
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 3
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1.

2.
3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

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.

Pojištění se vztahuje na skla uvedená v tomto odstavci. Předpokladem
vzniku práva na plnění je, že síla těchto skel je větší než 4 milimetry.
Pojistná ochrana je poskytována těmto sklům :

Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na škody,
vzniklé na bezpečnostních fóliích a bezpečnostních páscích s čidly
a jiných zařízeních bezpečnostního charakteru, ke kterým došlo v příčinné
souvislosti s poškozením nebo zničením skla, na kterém byly připevněny.
Je-li to v pojistné smlouvě dojednáno, vztahuje se pojištění rovněž na
skleněné věci zvláštní hodnoty, které jsou takto v pojistné smlouvě
výslovně označeny.
Výběr (specifikaci) pojištěných věcí dohodnou účastníci v pojistné
smlouvě.

Toto pojištění nezakládá právo na pojistné plnění v případě, že škoda na
předmětu pojištění je přímým nebo nepřímým důsledkem těchto rizik:

Z pojištění nevzniká nárok na plnění za škodu:

Pojišťovna není povinna poskytnou pojistné plnění za:

Tato smluvní ujednání se vztahují na poškození nebo zničení pojištěných
věcí uvedených v čl. 3. odst. 1., 2. a 3. těchto ujednání, ke kterému došlo
v době trvání pojištění. Z pojištění vzniká právo na pojistné plnění, jestliže
pojištěná věc byla poškozena nebo zničena pojištěnými nebezpečími, která
nejsou dále vyloučena.
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skla okenní, pevně osazená nebo zasazená ve vnějším obvodovém
plášti budovy,

skla výlohová, která jsou součástí obvodového pláště budovy
a výlohy uvnitř budovy,

skla vstupních dveří do budovy,

skla zrcadel osazených nebo zasazených uvnitř budovy,

skla (zrcadla) dělících stěn uvnitř budovy,

skla (zrcadla) obložení stěn, stropů a podhledů osazených nebo
zasazených uvnitř budovy,

nápisy a jiné reklamní prvky, pokud jsou nebo se staly součástí výše
uvedených skel.

přeprava, zasklívání a montáž nebo demontáž pojištěných věcí,

běžné opotřebení, zatečení, eroze, vrypy, pomalování či oprýskání
pojištěných věcí a systémů jejich osazení a usazení,

zemětřesení, záplava.

na věcech určených k reklamě a na příslušenství a součásti těchto
věcí; výluka neplatí v případech, kdy věc uvedená v předchozí větě je
součástí či příslušenstvím pojištěných věcí,

na věcech pojištěných, které jsou kryty pojištěním staveb,

na věcech majících charakter cennosti; výluka neplatí v případech,
kdy je takováto věc pojištěna dle čl. 3. odst. 3. těchto ujednání,

na skleněné součásti movitých věcí (např. skle nábytku,
osvětlovacích tělesech, sklokeramických varných plochách apod.),

ke které došlo v objektech ve výstavbě, rekonstrukci atp.,

která vznikla krádeží či ztrátou věcí umístěných v pojištěné výloze
nebo jiném podobném prostoru.

následně vzniklé škody a ztráty všeho druhu, které vznikly v příčinné
souvislosti s poškozením nebo zničením předmětu pojištění,

ušlý zisk a výdělek, na zvýšené náklady, za uložené nebo
uplatňované smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné sankční
platby,
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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
stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí.
Celková částka vyplacená ze všech pojistných událostí, ke kterým došlo
v průběhu jednoho pojistného roku, nesmí přesáhnout dvojnásobek
pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě.
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.

:

či zrcadel - uložení na vybrané místo ve stavbě nebo budově
(např. obložení stěn, stropní podhledy atp.)

či zrcadel - uložení skel nebo zrcadel po obvodu do pevné
rámové konstrukce.

Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí

Usazení skel

Osazení skel

Pojistnou hodnotou předmětu pojištění je nová hodnota, tj. částka, kterou je
obvykle třeba vynaložit k pořízení věci téhož druhu, rozsahu a kvality
v daném místě, včetně nákladů na zasklení.

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:

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005.
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věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, výrobky ze skla,
keramiky a porcelánu, 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.
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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění skel

Druh pojištění: 015
Druh pojištění: 018

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ KÓD
Poškození nebo zničení skel 517
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