žijí ve
společné domácnosti,

2.5.za kterou pojištěný odpovídá podnikatelskému subjektu, ve
kterém má pojištěný, nebo některá z osob uvedených
předchozím odstavci majetkovou účast větší než 10 %.

3.1.náklady spojené s demolicí, odklízením či demontáží
poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla
škoda způsobena a náklady spojené s obstaráváním
a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;

3.2.ušlý zisk a výdělek, nepřímé škody všeho druhu (např.
škody vzniklé nemožností používat určitou věc,
nemožností vykonávat určitou činnost) a následné škody,

3.3.uložené nebo uplatňované pokuty, úrok z prodlení, penále či
jiné sankční platby, které mají represivní, exemplární nebo
preventivní charakter,

3.4.platby, uložené pojištěnému oprávněným subjektem z titulu
odpovědnosti za vady a z titulu odpovědnosti za prodlení se
splněním sjednaného závazku.

2. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nevztahuje se
pojištění na odpovědnost pojištěného:

3. Pojistitel není povinen za pojištěného v případě pojistné události
nahradit :

NP/16/2014

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou vadou výrobku
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Druh pojištění: 015
P - O - VV

Druh pojištění: 018



ČLÁNEK 5
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 6
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 7
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 8
PŘECHOD PRÁV NA POJISTITELE

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout částku
sjednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění
z více časově spolu souvisejících škodných událostí, které
vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje příčiny,
události, okolnosti, vady či jiného nebezpečí (dále jen "sériová
škodní událost").

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

3. Pokud z pojistné události uplatnilo u pojištěného nárok více
poškozených a úhrn plnění z těchto nároků přesáhne sjednanou
pojistnou částku, odškodní pojišťovna uplatněné nároky
poměrně do vyčerpání pojistné částky. Uplatnilo-li nárok na
plnění z jedné pojistné události více poškozených, odečítá se
spoluúčast pouze jednou.

4. Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce
převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového
trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda
vznikla; není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda
zjištěna.

1. které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za
obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního
stupně v rámci trestního řízení, vedenému 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:

2. Pojištěný je povinen bez prodlení pojišťovně 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 škodu vznikla
pojištěnému při činnosti, kterou pojištěný vykonával bez
povolení.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území
České republiky a všech evropských států.

Pokud se k tomu pojistitel v pojistné smlouvě zavázal, nahradí
v souvislosti se škodní události za pojištěného náklady:

1.1.vůči poškozenému nebo jiné osobě 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.

ČLÁNEK 9
VÝKLAD POJMŮ

ČLÁNEK 10
ČÍSELNÍK KÓDU PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 11
ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ

1. se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena,
vytěžena, vypěstována nebo jinak získána bez ohledu na
stupeň jejího zpracování, pokud je určena k uvedení na trh.
Výrobkem jsou rovněž součásti a příslušenství věci movité i
nemovité. Za výrobek se nepovažuje elektřina a jiná ovladatelná
přírodní síla. Za výrobek se nepovažují rovněž zemědělské
a lesní přírodní produkty a zvěř, pokud neprošly prvotním
zpracováním, přičemž za prvotní zpracování se považuje
taková úprava, která změní charakter výrobku nebo k němu
dodá další látky; za zpracování se považuje i balení a každá jiná
úprava, která má průmyslovou povahu a která ztěžuje kontrolu
výrobku uživatelem.

2. je pro účely tohoto pojištění:

3. , jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití
nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat,
zejména s ohledem na

4. se rozumí okamžik, kdy výrobek
poprvé přechází úplatně nebo bezúplatně z fáze výroby nebo
provozu do fáze distribuce jako zboží určené k prodeji.

5. 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, technologické kázně a závazných norem, anebo
v nerespektování instrukcí či pokynů oprávněné osoby, pokud
lze takovou protiprávnost přičíst pojištěnému.

6. se rozumí zejména válka, mobilizace, živelné nebo
jiné katastrofy, které pojištěný nemohl předvídat ani jim zabránit,
občanské nepokoje, stávka a výluka.

Výrobkem

Výrobcem

Výrobek je vadný

Uvedením výrobku na trh

Škodou způsobenou úmyslně

Vyšší mocí

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.

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

2.1.ten, kdo výrobek vyrobil nebo na výrobku uvedl své jméno,
ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,

2.2.ten, kdo výrobek doveze do České republiky nebo vyveze
z České republiky za účelem prodeje, nájmu nebo jiné formy
užití v rámci své obchodní činnosti,

2.3.není-li výrobce podle odst. 2.1. znám, považuje se za
výrobce podle těchto ujednání každý, kdo výrobek dodal
a ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu
škody nesdělí poškozenému totožnost výrobce; totéž platí
v případě dovozce a vývozce dle odst. 2.2. i když je jméno
výrobce podle odst. 2.1. známo.

3.1.informace o výrobku, které byly pojištěným jako výrobcem
poskytnuty, nebo

3.2.předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
3.3.dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.
Výrobek nelze považovat za vadný pouze z toho důvodu, že
později byl uveden na trh dokonalejší výrobek.

Odpovědnostní titul KÓD

Škoda způsobená v důsledku vady výrobku 4609


