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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění obsahu uloženého v chladícím zařízení, které sjednává Čes‑
ká podnikatelská pojišťovna,  a.  s., Vienna Insurance Group (dále jen 
pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými pod‑
mínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Do‑
plňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obsahu uloženého 
v chladícím zařízení DPPCZ MP 1/16 (dále jen DPP), příslušnými Zvlášt‑
ními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanovení‑
mi zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění obsahu uloženého v chladícím zařízení je pojištěním škodo‑
vým.

Článek 2
Předmět pojištění

Pojištění lze sjednat pro obsah uložený v chladícím zařízení, který je spe‑
cifikovaný v pojistné smlouvě, a který slouží k výkonu činnosti vymezené 
v pojistné smlouvě.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění 
uloženého v chladicím zařízení následkem:
a) poruchy v dodávce elektrického proudu;
b) funkční poruchy chladicího zařízení.

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
Plnění pojistitele, zachraňovací a jiné náklady

1. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, byl ‑li před‑
mět pojištění poškozen, zničen, odcizen nebo ztracen v přímé souvis‑
losti s rozsahem pojištění sjednaným v pojistné smlouvě dle těchto DPP.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za podmínky, že předměty 
pojištění ke dni počátku pojištění nebyly poškozeny a byly uloženy do 
chladícího zařízení v souladu s platnými právními předpisy a požadav‑
ky výrobce nebo zhotovitele.

3. Pojistitel poskytne pojistné plnění za poškozený nebo zničený před‑
mět pojištění uložený v chladicím zařízení za předpokladu, že:
a) používané chladicí zařízení je v  dobrém technickém stavu a  je 

provozováno v souladu s platnými právními předpisy a požadavky 
výrobce;

b) při přerušení dodávky proudu byla vykonána všechna potřebná 
opatření zabraňující zkáze obsahu;

c) pojištěný vede přesné zvláštní písemné záznamy o  množství 
uskladněného zboží;

d) do chladicího zařízení je uloženo takové množství zboží, které od‑
povídá příslušné technické normě;

e) pojištěný důsledně dodržuje hygienické a veterinární předpisy.
4. 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.

5. 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

Pojištění se nevztahuje, pokud není v pojistné smlouvě výslovně ujedná‑
no, na škody vzniklé nedbalostí pojištěného nebo jeho zaměstnanců.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Chladicím zařízením chladicí boxy a ostatní chladicí a mrazicí zařízení.
2. Poruchou v  dodávce elektrického proudu náhlé a  neočekávané 

(předem neoznámené) přerušení dodávky elektrického proudu neza‑
viněné pojištěným.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

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

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

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
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