SU 02 - Smluvní ujednání
pro pojištění věci a jiného majetku
a pro pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody
Oddíl I – pojištění věci a jiného majetku

1.

2.

3.

Článek 1
Obecné zásady
Obecné zásady pojištění průmyslu, je sjednává Allianz
pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných
podmínkách Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku
platných od 1.1.2007 (dále jen „VPP pojištění věci a jiného
majetku“);
a) článek 2 - Pojištění proti poáru, úderu blesku, výbuchu a
nárazu nebo zřícení letadla - dále jen „poár“,
b) článek 3 - Pojištění proti vichřici a krupobití - dále jen
„vichřice a krupobití“,
c) článek 4, odst. 1., písm. a) – Pojištění proti povodni – dále
jen „povodeň“,
d) článek 4, odst. 1., písm. b) – Pojištění proti zemětřesení –
dále jen „zemětřesení“,
e) článek 4, odst. 1., písm. c) – Pojištění proti výbuchu sopky –
dále jen „výbuch sopky“,
f) článek 4, odst. 1., písm. d) – Pojištění proti sesednutí, sesuvu
půdy – dále jen „sesuv půdy“,
g) článek 4, odst. 1., písm. e) – Pojištění proti lavině a působení
tíhy sněhu – dále jen „lavina a tíha sněhu“,
h) článek 5 - Pojištění proti působení vody z vodovodního
zařízení - dále jen „voda z vodovodního zařízení“,
i) článek 6 – Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových
hasicích zařízení – dále jen „sprinklery“,
j) článek 8 – Pojištění proti nárazu vozidla, kouři nebo rázové
vlně způsobené nadzvukovým letadlem – dále jen „náraz
vozidla, kouř a rázová vlna“.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a bylo-li
sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně,
zemětřesení, výbuchu sopky, sesuvu půdy, laviny a tíhy sněhu,
ujednává se, e pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí
nastalých během jednoho pojistného období za pojištěnou věc
nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc
nebo soubor věcí, maximálně však následující částky:
•
pro vichřici a krupobití - Kč 100 000 000,-•
pro zemětřesení - Kč 100 000 000,-•
pro výbuch sopky - Kč 100 000 000,-•
pro sesuv půdy - Kč 500 000 000,-•
pro lavinu a tíhu sněhu - Kč 500 000 000,-•
pro povodeň - do limitu uvedeného v pojistné smlouvě.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, uhradí pojistitel
v případě pojistné události nezbytné náklady na:
a) vyklizení místa pojištění včetně strení stojících částí, odvoz
sutin a jiných zbytků k nejblišímu sloišti a za jejich uloení
nebo zničení (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.1. VPP pojištění
věci a jiného majetku) do výše 2% z pojistné částky,
maximálně však 1 000 000,- Kč za jedno pojistné období,
b) stavební úpravy a na de-remontá ostatních nepoškozených
pojištěných věcí provedené v souvislosti se znovupořízením
nebo opravou věcí poškozených, zničených nebo ztracených
při pojistné události (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2. VPP
pojištění věci a jiného majetku) do výše 2% z pojistné částky,
maximálně však Kč 1 000 000,-za jedno pojistné období,
c) obnovení výrobní a provozní dokumentace (čl. 14, odst. 1.,
písm. a), bod. a.3. VPP pojištění věci a jiného majetku) do
výše 2% z pojistné částky, maximálně však Kč 500 000,- za
jedno pojistné období, pokud bude provedeno do dvou let po
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pojistné události. Jinak pojistitel poskytne plnění pouze ve
výši odpovídající pořizovací ceně materiálu.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pak je-li
v pojistné smlouvě sjednáno pojištění proti krádei vloupáním,
loupei a/nebo vandalskému činu (čl. 7, odst. 1., písm. a) a d)
VPP pojištění věci a jiného majetku), uhradí pojistitel nezbytné
náklady na:
a) odstranění škod způsobených na střechách, stropech,
stěnách, podlahách, dveřích, zámcích, oknech (vyjma
zasklení výkladních skříní), roletách a ochranných mříích na
budovách v místě pojištění (poškození budovy) a dále na
výstavních skříních a vitrínách (vyjma jejich zasklení), do
výše 1% z pojistné částky, avšak maximálně do výše Kč
100 000,- za jedno pojistné období.
b) výměnu zámků vnějších dveří budovy v místě pojištění,
pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku pojistné události nebo
činu mimo místo pojištění, do výše 1% z pojistné částky,
avšak maximálně do výše
Kč 100 000,- za jedno pojistné období. Toto ujednání se
nevztahuje na dveře od trezorových místností.
Pojistitel uhradí nezbytné náklady specifikované ve výše
uvedených odst. 3. a 4. pouze tehdy, pokud tyto byly vynaloeny
v příčinné souvislosti s pojistnou událostí.

Článek 2
Pojištění proti krádei vloupáním, loupei, vandalskému činu
1. Pro stanovení výše pojistného plnění je rozhodující stav a
funkčnost zabezpečení uzamčené budovy, resp. místnosti, ve
které se nacházejí pojištěné věci, v místě pojištění (dále jen
„uzamčený prostor“). Návrh a montá elektrických
zabezpečovacích systémů (dále jen EZS) musí být provedeny
v souladu s příslušnými platnými normami.
A. Základním mechanickým zabezpečením se rozumí, e dveřní
křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru
musí být pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazena
bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořený
bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou
vlokou a bezpečnostním kováním).
Zabezpečení ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů,
oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené
stěny, s výjimkou skleněných cihel, apod.), přes které je moný
přístup do uzamčeného prostoru, s plochou větší ne 6 dm2
nebo s min. rozměrem v jednom směru 20 cm a výškou
spodního okraje do 3 m od země, resp. nejmenší vzdáleností od
místa umoňujícího vystoupání na úroveň otvoru - 1,20 m (tzn.
od hromosvodů, pevných plošin spojených se zemí apod.), musí
být proti porušení, resp. rozbití, zajištěno následovně:
- funkční ocelové mříe pevně osazené do zdiva s průměrem
tyče s kruhovým profilem 10 mm, s jiným profilem s podobnou
tuhostí, velikostí oka max. 6 dm2 nebo s max. rozměrem
v jednom směru 20 cm.
- alternativa: funkční bezpečnostní roleta nebo okenice
uzamykatelná zámkem nebo bezpečnostní fólie s tloušťkou
min. 300 mikrometrů montovaná do rámu nebo funkční
bezpečnostní zasklení.
B. Speciálním mechanickým zabezpečením se rozumí, e dveřní
křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru
musí být pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazena
bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořený
bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou
vlokou a bezpečnostním kováním) a navíc přídavným
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bezpečnostním zámkem, současně veškeré zárubně těchto
vnějších vstupních otvorů musí být zabezpečeny proti roztaení;
alternativou k uvedenému bezpečnostnímu uzamykacímu
systému je vícebodový bezpečnostní uzamykací systém nebo
bezpečnostní uzamykatelná závora.
Zabezpečení ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů,
oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené
stěny, s výjimkou skleněných cihel, apod.), přes které je moný
přístup do uzamčeného prostoru, s plochou větší ne 6 dm2
nebo s min. rozměrem v jednom směru 20 cm a výškou
spodního okraje do 3 m od země, resp. nejmenší vzdáleností od
místa umoňujícího vystoupání na úroveň otvoru - 1,20 m (tzn.
od hromosvodů, pevných plošin spojených se zemí apod.), musí
být proti porušení, resp. rozbití, zajištěno následovně:
- funkční ocelové mříe pevně osazené do zdiva s průměrem
tyče s kruhovým profilem 10 mm, s jiným profilem s podobnou
tuhostí, velikostí oka max. 6 dm2 nebo s max. rozměrem
v jednom směru 20 cm.
- alternativa: funkční bezpečnostní roleta nebo okenice
uzamykatelná zámkem nebo bezpečnostní fólie s tloušťkou
min. 300 mikrometrů montovaná do rámu nebo funkční
bezpečnostní zasklení.
Dojde-li k odcizení pojištěných věcí uloených v uzamčeném
prostoru krádeí vloupáním anebo k poškození pojištěných věcí
vandalským činem po provedeném vloupání, pokud je pojištění
proti poškození vandalským činem sjednáno, poskytne pojistitel
pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu
pojistného plnění, maximálně však:
a) do 200 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených
v článku 12, odst. 4., písm. a) a e) VPP pojištění věci a
jiného majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v
uzamčeném prostoru chráněném min. základním
mechanickým zabezpečením,
b) do 700 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených
v článku 12, odst. 4., písm. a) a e) VPP pojištění věci a jiného
majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném
prostoru chráněném min. speciálním mechanickým
zabezpečením,
c) do 3 500 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených
v článku 12, odst. 4., písm. a) a e) VPP pojištění věci a jiného
majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném
prostoru chráněném min. speciálním mechanickým
zabezpečením a funkčním EZS (s prostorovou a plášťovou
ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací anebo
min. speciálním mechanickým zabezpečením a s trvalým
střeením v místě pojištění kvalifikovanou funkční fyzickou
ostrahou,
d) do 10 000 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí
uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) a e) VPP pojištění
věci a jiného majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v
uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením a funkčním EZS (s prostorovou
a plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou
signalizací a s napojením na pult centralizované ochrany
(dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní
bezpečnostní sluby) s dobou dojezdu max. do 15 min.,
e) nad 10 000 000,- Kč, podle podmínek zvláště dohodnutých
v pojistné smlouvě.
Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i
na odcizení pojištěných věcí loupeí při jejich přepravě. Pojistitel
poskytne pojistné plnění za všechny věci do výše sjednané
pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však:
a) do 200 000,- Kč, provádí-li přepravu min. jedna osoba. Za
peníze a cennosti však pouze za předpokladu, jsou-li uloeny
v pevné řádně uzavřené kabele či kufru,
b) do 500 000,- Kč, provádějí-li přepravu min. dvě osoby. Za
peníze a cennosti však pouze za předpokladu, jsou-li tyto
uloeny v pevné řádně uzavřené kabele či kufru,

do 1 000 000,- Kč, provádějí-li přepravu min. dvě osoby
v automobilu, přičem alespoň jedna z nich je vybavena
obranným sprayem. Za peníze a cennosti však pouze za
předpokladu, e alespoň jedna osoba je ozbrojena nabitou
střelnou zbraní připravenou k obraně a peníze a cennosti
jsou uloeny v bezpečnostní pevné řádně uzavřené kabele či
kufru, který je vybaven zařízením pro znehodnocení obsahu
(barvící modul),
d) nad 1 000 000,- Kč, je-li přeprava prováděna za podmínek
individuálně stanovených pojistitelem.
3. 1. Pojištěný je při přepravě peněz a cenností povinen dodrovat tyto
podmínky:
a) osoby provádějící přepravu, včetně řidičů, musí být ve věku
18-60 let, spolehlivé, bezúhonné, fyzicky a psychicky vhodné
a speciálně vycvičené,
b) řidič je povaován za osobu provádějící přepravu, resp. za
člena doprovodu,
c) osoby provádějící přepravu musí být vybaveny alespoň
obranným sprayem,
d) trasy a doby přepravy vozem musí být nepravidelně měněny,
s trasou a cílem smí být seznámen pouze řidič (řidiči) a
bezprostředně před zahájením jízdy,
e) přeprava vozem smí být přerušena jen z důvodů
vyplývajících z pravidel silničního provozu,
f) vůz nesmí být v případě přerušení přepravy otevřen v
nechráněném prostoru,
g) druh a mnoství přepravovaných peněz a cenností, doba a
trasa přepravy musí být utajena před nepovolanými osobami
včetně doprovázejících osob,
h) osoby provádějící přepravu ji musí zajišťovat po celou dobu
trvání od počátku nakládky (převzetí) do skončení vykládky
(předání) v místě určení.
4. Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i
na odcizení peněz a cenností krádeí vloupáním. Pojistitel
poskytne pojistné plnění za všechny tyto věci do výše sjednané
pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však:
a) do 40 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloeny
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. 0. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost ne 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloeny v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,
b) do 150 000,-Kč, jsou-li peníze a cennosti uloeny
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. I. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní úschovné
objekty musí mít vyšší hmotnost ne 300 kg nebo musí být
podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti musí být
dále uloeny v uzamčeném prostoru chráněném min.
speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních
úschovných objektů a informace o kombinacích kódových
uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí nacházet v
místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto
jinak,
c) do 400 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloeny
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. II. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost ne 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloeny v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
c)
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nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,
do 1 100 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloeny
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. III. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost ne 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloeny v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,
do 2 300 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloeny
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. IV. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost ne 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloeny v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,
do 4 500 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloeny
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. V. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost ne 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloeny v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,
do 5 500 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloeny
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. VI. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost ne 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloeny v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,
nad 5 500 000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle
podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

Oddíl II – pojištění pro případ přerušení provozu
v důsledku věcné škody
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Článek 1
Obecné zásady
Obecné zásady pojištění průmyslu, je sjednává Allianz
pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných
podmínkách Pojištění průmyslu - pojištění pro případ přerušení
provozu v důsledku věcné škody platných od 1.1.2007 (dále jen
„VPP pro přerušení provozu“);
a) článek 3 - Pojištění proti poáru, úderu blesku, výbuchu a
nárazu nebo zřícení letadla - dále jen „poár“,
b) článek 4 - Pojištění proti vichřici a krupobití - dále jen
„vichřice a krupobití“,
c) článek 5, odst. 1., písm. a) – Pojištění proti povodni – dále
jen „povodeň“,

článek 5, odst. 1., písm. b) – Pojištění proti zemětřesení –
dále jen „zemětřesení“,
e) článek 5, odst. 1., písm. c) – Pojištění proti výbuchu sopky –
dále jen „výbuch sopky“,
f) článek 5, odst. 1., písm. d) – Pojištění proti sesednutí, sesuvu
půdy – dále jen „sesuv půdy“,
g) článek 5, odst. 1., písm. e) – Pojištění proti lavině a působení
tíhy sněhu – dále jen „lavina a tíha sněhu“,
h) článek 6 - Pojištění proti působení vody z vodovodního
zařízení - dále jen „voda z vodovodního zařízení“,
i) článek 7 – Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových
hasicích zařízení – dále jen „sprinklery“,
j) článek 9 – Pojištění proti nárazu vozidla, kouři a rázové vlně
způsobené nadzvukovými letadly – dále jen „náraz vozidla,
kouř a rázová vlna“.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a bylo-li
sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně,
zemětřesení, výbuchu sopky, sesuvu půdy, laviny a tíhy sněhu,
ujednává se, e pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí
nastalých během jednoho pojistného období za pojištěnou věc
nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc
nebo soubor věcí, maximálně však následující částky:
•
pro vichřici a krupobití - Kč 100 000 000,-•
pro zemětřesení - Kč 100 000 000,-•
pro výbuch sopky - Kč 100 000 000,-•
pro sesuv půdy - Kč 500 000 000,-•
pro lavinu a tíhu sněhu - Kč 500 000 000,-•
pro povodeň - do limitu uvedeného v pojistné smlouvě.
d)

2.

Oddíl III – společná ustanovení
Článek 1
Pojištění proti poáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu nebo zřícení
letadla
Bezpečnostní předpisy pro pojištění proti nebezpečí poáru, úderu
blesku a výbuchu.
Pro pojištění proti poáru, úderu blesku a výbuchu (čl. 2 VPP pojištění
věci a jiného majetku, resp. čl. 3 VPP pro přerušení provozu) se
ujednává, e pojistitel poskytne pojistné plnění a do výše sjednané
pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, jsou-li pojistníkem
(pojištěným) dodreny bezpečnostní předpisy vyplývající ze zákona o
poární ochraně, technických předpisů a souvisejících norem (např.
práce s otevřeným ohněm, pravidla pro zábranné systémy apod.).
V případě nedodrení těchto předpisů si pojistitel vyhrazuje právo
pojistné plnění přiměřeně sníit podle toho, jaký vliv mělo porušení
těchto předpisů na vznik a rozsah pojistné události.

