SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění výstav
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Toto pojištění 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 sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Je-li sjednáno pojištění předmětu pojištění s označením I (tabulka Předmět
a rozsah pojištění), vztahuje se toto pojištění na soubor vystavovaných
exponátů, přičemž cena žádného z nich nepřevyšuje 20.000,- Kč.
2. Je-li sjednáno pojištění předmětu pojištění s označením II (tabulka Předmět
a rozsah pojištění), vztahuje se toto pojištění na soubor movitých věcí ve
vlastnictví pojištěného, které slouží k bezprostřednímu zajištění výstavy.
Předmětem pojištění nejsou osobní věci fyzických osob.
3. Je-li sjednáno pojištění předmětu pojištění s označením III (tabulka
Předmět a rozsah pojištění), vztahuje se toto pojištění na jednotlivě
uvedený vystavovaný exponát popsaný v tabulce Předmět a rozsah
pojištění, jehož cena převyšuje 20.000,- Kč.

ČLÁNEK 3
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
1. Pro typ pojištění A (viz. čl. 5 - Rozsah pojištění)
Pojištění se týká pojistných událostí, které během doby trvání pojištění
nastanou v prostranstvích, kde se výstava koná.
2. Pro typ pojištění B (viz. čl. 5 - Rozsah pojištění)
Pojištění se týká pojistných událostí, které během pojištění nastanou v
uzamčených budovách, kde se výstava koná. Místem pojištění nejsou pro
typ pojištění B prostory a prostranství umístěné mimo uzamčené budovy.

ČLÁNEK 4
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
1. Je-li sjednáno pojištění typu A je předmět pojištěn pro případ poškození
nebo zničení následujícími nahodilými události (pojištěná nebezpečí):
a. požár
b. výbuch
c. přímý úder blesku
d. vichřice
e. krupobití
f. sesuv lavin
g. zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
h. povodeň nebo záplava
i. voda nebo topné médium vytékající z potrubí poškozeného přetlakem
nebo mrazem
2. Je-li sjednáno pojištění typu B je předmět pojištění pro případ poškození
nebo zničení následujícími náhodnými událostmi:
a. odcizení
b. jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí

ČLÁNEK 5
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění, ke
kterému došlo vlivem přirozeného opotřebení nebo vlivem nedostatečné
údržby.
2. Pojištění se nevztahuje na ušlý zisk způsobený vlivem pojistné události.
3. Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění
vzniklé následkem nesprávné obsluhy nebo nesprávné údržby, nebo za
které je odpovědný podle zákona nebo smlouvy dodavatel nebo opravce.
4. Předmětem pojištění nejsou záznamy na nosičích obrazu, zvuku a dat.

ČLÁNEK 6
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
1. Pokud pojištěný požaduje na pojistiteli pojistné plnění za pojistnou událost,
je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do ukončení
výstavy písemně oznámit, že nastala pojistná událost, dát pravdivé
vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit potřebné doklady, které si
pojistitel vyžádá.
2. Pokud dojde k pojistné události, která vznikla za okolností vzbuzujících
podezření z trestného činu a byla-li způsobena škoda vyšší než 300,- Kč, je
pojištěný povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně policejním nebo
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jiným orgánům činným v trestním řízení. Dále je povinen nejpozději do 3
dnů od data oznámení pojistné události policii předložit pojistiteli rozsah
vzniklé škody podložený inventurou a potvrzeny policií.
3. Pojištěný je povinen zaplatit pojistné při sjednání pojištění.
4. Pojištěný je povinen postarat se nebo zajistit náležitý dozor v prostorách
výstavy jak během jejího trvání, tak i v době, kdy budou prostory, v nichž
je předmět pojištění uložen, uzavřeny pro veřejnost i v době instalace
výstavy a při odklizovacích pracích po skončení výstavy, pokud je
pojištění v platnosti i pro toto období.
5. Pojištěný je povinen doložit cenu předmětu pojištění, pokud tato převyšuje
částku 20.000,- Kč, znaleckým posudkem nebo odborným posudkem
výrobce (prospekt). U předmětu pojištění, jehož cena převyšuje 100.000,Kč pak navíc fotodokumentaci předmětu pojištění pořízené ze dvou stran.
6. Při nesplnění některé z výše uvedených povinností má pojistitel právo
pojistné plnění přiměřeně snížit.

ČLÁNEK 7
POJISTNÉ PLNĚNÍ POJISTITELE
Pro každé pojistné plnění pojistitele platí:
1. Pojistné plnění se poskytuje v cenách platných při vzniku pojistné události
a v měně platné na území státu, kde má sídlo pojistitel,
2. Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla movitá věc z
předmětu pojištění poškozena, zničena nebo odcizena, je pojistitel
povinnen vyplatit částku potřebnou na její opravu nebo znovuzřízení, a to
až do výše odpovídající její ceně bezprostředně před pojistnou událostí.
Takto stanovenou částku sníží pojistitel o cenu upotřebitelných zbytků a o
sjednanou spoluúčast.
3. Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí se rovná ceně
nové věci snížené o opotřebení nebo ceně určené odborným odhadem
pojistitele, případně ceně stanovené k tomu způsobilou osobou.

ČLÁNEK 8
HORNÍ HRANICE PLNĚNÍ
1. Pro předmět s označením I (tabulka Předmět a rozsah pojištění) je pro
každý jednotlivý exponát ze souboru horní hranicí plnění 20.000,- Kč.
2. Pro předmět pojištění s označením II (tabulka Předmět a rozsah pojištění)
je pro uvedený soubor movitých věcí horní hranicí plnění pojistná částka,
na kterou je tento soubor pojištěn.
3. Pro předmět pojištění s označením III (tabulka Předmět a rozsah pojištění)
je pro každý jednotlivý pojištěný exponát horní hranicí plnění pojistná
částka, na kterou je tento exponát pojištěn.
4. 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 20.000,- Kč.

ČLÁNEK 9
POJISTNÁ ČÁSTKA
Pojistná částka je částka, která je při sjednávání pojištění smluvně dohodnuta
mezi pojištěným a pojistitelem, a to u předmětu pojištění s označením I
(tabulka Předmět a rozsah pojištění) pro celý soubor, u předmětu pojištění s
označením II (tabulka Předmět a rozsah pojištění) pro celý soubor a u
předmětu pojištění s označením III (tabulka Předmět a rozsah pojištění) pro
každý jednotlivě uvedený exponát.

ČLÁNEK 10
VÝKLAD POJMŮ
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:
1. Zúčastněná osoba - pojištěný a zaměstnanci pojištěného.
2. Uzamčená budova - samostatný pozemní stavební objekt, který je od
venkovního prostoru oddělen nepoškozenými stavebními konstrukcemi a
výplně otvorů (především okna a dveře) jsou uzamčeny nebo dostatečným
způsobem zabezpečeny, aby nebylo možno do těchto prostor vniknout bez
použití násilí.
3. Požárem - oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo
určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; požárem
není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení
užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při zkratu v
elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý dále
nerozšíří.
4. Výbuch - náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů
nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové
nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje
1

roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání
tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.
5. Přímý úder blesku - bezprostřední působení energie blesku (atmosférického
elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojištěnou věc. Přímým
úderem blesku není škoda na pojištěné věci, vzniklá jako důsledek přímého
působení energie blesku na elektrickou síť.
6. Vichřice - dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí
vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-li tato rychlost pro
místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu
způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách
nebo shodně odolných jiných věcech anebo že škoda při bezvadném stavu
pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.
7. Krupobití - jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikostí, váhy a
hustoty vytvoření v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a tím dochází k
jejímu poškození nebo zničení.
8. Sesuv lavin - přírodní jev, při kterém dochází ke zničení nebo poškození
předmětu pojištění dynamickými účinky sněhu, k němuž došlo porušením
rovnovážného stavu sněhové masy na šikmé ploše.
9. Zřícení skal nebo zemin, k němuž nedošlo následkem lidské činnosti, je
přírodní jev, při němž dochází samovolně ke zřícení skal nebo zemin na
předmět pojištění a k jeho poškození nebo zničení.
10. Poškození nebo zničení předmětu pojištění vodou nebo topným médiem
vytékajícím z potrubí poškozeného přetlakem nebo mrazem je jev, při
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11.

12.
13.
14.

kterém došlo k poškození nebo zničení předmětu pojištění vodou
vytékající z vodovodního potrubí a rozvodného topenářského potrubí
včetně armatur a zařízení na tato potrubí připojených. Toto se netýká
pohyblivých rozvodů a zaviněného jednání zúčastněné osoby.
Jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí je jev, při kterém
pachatel prokazatelně překonal překážky (nebo se o to prokazatelně
pokusil) chránící pojištěné věci (umístěné dle čl. 3 bod 1) před odcizením
a při kterém pachatel poškodil nebo zničil předmět pojištění. Podmínkou
je vyšetření orgány činnými v trestním řízení.
Povodeň je jev, při kterém dynamické účinky vody poškodí nebo zničí
předmět pojištění.
Záplava je jev, při kterém došlo k poškození nebo zničení předmětu
pojištění vodou, která vytvořila souvislou hladinu. Za záplavu se
nepovažuje poškození způsobené pouze tlakem spodní vody.
Odcizení je jev, při kterém pachatel odebral věc, která byla součástí
předmětu pojištění a přitom prokazatelně překonal překážky chránící tuto
věc před odcizením. Podmínkou je vyšetření orgány činnými v trestním
řízení. Prokázání překonání překážek je vždy na pojištěném.

ČLÁNEK 11
ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ
Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1.1. 2005.
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