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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění domácnosti KOMBI

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

2.
3.

Pojištění domácnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění a je upraveno příslušnými ustanoveními
Všeobecných pojistných podmínek, obecná část pro škodové
pojištění (dále jen VPPŠ), těmito Doplňkovými pojistnými
podmínkami (dále jen DPP) a ustanoveními pojistné smlouvy.
Tyto DPP jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
Pojištění sjednané dle těchto DPP je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1.

Trvale obydlená domácnost
1.1. Základní pojištění:
1.1.1. pojistná ochrana je poskytována souboru věcí tvořících
zařízení (vybavení) domácnosti pojištěného a sloužících
provozu této domácnosti. Pojistit lze i jmenovitě
uvedenou věc, jejíž specifikace je přímo uvedená
v pojistné smlouvě.
Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí
pojištěného souboru zařízení domácnosti po uzavření
pojistné smlouvy (a jsou téže povahy, jako věci, které
tvoří pojištěný soubor). Věci, které v době trvání pojištění
ztratily charakter zařízení domácnosti anebo přestaly
sloužit provozu domácnosti pojištěného, pojištěny
nejsou,
1.1.2. pojistná ochrana se vztahuje na věci, které vlastnicky
náleží pojištěnému nebo členům jeho domácnosti a na
věci, které pojištěný nebo členové jeho domácnosti po
právu užívají a jsou téže povahy jako věci, které tvoří
pojištěný soubor zařízení domácnosti,
1.1.3. pojištění se vztahuje i na domácí a drobná hospodářská
zvířata, která vlastnicky patří členům domácnosti, pokud
se nacházejí v místě pojištění a neslouží k podnikání
či jiné výdělečné činnosti,
1.1.4. pojištění se vztahuje i na stavební součásti bytu, stavební
součásti vedlejších místností bytu a v případě připojištění
věcí v příslušenství bytu i na stavební součásti
příslušenství bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil
vlastním nákladem.
1.2. Připojištění:
Je-li sjednáno základní pojištění je možno pro pojistné
nebezpečí odcizení sjednat k základnímu pojištění dále
uvedená připojištění věcí umístěných v místě pojištění:
1.2.1. připojištění cenností nad základní limit pojistného plnění
(viz. čl. 9., odst. 1.1.),
1.2.2. připojištění stavebních součástí bytu, stavebních součástí
vedlejších místností bytu a stavebních součástí
příslušenství bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil
vlastním nákladem, nad základní limit pojistného plnění
(viz čl. 9., odst. 1.1.),
1.2.3. připojištění elektroniky nad základní limit pojistného
plnění (viz čl. 9., odst. 1.1.),
1.2.4. připojištění zahradní mechanizace nad základní limit
pojistného plnění (viz čl. 9., odst. 1.1.),
1.2.5. připojištění příslušenství motorového vozidla nad
základní limit pojistného plnění (viz čl. 9., odst. 1.1.).
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2.
3.

4.

5.

1.3. Další připojištění:
Je-li sjednáno základní pojištění je možno sjednat k základnímu
pojištění dále uvedená připojištění věcí umístěných v místě
pojištění:
1.3.1. připojištění věcí uložených v příslušenství bytu, které se
vztahuje na movité věci, jež svou povahou, cenou
a určením odpovídají běžným potřebám členů pojištěné
domácnosti a jsou v jejich vlastnictví. Pojistná ochrana se
vztahuje i na věci, které pojištěný po právu užívá a jsou
téže povahy jako věci, které tvoří pojištěný soubor
zařízení domácnosti. Připojištění se nevztahuje na věci,
které jsou určeny pro podnikání či jiné výdělečné
činnosti, peníze a cennosti,
1.3.2. připojištění věcí uložených v uzamykatelných společných
prostorách bytového domu, které se vztahuje na movité
věci, jež svou povahou, cenou a určením odpovídají
běžným potřebám členů pojištěné domácnosti a jsou
v jejich vlastnictví. Pojistná ochrana se vztahuje i na věci,
které pojištěný po právu užívá a jsou téže povahy jako
věci, které tvoří pojištěný soubor zařízení domácnosti.
Připojištění se nevztahuje na věci, které jsou určeny pro
podnikání či jiné výdělečné činnosti, peníze a cennosti.
1.3.3. Připojištění se sjednává ve stejném rozsahu pojištění jako
je základní pojištění.
1.4. Připojištění studentského ubytování
1.4.1. Při připojištění studentského ubytování se pojištění
vztahuje i na věci, které vlastnicky náleží pojištěnému
nebo členům jeho domácnosti, kteří se dočasně nachází
v místě studentského ubytování. Připojištění
studentského ubytování se sjednává ve variantě
Standard.
Rekreační domácnost
Předmět pojištění je stejný jako v odst. 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3. tohoto
článku.
Movité věci v garáži na jiné adrese, než je domácnost
Pojistná ochrana je poskytována souboru věcí v garáži na jiné adrese,
než je domácnost.
Předmět pojištění je stejný jako v odst. 1.1.1., 1.1.2. tohoto článku.
Připojištění se nevztahuje na peníze, cennosti, věci, které jsou určeny
pro podnikání či jiné výdělečné činnosti,
domácí a drobná hospodářská zvířata.
Pokud je sjednáno pojistné nebezpečí poškození nebo zničení skel,
předmětem pojištění jsou všechny druhy skla a zrcadla včetně
umělého skla z polykarbonátu nebo polymethylmethakrylátu
(makrolon, plexisklo):
4.1. osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech uvnitř
stavby (např. dveře, příčky, zrcadlové stěny, skla ve
vestavěném nábytku, v kuchyňské lince, skleněné části krbu),
4.2. varné sklokeramické a indukční desky,
4.3. skleněné a zrcadlové části nábytku,
4.4. akvária, terária.
Výběr (specifikaci) předmětů pojištění dohodnou účastníci v pojistné
smlouvě.

ČLÁNEK 3
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
1.

Základní pojištění
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2.

3.
4.
5.
6.

horní hranice
pojistného plnění

pojistné nebezpečí

MINIMUM – pojistná nebezpečí 1-4

STANDARD – pojistná nebezpečí 1-20

EXKLUSIV – pojistná nebezpečí 1-25

PREMIUM – pojistná nebezpečí 1-26

varianta
pojištění
1.

požár

pojistná částka

2.

výbuch

pojistná částka

3.

přímý úder blesku do předmětu pojištění

pojistná částka

4.

náraz nebo zřícení letadla či jiného podob. stroje, příp. jeho části nebo nákladu

pojistná částka

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

aerodynamický třesk
vichřice
krupobití
zemětřesení
sesuv lavin
zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
sesuv půdy
tíha sněhu nebo námrazy
pád stromu nebo stožáru,
náraz silničního dopravního prostředku
voda nebo hasící médium vytékající z poškozeného potrubí
odcizení
kouř
chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení
vandalismus v souvislosti s odcizením
loupežné přepadení
přepětí nebo podpětí
atmosférické srážky

pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
pojistná částka
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč

200 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
20 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč

23. vystoupání vody z kanalizace

100 000 Kč

200 000 Kč

24. poškození nebo zničení skel

100 000 Kč

200 000 Kč

25. vandalismus

100 000 Kč

200 000 Kč

26. ztráta vody

10 000 Kč

20 000 Kč

K základnímu pojištění lze sjednat připojištění pojistného nebezpečí
povodeň, záplava. Je-li sjednáno toto pojistné nebezpečí, nevzniká
právo na pojistné plnění za škodní události, které nastaly v průběhu
10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo uzavření dodatku
pojistné smlouvy, kde je připojištěno toto pojistné nebezpečí.
V případě vzniku pojistné události v průběhu 10 dnů od navýšení
pojistné částky pro toto pojistné nebezpečí, poskytne pojistitel
pojistné plnění maximálně do výše původně sjednané pojistné
částky.
Trvale obydlenou domácnost lze pojistit variantou pojištění D –
MINIMUM, D – STANDARD, D – EXKLUZIV nebo D-PREMIUM.
Rekreační domácnost lze pojistit variantou pojištění D – MINIMUM
nebo D – STANDARD.
Movité věci v garáži na jiné adrese, než je domácnost lze pojistit
variantou pojištění D – MINIMUM nebo D – STANDARD.
Rozsah pojištění dohodnou účastníci v pojistné smlouvě.

2.

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
1.

Vedle případů stanovených ve VPPŠ toto pojištění nezakládá právo
na pojistné plnění pro tyto případy:
1.1. zatečení (neplatí pro sjednané pojistné nebezpečí atmosférické
srážky), koroze, eroze, oxidace, emanace, přirozené
opotřebení, opotřebení vlivem provozu, postupné stárnutí,
únava materiálu, nedostatečné používání, dlouhodobé
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin,
působení dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, hniloby,
kontaminace vody, půdy, ovzduší, flóry a fauny a nedostatečná
údržba, nesprávná obsluha nebo údržba pojištěné věci,
1.2. hospodaření s radioaktivními látkami a neoprávněné nebo
neopatrné použití nebezpečné látky (např. hořlavé látky,
výbušného materiálu, jedovaté látky apod.), pozvolné
působení tepla, plynů, vlhkostí, páry a usazenin,
1.3. poddolování půdy, zřícení skal, sněhu a ledu apod., pokud
k němu došlo v důsledku stavební a geologické činnosti,
popřípadě jiného lidského jednání či opomenutí,
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připojištění limitu
u varianty Premium

3.

1.4. tlak spodní vody a nedostatečná či poškozená hydroizolace
předmětu pojištění,
1.5. porušení protipožárních předpisů a předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci,
1.6. zkrat elektromotorů (neplatí v případě sjednání pojistného
nebezpečí přepětí nebo podpětí),
1.7. škody, za které ze zákona nebo smlouvy odpovídá třetí osoba,
1.8. škody vzniklé na věcech určených k reklamě a na příslušenství
a součásti těchto věcí,
1.9. škody způsobené ztrátou nebo pohřešováním.
Pojištění se nevztahuje na:
2.1. jiná než domácí a drobná hospodářská zvířata, včetně
inventáře a zásob, které slouží k jejich chovu,
2.2. motorová vozidla, motorové lodě, letadla, rogala, balóny
a padáky včetně jejich příslušenství a součástí (mimo
příslušenství motorových vozidel), jakož i na věci, které jsou
v těchto prostředcích přepravovány,
2.3. věci předané jinému za účelem poskytnutí služby,
2.4. věci uložené v automatických úschovných schránkách,
2.5. věci určené nebo sloužící k podnikání nebo výdělečným
účelům,
2.6. věci nájemců a podnájemců a osob, které nejsou členy
pojištěné domácnosti,
2.7. záznamy na nosičích zvuku, obrazu, dat, případně na jiných
podobných informačních a řídicích systémech (médiích),
2.8. autorská a jiná nehmotná práva osobně majetkového
charakteru,
2.9. porosty a rostliny rostoucí na pozemku ve vlastnictví nebo
užívání členů pojištěné domácnosti.
Z pojištění nevzniká nárok na plnění za:
3.1. ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např. škody
vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností
vykonávat určitou činnost), za následné škody a vedlejší škody
(např. vzniklé úhradou expresních příplatků), za škody vzniklé
vynaložením dalších nákladů (vícenáklady), za škody
způsobené uvedením věci do původního stavu (např.
2/7

4.

5.

odstraněním zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc
novou apod.),
3.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále
či jiné sankční platby.
Pojištění poškození nebo zničení skel se nevztahuje na:
4.1. běžné opotřebení, trvalý vliv provozu, postupné stárnutí,
zatečení, eroze, vrypy, pomalování či oprýskání pojištěných
věcí a systémů jejich osazení a usazení,
4.2. bezprostřední následek koroze, eroze, oxidace,
4.3. poškození nebo zničení při dopravě, přemísťování, demontáži,
montáži, zasklívání nebo při opravě,
4.4. pojistné nebezpečí zemětřesení, povodeň nebo záplava,
4.5. škody vzniklé na sklenících,
4.6. škody na věcech, které jsou kryty pojištěním domácnosti,
4.7. škody na věcech majících charakter cennosti,
4.8. škody na objektech ve výstavbě, rekonstrukci, demolici apod.
V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 5
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO A POJISTNÍKA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Vedle povinností stanovených zákonem a VPPŠ je podmínkou vzniku
práva na pojistné plnění to, že pojištěný nebo pojistník zabezpečil,
aby v době, kdy není v pojištěné domácnosti přítomna žádná k tomu
oprávněná osoba, byla všechna uzamykací a zabezpečovací zařízení
v provozuschopném stavu a v činnosti (zamknutá, zapnutá apod.).
Pokud je sjednáno pojištění pro případ poškození nebo zničení
předmětu pojištění vodou nebo hasicím médiem vytékajícím
z poškozeného potrubí, je pojištěný povinen v chladných ročních
obdobích budovu buď dostatečně vytápět nebo udržovat všechna
vodovodní a topná zařízení prázdná (bez vody nebo zamrzajícího
topného média).
V případě loupežného přepadení nebo odcizení uloženého jízdního
kola, dětského kočárku či zdravotní pomůcky z místa obvyklého
a určeného pro uložení těchto věcí na území České republiky, je
povinen pojistník nahlásit tuto skutečnost orgánům činným
v trestním řízení (Policii České republiky).
V případě připojištění cenností, starožitností, či věcí zvláštní obliby je
pojištěný povinen pořídit fotodokumentaci pro potřeby pojistitele.
Fotodokumentaci cenností, starožitností či věcí zvláštní obliby, které
se staly souborem pojištěných věcí v průběhu pojištění, je pojištěný
povinen pořizovat průběžně a uchovávat pro potřeby pojistitele.
Pojistitel v případě pojistné události vyplatí případné pojistné plnění
pouze v prokázaném rozsahu.
V případě pojistné události nastalé v místě studentského ubytování
musí oprávněná osoba doložit nájemní smlouvu o pronájmu bytu
(popř. pokoje) na koleji, internátu apod. a potvrzení o studiu.
V případě pojistné události způsobené ztrátou vody je pojistník
povinen na vyžádání pojistitele předložit všechny doklady nezbytné
k šetření škodné události v originále (např. doklad od dodavatele
vody).
V případě připojištění jmenovitě uvedené věci je pojištěný povinen
pořídit fotodokumentaci pro potřeby pojistitele ke dni počátku
smlouvy, kterou si pojistitel může vyžádat v případě škodné události
způsobené na jmenovitě uvedené věci.

ČLÁNEK 6
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
1.

V rámci pojištění:
1.1. trvale obydlené domácnosti je místem pojištění byt,
identifikovaný v pojistné smlouvě jako místo pojištění
a s výjimkou pojištění peněz a cenností nebytové prostory,
které se nacházejí ve vedlejších budovách, avšak na pozemku,
jež je v jednotném funkčním celku s pozemkem, kde se nachází
pojištěný byt,
1.2. rekreační domácnosti je místem pojištění stavební objekt
(dům, chata, byt atp.) určený v pojistné smlouvě, který je
pojištěným určen k tomu, aby byl užíván k rekreačním účelům
a s výjimkou pojištění peněz a cenností také nebytové prostory,
které se nacházejí ve vedlejších budovách, avšak na pozemku,
jež je v jednotném funkčním celku s pozemkem, kde se nachází
pojištěný rekreační dům,
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

1.3. movitých věcí v garáži na jiné adrese, než je domácnost je
místem pojištění garáž užívaná pojištěným a členy jeho
domácnosti na adrese uvedené v pojistné smlouvě.
Je-li k základnímu pojištění sjednáno připojištění uvedené v čl. 2,
odst. 1.3.1, je místem pojištění i příslušenství bytu.
Je-li k základnímu pojištění sjednáno připojištění uvedené v čl. 2,
odst. 1.3.2, jsou místem pojištění i společné prostory bytového
domu.
Pro zdravotní pomůcky nebo kočárek je místem pojištění území
České republiky.
Pro věci patřící do pojištěného souboru, pokud je měla pojištěná
osoba na sobě nebo u sebe, je pro případ pojistného nebezpečí
loupežné přepadení místem pojištění území České republiky.
Pro řádně uzamčené a zabezpečené jízdní kolo je pro pojistné
nebezpečí odcizení místem pojištění místo určené pro uložení
jízdního kola na území České republiky (pouze ve variantě pojištění D
– EXKLUZIV).
Je-li k základnímu pojištění sjednáno i připojištění studentského
ubytování, tak se místem pojištění rozumí i místo dočasného
ubytování (kolej, internát atp.) pojištěného či členů jeho domácnosti,
kde setrvávají kvůli studiu.
Pro zahradní nábytek (stoly, židle, lehátka, slunečníky), dětské herní
prvky (houpačky, prolézačky apod.), zahradní grily a zahradní
dekorační předměty, pokud byly poškozeny nebo zničeny pojistnými
nebezpečími „požár“, „povodeň nebo záplava“, „krupobití“ nebo
„vichřice“ je místem pojištění místo kdekoliv na pozemku (nádvoří či
zahradě), jež je v jednotném funkčním celku s pozemkem náležejícím
k bytu uvedenému pod bodem 1.1. Pojištěny nejsou bazény včetně
příslušenství.
V případě stěhování je místem pojištění i domácnost, do níž se
pojištěný přestěhoval v době trvání pojištění se souborem
pojištěných věcí. Po dobu stěhování, nejdéle však 30 dní od zahájení
stěhování, jsou pojištěny věci v obou domácnostech. Uplynutím této
lhůty pojištění souboru pojištěných věcí v obou domácnostech
zaniká.

ČLÁNEK 7
POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÉ PLNĚNÍ

1.

2.
3.
4.

5.

Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice je stanovena
pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. Pojistitel poskytne
pojistné plnění maximálně do výše:
1.1. pojistné částky ujednané v pojistné smlouvě k jednotlivému
předmětu pojištění, nebo
1.2. limitu pojistného plnění sjednaného k pojistnému nebezpečí
nebo k jednotlivému předmětu pojištění.
Rozhodující je vždy nižší částka.
Za stanovenou výši pojistné částky jakož i limitu pojistného plnění
v pojistné smlouvě je odpovědný pojistník.
Výše sjednané pojistné částky pro předmět pojištění má v průběhu
pojistné doby odpovídat jeho pojistné hodnotě, nejedná-li se o limit
pojistného plnění.
Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může
v důsledku pojistné události nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit:
4.1. novou cenou,
4.2. časovou cenou,
4.3. obvyklou cenou.
Pojistnou hodnotou se pro účely tohoto pojištění rozumí:
5.1. nová cena věci, není-li uvedeno jinak,
5.2. časová cena pro:
5.2.1. elektroniku a sportovní potřeby starší 2 let,
5.2.2. oděvy a obuv,
5.2.3. věci uložené v příslušenství bytu nebo ve společných
prostorách bytového domu,
5.2.4. cizí věci užívané pojištěným,
5.3. obvyklá cena pro cennosti.

ČLÁNEK 8
POJISTNÉ PLNĚNÍ POJISTITELE
1.

Vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události, kterou byl
předmět pojištění poškozen, je pojistitel povinen uhradit v penězích
přiměřený náklad na jeho opravu, a to až do výše odpovídající ceně,
kterou měl bezprostředně před pojistnou událostí. Pokud byl
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2.

3.

4.

5.

6.

předmět pojištění poškozen tak, že jej nelze opravou uvést do
předešlého stavu, nebo byl-li zničen, je pojistitel povinen vyplatit
částku do výše ceny, kterou měl předmět pojištění bezprostředně
před pojistnou událostí, nejvýše však pojistnou částku nebo limit
pojistného plnění. Tuto částku sníží o cenu případných
upotřebitelných zbytků věci.
Pokud však bezprostředně před vznikem pojistné události byla
časová cena pojištěné věci nižší než 50 % její nové ceny, poskytne
pojistitel pojistné plnění za věc poškozenou do částky odpovídající
nákladům na opravu poškozené věci, a to nejvýše do časové ceny
pojištěné věci. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu
upotřebitelných zbytků poškozené věci. Byla-li pojištěná věc zničena
nebo odcizena, uhradí pojišťovna částku odpovídající časové ceně
pojištěné věci.
Vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události, při které byly
poškozeny stavební součásti bytu, vedlejších místností bytu nebo
příslušenství bytu, poskytne pojistitel pojistné plnění odpovídající
přiměřeným nákladům na jejich opravu v časové ceně.
Právo na pojistné plnění z pojistné události, při které byl předmět
pojištění odcizen, vzniká, jen když tato věc byla v době pojistné
události uložena (nacházela se) v uzamčeném místě pojištění.
Bylo-li sjednáno připojištění movitých věcí dle čl. 2. odst. 1.3.1. nebo
1.3.2. těchto podmínek, je předmět pojištění (kromě peněz
a cenností) pojištěn proti odcizení, jen pokud je uložen v uzamčených
a zároveň jinak dobře zajištěných místnostech.
Právo na plnění vznikne, jen když pachatel prokazatelně násilným
způsobem překonal překážku chránící předmět pojištění před
odcizením, pokud se dále nestanoví jinak.
Jestliže nebylo pojištěným v případě odcizení prokázáno překonání
překážky, vzniká právo na pojistné plnění, jen když byl pachatel
zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno
trestní řízení vedené v souvislosti s odcizením předmětu pojištění,
i když pachatel nebyl odsouzen pro trestný čin nebo uznán vinným
v přestupkovém řízení.
Byl-li odcizen nemotorový invalidní vozík, vzniká právo na pojistné
plnění, i když nebyly překonány překážky chránící jej před odcizením,
jestliže pojištěný prokáže, že on nebo člen jeho domácnosti je na
užívání odcizeného předmětu odkázán.
Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou bylo poraněno
pojištěné domácí či drobné hospodářské zvíře, je pojistitel povinen
vyplatit částku odpovídající přiměřeným nákladům potřebným na
jeho léčení. Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, při které
zvíře uhynulo, bylo utraceno nebo bylo odcizeno, je pojistitel povinen
vyplatit částku odpovídající ceně zvířete bezprostředně před
pojistnou událostí. Cena, kterou mělo zvíře bezprostředně před
pojistnou událostí, se rovná ceně zvířete stejného druhu a stejných
vlastností nebo ceně určené odborným odhadem pojistitele,
případně ceně stanovené k tomu způsobilou osobou po dohodě
s pojistitelem. Ceny jsou vztaženy vždy k době těsně před pojistnou
událostí.

ČLÁNEK 9
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění trvale obydlené domácnosti
1.1. Základní pojištění (dle čl. 2. odst. 1.1. těchto DPP):
POJIŠTĚNÉ VĚCI
Peníze v hotovosti a výběr
Cennosti
Stavební součásti bytu
Elektronika
Malá zahradní mechanizace
Příslušenství motorového
Jmenovitě uvedená věc
(pokud je pojištěna)
ostatní věci
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NEBEZPEČÍ
ODCIZENÍ
10 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
zvolená pojistná
částka
pojistná částka

POJIŠTĚNÉ VĚCI
Movité věci uložené v příslušenství bytu z toho:
- za jedno a všechna jízdní kola včetně doplňků
- za movitou věc (funkční celek)
Movité věci ve společných prostorách bytového domu

2.

pojistná částka

Pojištění rekreační domácnosti:
POJIŠTĚNÉ VĚCI
Peníze v hotovosti a výběr
Cennosti
Stavební součásti bytu
Elektronika
Malá zahradní mechanizace
Příslušenství motorového
Sportovní potřeby
Jedno a všechna jízdní kola
včetně doplňků
Ostatní věci

3.

Stavební součásti
Elektronika
Malá zahradní mechanizace
Příslušenství
motorového
Sportovní potřeby
Jedno a všechna jízdní kola
včetně doplňků
Ostatní věci

4.

NEBEZPEČÍ
ODCIZENÍ
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

OSTATNÍ NEBEZPEČÍ
1 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
max. 30 % poj. částky
max. 30 % poj. částky
max. 30 % poj. částky
max. 30 % poj. částky
10 000 Kč

50 000 Kč

pojistná částka

Movité věci v garáži na jiné adrese než domácnost:
POJIŠTĚNÉ VĚCI

NEBEZPEČÍ
ODCIZENÍ
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč

OSTATNÍ NEBEZPEČÍ
5 000 Kč
max. 30 % poj. částky
max. 30 % poj. částky
pojistná částka
max. 30 % poj. částky
10 000 Kč
pojistná částka

Studentské ubytování
Limit pojistného plnění pojištění souboru věcí v místě studentského
ubytování je 30 000 Kč.

ČLÁNEK 10
ZABEZPEČENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
LIMIT ODCIZENÍ – do 100 000 Kč
1)

3)

Vchodové dveře musí být:
1.1. řádně uzamčeny,
1.2. zabezpečeny zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou nebo
dozickým zámkem, nebo jsou opatřeny masivní petlicí
a bezpečnostním visacím zámkem,
okenní části jsou z běžného tabulového skla, okna a balkónové dveře
musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím mechanismem,
garážová vrata a dvoukřídlé dveře musí být řádně uzamčeny.

LIMIT ODCIZENÍ – do 500 000 Kč
1)

OSTATNÍ NEBEZPEČÍ
10 000 Kč
pojistná částka
pojistná částka
max. 30 % poj. částky
max. 30 % poj. částky
pojistná částka
zvolená pojistná
částka

100 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč

1.3. V případě odcizení jízdního kola z místa obvyklého a určeného
pro uložení kola na území České republiky je horní hranící
pojistného plnění roční limit 10 000 Kč.
1.4. V případě loupežného přepadení je horní hranicí pojistného
plnění roční limit 5 000 Kč.

2)

Horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události činí úhrnem:
1.

1.2. Připojištění věcí dle článku 2, odst. 1.3.1. a 1.3.2. těchto DPP:

2)
3)
4)

Vchodové dveře musí být:
1.1. řádně uzamčeny,
1.2. opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet
tvořený bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou
a bezpečnostním kováním) nebo zámkem s cylindrickou
vložkou odolným proti odvrtání a vyhmatání anebo přídavným
bezpečnostním zámkem,
okenní části jsou z běžného tabulového skla, okna a balkónové dveře
musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím mechanismem,
garážová vrata musí být řádně uzamčena,
nesplňuje-li pojištěná domácnost minimální způsob zabezpečení dle
tohoto limitu, je limit pojistného plnění pro nebezpečí odcizení
100 000 Kč.
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LIMIT ODCIZENÍ – do 1 000 000 Kč
1)

2)
3)
4)
5)

Vchodové dveře musí být:
1.1. řádně uzamčeny,
1.2. opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet
tvořený bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou
a bezpečnostním kováním) nebo zámkem s cylindrickou
vložkou odolným proti odvrtání a vyhmatání anebo přídavným
bezpečnostním zámkem,
okenní části jsou opatřeny bezpečnostním zasklíváním, okna
a balkónové dveře musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím
mechanismem,
garážová vrata musí být řádně uzamčena a zajištěna proti vysazení,
instalace funkční elektronické zabezpečovací signalizace (EZS),
poplachový signál akustický, zvukové a poplachové zařízení umístěné
tak, aby bylo silně slyšitelné,
nesplňuje-li pojištěná domácnost minimální způsob zabezpečení dle
tohoto limitu, je limit pojistného plnění pro nebezpečí odcizení
500 000 Kč.

6.
7.

8.

LIMIT ODCIZENÍ – nad 1 000 000 Kč
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Vchodové dveře musí být:
1.1. řádně uzamčeny,
1.2. opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet
tvořený bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou
a bezpečnostním kováním) nebo zámkem s cylindrickou
vložkou odolným proti odvrtání a vyhmatání anebo přídavným
bezpečnostním zámkem,
okenní části jsou z běžného tabulového skla, okna a balkónové dveře
musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím mechanismem,
garážová vrata musí být řádně uzamčena a zajištěna proti vysazení,
instalace funkční elektronické zabezpečovací signalizace (EZS),
poplachový signál akustický, zvukové a poplachové zařízení umístěné
tak, aby bylo silně slyšitelné,
funkční EZS musí být celoplošná nebo plášťová, vyvedená na pult
centrální ochrany (PCO) bezpečnostní služby nebo policie,
nesplňuje-li pojištěná domácnost minimální způsob zabezpečení dle
tohoto limitu, je limit pojistného plnění pro nebezpečí odcizení
1 000 000 Kč.

9.
10.
11.

12.

13.

ČLÁNEK 11
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PLNĚNÍ

14.

Pokud byl pojištěný a členové jeho trvale obydlené domácnosti nucen
přechodně se ubytovat v ubytovacím zařízení proto, že domácnost se stala
v důsledku pojistné události neobyvatelnou, může mu pojistitel uhradit
prokázané náklady na toto přechodné ubytování, nejvýše však za dobu
šesti měsíců od data vzniku pojistné události, a to až do výše 30 000 Kč
z jedné pojistné události.

15.

ČLÁNEK 12
VÝKLAD POJMŮ – POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

16.

V těchto DPP, pojistné smlouvě a v každém dodatku, který bude do ní
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim v tomto
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:
1. Aerodynamický třesk – nadkritická hodnota mechanické rázové vlny
způsobující destrukci a nevratné změny na předmětu pojištění.
2. Atmosférické srážky – nahodilé vniknutí vody z atmosférických
srážek přes vnější stavební konstrukce do vnitřních prostor budovy.
Za zatečení atmosférickými srážkami se považuje též prosáknutí vody
z tajícího sněhu a ledu a prosáknutí zamrznutím dešťových okapů
a svodů umístěných v obvodovém plášti budovy.
3. Chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení – poškození pojištěného
majetku hasební náplní selháním funkce vnitřního rozvodového
sprinklerového hasicího systému a jiných hasicích zařízení.
4. Kouř – náhlý únik mikročástic a zplodin vzniklých hořením,
doutnáním nebo škvařením v pojištěné budově a také v důsledku
výbuchu mimo místo pojištění.
5. Krupobití – jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikostí, váhy
a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a tím
dochází k jejímu poškození nebo zničení.
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17.

18.
19.

Loupežné přepadení – jednání pachatele, který proti pojištěnému
použije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit
se věci pojištěného, kterou má pojištěný na sobě nebo u sebe.
Odcizení – 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 pojištěného bytu nebo domu, vniknutí do
pojištěného bytu nebo domu, jestliže v nepřítomnosti pojištěného
nebo členů jeho domácnosti nebyla všechna uzamykací, uzavírací
a zabezpečovací zařízení v činnosti, použití shodného klíče, použití
nepravého klíče, neprokázané (pravděpodobné) použití planžety
nebo jiného zařízení podobného určení, vniknutí do pojištěných
prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop násilí apod.
Pád stromu nebo stožáru – pohyb tělesa (stromu, stožáru), který
vykazuje znaky volného pádu. Pojistnou událostí je pád stromu nebo
pád stožáru jen tehdy, není-li tento součástí poškozené stavby, věci
nebo téhož souboru jako poškozená věc a pokud k pádu nedošlo
v důsledku lidské činnosti.
Podpětí – pokles napětí v elektrické síti pod normou stanovenou
hranici.
Poškození nebo zničení skel – jakákoliv událost, která nastane
nečekaně a náhle s ohledem na výluky uvedené v článku 4, odstavec
4.
Povodeň – zaplavení větších či menších územních celků vodou, která
se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze
protrhla, nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením
průtočného profilu toku.
Požár – 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.
Přepětí – stav, který vznikl indukcí v souvislosti s nepřímým úderem
blesku nebo prokazatelnou napěťovou špičkou v elektrorozvodné
nebo komunikační síti.
Přímý úder blesku do předmětu pojištění – bezprostřední působení
blesku na předmět pojištění s následkem jeho poškození nebo
zničení. Místo úderu blesku musí být spolehlivě zjištěno podle stop,
které po sobě úder blesku zanechává. Pojištěny nejsou škody vzniklé
přepětím z jakýchkoliv příčin.
Sesuv lavin – přírodní jev, při kterém dochází ke zničení nebo
poškození pojištěné věci dynamickými účinky sněhu nebo ledu
vyvolanými samovolným porušením rovnovážného stavu sněhové
masy na šikmé ploše.
Sesuv půdy – dynamický pohyb půdy a hornin svahu z vyšších poloh
svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních
a klimatických vlivů.
Sesuvem půdy není klesání zemského povrchu do středu Země
v důsledku přírodních sil např. promrzáním, sesycháním,
podmáčením nebo v důsledku lidské činnosti. Za sesuv půdy
nepovažujeme pohyb půdy v důsledku zemětřesení.
Tíha sněhu nebo námrazy – destruktivní působení tíhy vrstvy sněhu
nebo námrazy z příčiny jejich hmotnosti na nosné nebo ostatní
konstrukce předmětů pojištění, k němuž došlo i přesto, že se
pojištěný snažil zamezit vzniku nadměrné vrstvy sněhu vhodnými
opatřeními.
O poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo
námrazy se neuvažuje, pokud k takovému poškození nebo zničení
předmětu pojištění došlo destruktivním působením rozpínavosti ledu
nebo námrazy.
Vandalismus – úmyslné zničení nebo poškození pojištěného
movitého a nemovitého majetku. Pojištění se nevztahuje na škody na
sklech.
Vandalismus v souvislosti s odcizením – úmyslné zničení nebo
poškození pojištěného movitého a nemovitého majetku v souvislosti
s vloupáním do pojištěného objektu.

5/7

20. 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 budovy mohla vzniknout pouze
v důsledku vichřice.
21. Voda nebo hasicí médium vytékající z poškozeného potrubí:
21.1. voda, unikající z vodovodních zařízení a nádrží, jež jsou součástí
stavby, v níž je pojištěná domácnost,
21.2. kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového
a dálkového topení,
21.3. hasicí médium, unikající z poškozeného zařízení.
22. Výbuch – náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti
plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch
tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo
párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo
k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.
23. Vystoupání vody z kanalizace – voda vystupující z odpadních potrubí
a kanalizace v důsledku zvýšení hladiny spodní vody, záplav, povodní
a nahromaděných vod z atmosférických srážek. Za vystoupení vody
se nepovažuje ucpané odpadní a kanalizační potrubí v domě, bytě,
příslušenství bytu, společných prostorách, vedlejších stavbách
a vedlejších místnostech.
24. Záplava – jev, při kterém došlo k poškození nebo zničení předmětu
pojištění bezprostředním působením vody, která vytvořila souvislou
hladinu. Za záplavu se nepovažuje poškození způsobené pouze
tlakem spodní vody.
25. Zemětřesení – otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem
v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní
stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.
26. Zřícení skal nebo zemin – pád kamene nebo zeminy, který nebyl
vyvolán lidskou činností.
27. Ztráta vody – ztrátou vody se rozumí finanční škoda způsobená
náhlou a neočekávanou ztrátou vody v důsledku prokazatelné
havárie na vodovodním zařízení, doložená dokladem od dodavatele
vody (např. účty za vodné stočné, odečtem vodoměru apod.)
a dokladem o opravě.

ČLÁNEK 13
VÝKLAD POJMŮ – OSTATNÍ
V těchto DPP, pojistné smlouvě a v každém dodatku, který bude do ní
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim v tomto
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:
1. Budova – trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je
prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami
a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými
samostatnými užitkovými prostory.
2. Bezpečnostní uzamykací systém – technický systém uzamčení
zabraňující vyhmatání, rozlomení a odvrtání zámkové vložky
s dveřním kováním zabraňujícím jeho demontáž zvenčí.
3. Byt – místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí
stavebního úřadu určeny k bydlení.
3.1. Za byt se nepovažují nebytové prostory a společné prostory
bytového domu, např. garáž, sklep, sklepní kóje, prádelna,
sušárna, kočárkárna, kolárna, chodba, schodiště, půda
a prostory přístupné i jiným osobám než členům pojištěné
domácnosti.
4. Cennosti:
4.1. osobní doklady,
4.2. cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní známky, kolkové
známky, lístky a časové kupóny MHD),
4.3. drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly,
drahokamy a předměty z nich vyrobené,
4.4. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická
a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně
vázané koberce, gobelíny apod. Jedná se o originální nebo
unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními
náklady, ale i uměleckou kvalitou, originalitou a autorem díla,
4.5. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána
tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
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4.6. starožitnosti – zpravidla starší 100 let, které mají taktéž
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu, sbírky.
Časová cena – cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně
před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny předmětu pojištění,
přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení
anebo ke zhodnocení předmětu pojištění, k němuž došlo jeho
opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
Domácí a drobná hospodářská zvířata - psi, kočky, akvarijní rybky,
terarijní zvířata, okrasné a zpěvné ptactvo, králíci, kožešinová zvířata,
laboratorní zvířata chovaná v omezeném množství pro zálibu,
prasata, ovce, kozy, koně, krávy, hrabavá a vodní drůbež nesloužící
k výdělečným účelům.
Dveře do příslušenství bytu v bytových domech nemusí být tvořeny
pevnou tvrdou deskou, pokud jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, že
bez destrukčního působení je nelze vysadit nebo jejich části
demontovat z vnější strany.
Dveřní rámy (zárubně) musí být z materiálu bránícího vloupání
(kovové, dřevěné). Ve sklepních kójích v bytových domech musí být
dveřní rám (zárubeň) spolehlivě připevněn k ostatním nosným
konstrukcím obvodového pláště sklepní kóje.
Elektronika – audiovizuální technika, výpočetní technika, telefony,
faxy apod. Pro účely tohoto pojištění se za elektroniku nepovažuje
sporák, pračka, sušička, myčka, lednice a mrazák.
Garáž na jiné adrese, než je domácnost – za garáž se pro účely tohoto
pojištění nepovažují společné prostory užívané jako otevřené
garážové stání, nebo garážové stání opatřené funkčním oplocením.
Jiné hasicí zařízení – stabilní nebo polostabilní, vnitřní hasicí zařízení
(mokré, suché, drenčerové, vodní, pěnové, plynové systémy) pro
zajištění protipožární bezpečnosti a ochrany osob a majetku,
instalované v souladu s projektem a platnou legislativou.
Jmenovitě uvedená věc – Jedná se o konkrétní individuální věc
výjimečné hodnoty, která se nachází v místě pojištění trvale obydlené
domácnosti. Tato věc je připojištěna, pouze je-li tak ujednáno
v pojistné smlouvě, ve které je daná věc specifikována.
Malá zahradní mechanizace, např. travní sekačky rotační, strunové
a lištové, jednonápravové kultivační stroje, zahradní malotraktory,
sněhové frézy, hnací jednotky se spalovacím motorem, pokud
nepodléhají evidenci silničních vozidel.
Movité věci v garáži na jiné adrese – předmětem pojištění jsou věci
určené k údržbě motorového vozidla, příslušenství motorového
vozidla a movité věci, jež svou povahou odpovídají běžným potřebám
členů domácnosti.
Nová cena – cena, za kterou lze v daném místě a čase předmět
pojištění stejný nebo srovnatelný znovu pořídit jako nový
neopotřebovaný, stejného druhu, účelu, kvality a technických
parametrů.
Obytný dům – budova s dvěma a více byty, která je rozhodnutím
stavebního úřadu určená k bydlení; obytným domem není budova,
kterou členové domácnosti nebo jiné osoby užívají zcela nebo zčásti
k rekreačním účelům.
Obvyklá cena – cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase
předmět pojištění stejný nebo srovnatelný reálně prodat nebo
koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv,
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní
obliby.
Peníze – platné tuzemské a zahraniční bankovky, státovky a běžné
mince.
Poškození předmětu pojištění – hmotné porušení (změna) předmětu
pojištění, které je objektivně možné a účelné odstranit opravou. Je-li
hmotné porušení trvalé a předmět pojištění nelze opravou vrátit do
původního stavu, popřípadě přestal-li předmět pojištění existovat
zcela (např. shořel), jde o totální škodu – úplné zničení předmětu
pojištění.
Potrubí – zařízení, které je součástí stavby (vedlejší stavby), např.
pevné a pohyblivé vodovodní, odpadové (sanitní) a topenářské
rozvody, nacházející se za patou obytného domu nebo bytu v jejich
vnitřních prostorách a armatury a zařízení na toto potrubí připojené.
Pozemek – pozemky v jednotném funkčním celku evidované
v podobě parcel v katastru nemovitostí jako druh pozemku
„zastavěná plocha a nádvoří, „trvalý travní porost“ nebo „zahrada“,
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které vzájemně svými hranicemi sousedí a jsou ve vlastnictví
pojištěného nebo je pojištěný po právu užívá.
21. Příslušenství bytu – stavebně oddělený prostor, který leží mimo byt,
je však součástí téhož obytného domu (komora, sklep a sklepní kóje),
nebo součástí vedlejší stavby rodinného domu a je užíván výlučně
pojištěným a členy jeho domácnosti.
22. Příslušenství motorového vozidla – sada pneumatik včetně disků,
střešní nosič, koš nebo box, zadní nosič kol, provozní kapaliny, sada
ručního nářadí a autokosmetika a náhradní povinná výbava.
23. Rodinný dům – dům určený rozhodnutím stavebního úřadu
k bydlení, který užívají pouze členové domácnosti, u něhož alespoň
dvě třetiny podlahové plochy všech místností připadají na byt.
Rodinným domem není dům, který má více než tři bytové jednotky,
nebo jej členové domácnosti či jiné osoby užívají zcela nebo zčásti
k rekreačním účelům.
24. Rekreační domácnost – soubor věcí a zařízení domácnosti uložených
v místě pojištění určeném v pojistné smlouvě využívaný k rekreačním
účelům pojištěného a členů jeho domácnosti.
25. Soubor věcí – předměty, které mají podobný nebo stejný charakter,
anebo jsou určeny ke stejnému účelu.
26. Společné prostory bytového domu – samostatně uzamykatelné
místnosti společných prostor bytového domu používané všemi
spoluvlastníky domu (např. kočárkárny, kolárny, sušárny apod.).
Za společné prostory se ve smyslu pojištění nepovažují společné
chodby, půdy, společné chodby sklepů.
27. Sprinkler – stabilní nebo polostabilní hasicí systém sloužící
k protipožární ochraně osob a majetku.
28. Stavební součást – ohřívač vody, etážové topení, zařízení koupelen,
vodovodní baterie, vestavěný (nikoliv však obestavěný) nábytek,
obklady stěn a stropů, lepené koberce a jiné podlahové krytiny,
malby stěn, tapety, zasklení balkonů, markýzy a klimatizace apod.
29. Studentské ubytování – místo pojištění na jiné adrese, než je adresa
trvale obydlené domácnosti, která se nachází na geografickém území
ČR, ve kterém dočasně bydlí pojištěný nebo člen domácnosti
z důvodu studia. Pojistná ochrana končí založením vlastní
domácnosti, avšak nejpozději 26. rokem věku.
30. Trvale obydlená domácnost – soubor věcí a zařízení domácnosti
sloužící k trvalému bydlení určeném jako místo pojištění v pojistné
smlouvě. Trvale obydlená domácnost musí splňovat standardy pro
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trvalé bydlení z hlediska vybavení sanitárního, hygienického,
společenského a pojištěný v ní musí trvale pobývat.
Uzamčená a jinak dostatečně zajištěná místnost, byt či obytný dům
(a obdobně i vedlejší místnost, vedlejší prostor a vedlejší stavba) každá jednotlivá místnost nebo celý byt, popř. celý obytný dům,
obývaný jen pojištěným a členy jeho domácnosti, ve kterém jsou
uzamčeny všechny vstupy, uzavřena všechna okna nebo mříže.
Vedlejší místnost bytu – prostor stavebně přiléhající k bytu, který je
určený rozhodnutím stavebního úřadu nebo vlastníka obytného
domu k tomu, aby byl s bytem společně užíván. Pro účely tohoto
pojištění se za takový prostor považuje neobytná kuchyně, neobytná
hala a komora, koupelna, záchod, spíž, šatna, stavebně oddělené
kuchyňské či koupelnové kouty, předsíně, lodžie a balkón.
Vedlejší stavba – stavební objekt, který se nachází na pozemku, jež
je v jednotném funkčním celku s pozemkem, kde se nachází pojištěný
byt.
Výběr vkladu – nezákonný výběr z vkladní a šekové knížky, platební
karty a jiného podobného dokumentu.
Zabezpečovací systémy – systémy chránící pojištěnou věc před
odcizením. Za zabezpečovací systémy se nepovažují monitorovací
systémy.
Zatečení – nahodilé vniknutí menšího množství vody do předmětu
pojištění vlivem klimatických podmínek a atmosférických srážek.
Zdravotní pomůcka – věc, která slouží jako nezbytná potřeba pro
zdravotně postiženého pro začlenění do běžného života, pomůcka
pro udržení stávajícího zdravotního stavu postiženého. Ve smyslu
tohoto pojištění se jedná o invalidní vozíky, pojízdné zvedáky
pacienta, chodítka, polohovací lůžka, schodolezy, plošiny, elektrické
zvedáky do vany, sedačky do vany, inzulínová pera a pumpy,
naslouchadla pro nedoslýchavé apod.
Zničení předmětu pojištění – změna stavu věci, kterou objektivně
není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat
k původnímu účelu. Za zničení se považuje i takové poškození, které
sice lze odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly
částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.

ČLÁNEK 14
ÚČINNOST
Tyto DPP nabývají účinnost dnem 1. 11. 2021.
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