Zvláštní pojistné podmínky
pro doplňkové pojištění
věcí během silniční dopravy
Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 3 Pojistné nebezpečí

1) Doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy (dále jen pojištění věcí
během dopravy) se řídí pojistnou smlouvou, těmito zvláštními pojistnými
podmínkami pro doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy (dále jen ZPP),
všeobecnými pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel uvedenými
v pojistné smlouvě (dále jen VPP HAV), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, a dalšími příslušnými právními předpisy.

1)
a)
b)
c)
d)
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Pojistným nebezpečím je poškození nebo zničení pojištěné věci:
nehodou pojištěného vozidla;
požárem a jeho průvodními jevy;
výbuchem, přímým úderem blesku;
pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejedná-li se o předměty
umístěné na nebo v pojištěném vozidle;
e) povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím;
f) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin,
zemětřesením.

2) Pojištění věcí během dopravy se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 2 Předmět pojištění

2) Pojištění věcí během dopravy lze dále sjednat pro pojistné nebezpečí
odcizení, kterým se rozumí:
a) krádež s překonáním překážky;
b) loupež;
(dále jen odcizení).

1) Předmětem pojištění věcí během dopravy jsou hmotné movité věci
dopravované pojištěným vozidlem:
a) které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného (vlastní věci
včetně vlastních zásob);
b) které nejsou ve vlastnictví ani spoluvlastnictví pojištěného (cizí věci),
ale pojištěný je:
i) oprávněně užívá (cizí předměty užívané);
ii) převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo
zakázkového listu (cizí předměty převzaté);
pokud jsou dopravovány pojištěným vozidlem,
(dále jen pojištěné věci).

Článek 4 Pojistná událost
1) Pojistnou událostí je náhlá a nahodilá událost, která spočívá v poškození,
zničení nebo odcizení pojištěné věci působením některého z pojistných
nebezpečí uvedených v čl. 3, pro které bylo pojištění sjednáno a které za trvání
pojištění působilo na pojištěnou věc na území platnosti pojištění.

2) Pojištěným je provozovatel pojištěného vozidla.

2) Nastane-li pojistná událost podle odst. 1), poskytne pojistitel pojistné plnění
také za poškození, zničení nebo ztrátu pojištěné věci, kterým pojištěný nemohl
zabránit, pokud k němu došlo:
a) v přímé souvislosti s působením některého ze sjednaných pojistných
nebezpečí; podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že toto
pojistné nebezpečí působilo v době trvání pojištění, nebo
b) v době, kdy osoba uskutečňující dopravu byla následkem nehody pojištěného
vozidla zbavena možnosti pojištěné věci opatrovat.

3) Pojištěné věci se rozdělují podle jejich charakteru do následujících rizikových
skupin:
RIZ 1 – vysoce rizikové věci, např. elektronická zařízení všeho druhu, jejich
součásti a náhradní díly, tabákové výrobky, kosmetika, farmaceutické výrobky,
sportovní potřeby vč. jízdních kol, výrobky z kůže a kožešin, alkoholické nápoje.
RIZ 2 – středně rizikové věci, např. elektrické stroje a přístroje vč. nářadí,
měřicí, optické, kontrolní a podobné přístroje (s výjimkou elektronických),
stroje, sklo, keramika, výrobky z textilu, chemické výrobky, hudební nástroje,
potraviny.
RIZ 3 – méně rizikové věci, např. výrobky z plastu, dřeva, kovu, papíru, gumy,
stavební materiál, nerostné suroviny.
Předmětem pojištění věcí během dopravy jsou pouze věci, které svým
charakterem odpovídají sjednané rizikové skupině, která je v pojistné smlouvě
uvedena prostřednictvím výše uvedeného rizikového kódu, jakož i věci, které
náležejí do méně rizikové skupiny.

3) Pojištění věcí během dopravy se vztahuje pouze na takové poškození,
zničení, odcizení nebo ztrátu pojištěné věci, k nimž došlo po naložení pojištěné
věci na pojištěné vozidlo za účelem její bezprostředně následující dopravy
a před započetím její vykládky v místě určení, nejpozději však do okamžiku,
kdy pojištěná věc v místě určení vyložena být měla, resp. vyložena být mohla.
Článek 5 Územní platnost pojištění
Pojištění věcí během dopravy platí na území:
a) Česká republika, nebo
b) Česká republika a s ní sousedící státy, nebo
c) Evropa; pro účely pojištění věcí během dopravy se Evropou rozumí geograﬁcké

4) Pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění věcí během
dopravy také na živá zvířata. V takovém případě se pro účely těchto ZPP živá
zvířata považují za movité věci.
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území Evropy s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu (avšak včetně Litvy,
Lotyšska a Estonska),
podle toho, co je ujednáno v pojistné smlouvě.

na konstrukci, která odpovídá speciﬁkaci o nástavbě uvedené v technickém
průkazu.
c) limit plnění do 500 000 Kč
Pojištěné věci musí být uloženy v uzamčeném pojištěném vozidle
s pevnou konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou
na konstrukci, která odpovídá speciﬁkaci o nástavbě uvedené v technickém
průkazu. Pojištěné vozidlo musí být vybaveno funkčním alarmem.

Článek 6 Vznik, trvání a zánik pojištění
1) Pojištění věcí během dopravy je doplňkovým pojištěním k hlavnímu pojištění
sjednanému k pojištěnému vozidlu u pojistitele. Hlavním pojištěním je havarijní
pojištění.

3) Byla-li pojištěná věc odcizena a pojištěné vozidlo nebylo vybaveno:
a) funkčním alarmem, poskytne pojistitel plnění maximálně
do výše 300 000 Kč;
b) konstrukcí pro plachtu, která odpovídá speciﬁkaci o nástavbě uvedené
v technickém průkazu, poskytne pojistitel plnění maximálně
do výše 100 000 Kč.

2) Trvání doplňkového pojištění je podmíněno trváním hlavního pojištění.
3) Vedle důvodů uvedených ve VPP HAV zaniká pojištění věcí během dopravy
zánikem hlavního pojištění.
Článek 7 Výluky z pojištění

4) Pokud nebyly splněny požadavky na zabezpečení podle odst. 1) nebo 2)
a tato skutečnost měla podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh
nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, je pojistitel oprávněn snížit pojistné
plnění úměrně tomu, jaký vliv měla tato skutečnost na vznik škodné události,
její průběh, nebo na zvětšení rozsahu jejích následků.

1) Pojištění věcí během dopravy se nevztahuje na:
a) věci, které byly převzaty za účelem provedení dopravy (smlouva o přepravě
věci) nebo za účelem obstarání přepravy (zasílatelská smlouva);
b) zavazadla a věci osobní potřeby;
c) ﬁnanční prostředky;
d) cenné předměty;
e) věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty;
f) dokumentaci;
g) motorová a přípojná vozidla s přidělenou registrační značkou
(státní poznávací značkou), s výjimkou mobilních strojů;
h) vzorky, názorné modely a prototypy;
i) plavidla a letadla;
j) výbušniny, zbraně, střelivo a radioaktivní látky.

5) Byla-li odcizena pojištěná věc z pojištěného vozidla nebo byla-li pojištěná
věc odcizena současně s pojištěným vozidlem, v němž byla uložena, poskytne
pojistitel plnění jen pokud:
a) všechna zabezpečovací zařízení instalovaná ve vozidle byla v aktivním
stavu, nebo ve vozidle byla trvale přítomna alespoň jedna osoba pověřená
pojištěným, která je starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá
a která nebyla pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních
látek; a zároveň
b) k odcizení došlo prokazatelně v době od 6:00 do 22:00 hod nebo v době,
kdy pojištěné vozidlo bylo odstaveno v uzamčené garáži nebo ve střeženém
objektu.

2) Pojištění věcí během dopravy se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
a) vady, kterou měla pojištěná věc již v době před naložením na pojištěné
vozidlo;
b) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení pojištěné věci;
c) nesprávného naložení, resp. upevnění pojištěné věci;
d) nakládky či vykládky pojištěné věci.

6) Dopravu musí provádět pouze pojištěný nebo osoba pověřená pojištěným,
která je starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, způsobilá
k provedení dopravy a není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo
psychotropních látek (dále jen osoba uskutečňující dopravu).

3) Na pojištění věcí během dopravy se mohou vztahovat ještě další výluky
uvedené v pojistné smlouvě, VPP HAV nebo v jiných ustanoveních těchto ZPP,
nebo vyplývající z právních předpisů.

7) V pojištěném vozidle lze dopravovat pouze věci, pro jejichž přepravu
je toto vozidlo vhodné a způsobilé.
8) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou
vyplývat z ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících
se ke sjednanému pojištění a právních předpisů.

Článek 8 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností
1) Pojištěný je zejména povinen zabezpečit, aby byly:
a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční;
b) otevíratelné otvory, zejména okna, zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné
zvenčí, i uzamčeny;
c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny.
Povinnosti podle tohoto odstavce se vztahují jak na pojištěné vozidlo,
tak na objekty, ve kterých je pojištěné vozidlo umístěno. Klíče od vozidla nesmí
být ponechány na stejném místě jako pojištěné vozidlo.

Článek 9 Pojistná hodnota
1) Pojistnou hodnotou pojištěné věci je její nová cena (pojištění na novou cenu),
není-li ujednáno jinak.
2) Pojistnou hodnotou cizích předmětů převzatých je jejich časová cena
(pojištění na časovou cenu).

2) Pojištěný je povinen zabezpečit pojištěné věci tak, aby toto zabezpečení
minimálně odpovídalo níže uvedeným způsobům zabezpečení:
a) limit plnění do 100 000 Kč
Pojištěné věci musí být uloženy v uzamčeném pojištěném vozidle s pevnou
konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou.
b) limit plnění do 300 000 Kč
Pojištěné věci musí být uloženy v uzamčeném pojištěném vozidle
s pevnou konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou

3) Pojistnou hodnotou zásob je částka, která odpovídá nákladům na nové
vyrobení nebo pořízení stejných nebo srovnatelných zásob v daném čase
a na daném místě.
4) Novou cenou je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící
ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.
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5) Časovou cenou je cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci
opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

1) Za cenné předměty se považují:
a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené;
b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden
kus (hodinky, plnicí pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje
elektronika.

Článek 10 Pojistné plnění
1) Byla-li pojištěná věc zničena, odcizena nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě
právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům
na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu
využitelných zbytků;
b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům
na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o částku
odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím
k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné
události a sníženou o cenu využitelných zbytků;
přičemž následně odečte spoluúčast.

2) Dokumentací se rozumí:
a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky,
výkresy;
b) nosiče dat a záznamy na nich uložené, užívané pro vlastní potřebu
pojištěného.
3) Finančními prostředky se rozumí:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince;
b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí
kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.;
c) platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové
knížky.

2) Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li
ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům
na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných
částí;
b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům
na opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení
nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události
a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí;
přičemž následně odečte spoluúčast.
Plnění pojistitele vypočtené podle tohoto odstavce však nepřevýší částku
stanovenou podle odst. 1) tohoto článku.

4) Krádeží s překonáním překážek se rozumí přisvojení si pojištěné věci tak,
že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
a) do vozidla, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně
zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;
b) ve vozidle, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl
a po jeho uzamčení se věci zmocnil;
c) vozidlo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným
prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží;
d) odcizil vozidlo, včetně věcí v něm uložených, za použití odtahové techniky.
5) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
6) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí je v atmosféře
(včetně např. horkovzdušného balónu, vzducholodě).

3) Byla-li poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena pojištěná věc, pro kterou
bylo sjednáno pojištění na novou cenu, a její opotřebení nebo jiné znehodnocení
v době bezprostředně před vznikem pojistné události přesáhlo 70 %, vyplatí
pojistitel plnění pouze do výše časové ceny, kterou měla pojištěná věc v době
bezprostředně před vznikem pojistné události.

7) Loupeží se rozumí zmocnění se pojištěné věci tak, že pachatel použil
vůči oprávněnému uživateli pojištěného vozidla násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí.

4) Vznikla-li pojistná událost na zásobách, vyplatí pojistitel v případě:
a) poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo
úpravu sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí;
b) znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi jejich pojistnou hodnotou
v době bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou
po znehodnocení;
c) zničení, odcizení nebo ztráty částku odpovídající přiměřeným nákladům
na jejich nové vyrobení nebo pořízení sníženou o cenu využitelných zbytků.
Pojistitel vyplatí nižší z uvedených částek.
Plnění pojistitele stanovené podle tohoto odstavce však nepřevýší částku,
kterou by oprávněná osoba obdržela při prodeji zásob v době bezprostředně
před vznikem pojistné události v obvyklém obchodním styku na daném místě.

8) Za mobilní stroj se považuje pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj
přípojný, zemědělský a lesnický traktor a jeho přípojné vozidlo.
9) Za nehodu vozidla se považuje událost, při níž je pojištěné vozidlo
poškozeno následkem bezprostředního působení vnějších mechanických sil.
10) Poškozením věci se rozumí takové poškození, které lze odstranit opravou,
přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům
na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.
11) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo
jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavila vozidlo nacházející se mimo
koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže
dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně
dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

5) Došlo-li k poškození, zničení, odcizení nebo ztrátě jednotlivých pojištěných
věcí tvořících celek (např. soubor, sbírka), nebude při stanovení výše pojistného
plnění brán zřetel na znehodnocení celku, ale pouze na poškození, zničení,
odcizení nebo ztrátu jednotlivých pojištěných věcí.

12) Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který
určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem
úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí
a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu
v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále
nerozšířilo.

Článek 11 Výklad pojmů
Pro účely pojištění věcí během dopravy podle těchto zvláštních pojistných
podmínek platí tento výklad pojmů:
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13) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající
při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.

26) Znehodnocením věci se rozumí takové poškození, které není možné
odstranit opravou, přičemž věc lze i nadále používat k původnímu nebo
podobnému účelu.

14) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku
pojistné událostí v daném místě, pokud byly vynaloženy účelně. Za přiměřené
náklady se nepovažují příplatky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky
za letecké dodávky apod.

27) Zničením věci se rozumí takové poškození, které není možné odstranit
opravou, přičemž věc již nelze dále používat k původnímu nebo podobnému
účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice odstranit
opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům
na znovupořízení dané věci.

15) Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední zásah pojištěného vozidla
přírodním atmosférickým výbojem (bleskem), který na pojištěném vozidle
zanechal průkazné viditelné stopy destrukčního mechanického a tepelného
účinku.
16) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí náhlé uvolnění sněhové hmoty a
její následný rychlý sesuv (rychlostí 10 m/s a vyšší) po terénní dráze delší než 50
metrů.
17) Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin
či zemin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením
přírodních sil nebo lidské činnosti, při porušení podmínek rovnováhy svahu.
18) Střeženým objektem se rozumí parkoviště střežené fyzickou ostrahou.
19) Za věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty se považují:
a) věci umělecké hodnoty (obrazy, graﬁcká a sochařská díla, výrobky ze skla,
keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla;
b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah
k historii, historické osobě či události apod.;
c) starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu;
d) sbírky.
20) Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody
způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
21) Vhodným a způsobilým vozidlem se rozumí vozidlo, které svými užitnými
vlastnostmi a technickými parametry vyhovuje přepravě pojištěné věci
a klimatickým a atmosférickým vlivům, které mohou na pojištěnou věc působit
a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
22) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající
v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku
(imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu
cílevědomě využívá.
23) Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu
stojí nebo proudí.
24) Zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba (kromě
nedokončené stavební výroby), polotovary, dokončené výrobky. Za zásoby
se nepovažují cizí věci, ﬁnanční prostředky, cenné předměty, věci umělecké,
historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.
25) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské
kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64,
udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v místě, kde se nacházelo
pojištěné vozidlo (nikoliv epicentru).
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