
1T.č. DPPPS MP 1/16

OBSAH
Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Pojistná nebezpečí
Článek 4 Územní rozsah
Článek 5 Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Výklad pojmů
Článek 8 Závěrečné ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění skel, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vie‑
nna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 
1/16 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami 
pro pojištění skel DPPPS MP 1/16 (dále jen DPP), příslušnými Zvláštní‑
mi pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění skel je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Pojištění lze sjednat pro následující předměty pojištění specifikované 
v pojistné smlouvě:
a) zasazená a osazená skla v minimální tloušťce od 3 mm;
b) sanitární keramika;
c) markýzy vyrobené ze skla;
d) světelné reklamy a nápisy;
e) zrcadla

 (dále jen skla).
 Pojištění se rovněž vztahuje na malby, nápisy na skle, nalepené sníma‑

če zabezpečovacího zařízení a nalepené fólie, jsou ‑li tyto umístěny na 
pojištěných sklech.

2. Je ‑li tak v  pojistné smlouvě výslovně uvedeno, pojištění lze sjednat 
i  na sklo do tloušťky 3 mm v  oknech, dveřích, světlících, střechách, 
obytných stěnách a ve vitrínách.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěného skla 
jakoukoli událostí, která nastala náhle a neočekávaně a není dále vylou‑
čena.

Článek 4
Územní rozsah

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo ‑li k pojistné události na 
místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění, není ‑li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.
To neplatí pro předmět pojištění, který byl v důsledku vzniklé nebo hrozící 
pojistné události přemístěn z  místa pojištění na jiné vhodné místo, a  to 
pouze na dobu nezbytně nutnou.

Článek 5
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, byl ‑li před‑
mět pojištění poškozen nebo zničen v přímé souvislosti s  rozsahem 

pojištění sjednaným v pojistné smlouvě dle těchto DPP.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za podmínky, že se předmě‑

ty pojištění ke dni počátku pojištění nacházely v provozuschopném 
stavu, nebyly poškozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s plat‑
nými právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.

3. Bylo ‑li pojištěné sklo zničeno, poškozeno vzniká oprávněné osobě 
právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající ceně nového skla 
stejného druhu a kvality, včetně nákladů na jeho zasazení a osazení. 
Přitom se nepřihlíží k umělecké, historické nebo sběratelské ceně po‑
jištěného skla.

4. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění, 
odpovídající přiměřeným nákladům na pořízení nápisů, maleb nebo 
jiné výzdoby stejného druhu a kvality jako na pojištěném skle.

5. Došlo ‑li k  nouzovému, provizornímu zasklení je pojistitel povinen 
uhradit tyto náklady do výše 30 % z pořizovací ceny pojištěného po‑
škozeného skla.

6. Mělo ‑li porušení povinností uvedených ve VPPM, v těchto DPP nebo 
v příslušných ZPP vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvět‑
šení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného 
plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký 
vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.

7. Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí 
pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, po‑
jištěný nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné 

události, maximálně však 10  % ze sjednané pojistné částky pro 
předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy;

b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné události, maxi‑
málně však 10 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojiště‑
ní, na který byly tyto náklady vynaloženy;

c) byla povinna vynaložit z  hygienických, ekologických či bezpeč‑
nostních důvodů při odklízení pojistnou událostí poškozeného 
majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této 
činnosti utrpěla, maximálně však 20 % ze sjednané pojistné částky 
pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) tím, že byla pojištěná skla vystavena ohni nebo sálavému teplu;
b) nedostatečnou údržbou, korozí rámu, přirozeným opotřebením;
c) ztrátou pojištěného skla;
d) při dopravě skel, při jejich zasklívání, montáži a demontáži.

2. Pojištění se nevztahuje, pokud není v pojistné smlouvě výslovně ujed‑
náno, na škody vzniklé na ohýbaném a vypouklém skle.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Sanitární keramikou keramické výrobky např. bidety, klozety, vany, 

sprchové kouty a umyvadla.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
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