
DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ REKREAČNĚ OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI

DPP REKR 1/15

s platností od 1. ledna 2015

REKR_DPP_21/5

Pro pojištění rekreačně obývané domácnosti platí příslušná
ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
majetku a odpovědnosti občanů VPP MOB 1/15 (dále jen
"všeobecné pojistné podmínky"), tyto doplňkové pojistné
podmínky a příslušná ustanovení uvedená v pojistné
smlouvě.

Čl. 1

1. Předmětem pojištění je soubor movitých věcí a jiného
majetku (dále jen „ “), který tvoří zařízení
rekreačně nebo přechodně obývané domácnosti a slouží
k jejímu provozu nebo uspokojování osobních potřeb
pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti
(pojištěné osoby). Jde o věci, které jsou majetkem členů
rekreační domácnosti, nebo které pojištěné osoby
oprávněně užívají.

2. Předmětem pojištění jsou rovněž věci převzaté za účelem
užívání, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení
rekreační domácnosti.

3. Pojištěny jsou rovněž věci, které se staly součástí souboru
pojištěné rekreační domácnosti po vzniku pojištění. Věci,
které během trvání pojištění přestanou být součástí
souboru pojištěné rekreační domácnosti, přestávají být
pojištěny.

4. Pojištění se vztahuje též na:
a) věci zvláštní a kulturní hodnoty, cenné věci,
b) elektroniku, audio a video přístroje,
c) věci ve vedlejších prostorech,
d) stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám

rekreačně nebo přechodně obývaných místností nebo
vedlejšího prostoru, byly-li pojištěným pořízeny
na vlastní náklady (dále jen „stavební součásti“),

5. Limity pojistného plnění při škodě na věcech uvedených
v odst. 4 písm. a) až d) jsou stanoveny v pojistné smlouvě.

6. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, předmětem
pojištění nejsou:
a) cennosti,
b) zdravotní pomůcky,
c) věci sloužící k výkonu povolání,
d) věci, které jsou předmětem jiného pojištění,
e) věci mimo místo pojištění,
f) věci předané nebo věci převzaté za účelem poskytnutí

služby (úschova, oprava apod.),
g) věci podnájemníků,
h) motorová, nemotorová a přípojná vozidla s přidělenou

registrační značkou,
i) kolejová vozidla,
j) jiná než malá plavidla (viz článek 11 odst. 26 těchto

pojistných podmínek) a lodní motory,
k) letadla a zařízení pro létání všeho druhu,
l) individuálně vytvořené záznamy na nosičích zvuku,

obrazu a podobných informačních a řídicích
systémech,

m) elektromotory,
n) autorská a jiná nehmotná práva osobně majetkového

charakteru.

Čl. 2

1. Pojištění lze sjednat ve variantě Standard nebo Maxi.

2.1. Pojištění se vztahuje na škody způsobené:
a) požárem,
b) úderem blesku,
c) výbuchem,
d) nárazem nebo zřízením letadla, jeho částí nebo

jeho nákladu,
e) povodní nebo záplavou
f) vichřicí nebo krupobitím,
g) kapalinou unikající z vodovodního zařízení,
h) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
i) sesouváním nebo zřícením lavin,
j) tíhou sněhu nebo námrazy,
k) zemětřesením,
l) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená
věc,

m) nárazem dopravního prostředku nebo jeho
nákladu,

n) krádeží vloupáním,
o) loupeží.

2.2. Pojištění se dále vztahuje na rozbití skla i z jiné příčiny
než pojistným nebezpečím uvedeným v odst. 2.1.

3.1. Pojištění se vztahuje na škody způsobené:
a) požárem,
b) úderem blesku,
c) výbuchem,
d) nárazem nebo zřízením letadla, jeho částí nebo

jeho nákladu,
e) povodní nebo záplavou
f) vichřicí nebo krupobitím,
g) kapalinou unikající z vodovodního zařízení,
h) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
i) sesouváním nebo zřícením lavin
j) tíhou sněhu nebo námrazy,
k) zemětřesením,
l) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená
věc,

m) nárazem dopravního prostředku nebo jeho
nákladu,

n) krádeží vloupáním,
o) loupeží,
p) aerodynamickým třeskem,
q) přepětím,
r) vandalismem,
s) atmosférickými srážkami.

3.2. Pojištění se dále vztahuje na rozbití skla i z jiné příčiny
než pojistným nebezpečím uvedeným v odst. 3.1.

4. Limity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí
a pojištěné věci jsou staveny v pojistné smlouvě.

Čl. 3

Oprávněnou osobou, tj. osobou, která má právo na pojistné
plnění, pokud dále není v těchto pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvě uvedeno jinak, se rozumí:
a) osoba, která je vlastníkem rekreačního objektu

uvedeného v článek 4 odst. 1. těchto pojistných podmínek
nebo se souhlasem vlastníka tento objekt po právu užívá,

b) osoby, které s oprávněnou osobou uvedenou pod písm. a)
tohoto článku trvale žijí a společně uhrazují náklady na své
potřeby.

Čl. 4

1. Za místo pojištění se považuje:
a) rekreačně obývaný byt, který se nachází na adrese

uveden v pojistné smlouvě jako místo pojištění (dále jen
„byt“),

b) vedlejší prostory rekreačně obývaného bytu, pokud se
nacházejí v budově, v níž je byt, nebo na pozemku k ní
příslušejícím, a jsou-li pod vlastním uzamčením nebo
ve výšce min. 3 m nad úrovní příslušného terénu.

2. Za místo pojištění se nepovažuje:
a) dvůr, zahrada ani jiné otevřené prostranství,
b) prostory užívané výlučně k výkonu povolání nebo

výdělečné činnosti.
3. Pojištění se vztahuje na pojištěné věci nacházející se

v místě pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
4. Pojištění se vztahuje i na pojištěné věci, které byly

z důvodu bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné
události přemístěny z místa pojištění.

Čl. 5

1. Pojistnou událostí je vznik škody na pojištěné věci
v souvislosti s nahodilou skutečností vyvolanou
sjednaným pojistným nebezpečím.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že
škoda na pojištěné věci vznikla v důsledku pojistného
nebezpečí, pro něž je v pojistné smlouvě pojištění
výslovně sjednáno.

3. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rámci celkové horní
hranice pojistného plnění také tehdy, byla-li pojištěná věc
poškozena, zničena nebo ztracena v příčinné souvislosti
s pojistnou událostí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění, jestliže
pojistná událost nastane v době trvání pojištění a v místě
pojištění.
Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost
způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo
v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného
opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby,
případně jiné osoby z jejich podnětu nebo jednáním,
o kterém tyto osoby věděly.
Pojištění proti krádeži vloupáním se vztahuje pouze
na věci odcizené, poškozené nebo zničené krádeží
vloupáním, jejíž spáchání bylo potvrzeno šetřením Policie
ČR.
Pojištění proti krádeži vloupáním dále nevztahuje
na věci které pachatel odcizil poškodil nebo zničil poté

uzavřeného prostoru vnikl lstí Za odcizení věci
krádeží vloupáním se též nepovažuje přivlastnění si
pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství
v případech, kdy ke vniknutí do zabezpečeného místa
pojištění došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop
násilí, použitím shodného klíče).
Pojištění proti loupeži se vztahuje pouze na věci odcizené
loupeží, jejíž spáchání bylo potvrzeno šetřením Policie
ČR.

Čl. 6

1. Pojistná hodnota věci může být vyjádřena novou cenou,
časovou cenou nebo obvyklou cenu pojištěné věci.

2. Pojistnou hodnotou pojištěné věci je její nová cena, není-li
ujednáno jinak.

3. Pojistnou hodnotou věcí zvláštní a kulturní hodnoty
a cenných věcí je jejich obvyklá cena.

4. Byla-li poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena
pojištěná věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou
cenu, a její opotřebení nebo jiné znehodnocení
s přihlédnutím k případnému zhodnocení přesáhlo v době
bezprostředně před pojistnou událostí 70%, vyplatí
pojistitel plnění pouze do výše časové ceny.

5. Dojde-li k odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním,
poskytne pojistitel pojistné plnění podle ostatních
ustanovení pojistné smlouvy a těchto pojistných
podmínek, avšak maximálně do výše limitů uvedených
v TABULCE č. 1 na konci těchto pojistných podmínek, a to
v závislosti na způsobu a kvalitě konstrukčních prvků
zabezpečení, které pachatel v době pojistné události
překonal.

6. V případě poškození, zničení nebo odcizení zábranných
prostředků podle článku 11 odst. 34 těchto pojistných
podmínek poskytne pojistitel plnění z jedné pojistné
události maximálně do výše 5% z horní hranice pojistného
plnění sjednané pro movité věci, cennosti, cenné věci
a věci zvláštní hodnoty, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.

7. Vznikla-li pojistná událost na věcech zvláštní a kulturní
hodnoty a cenných věcech, vyplatí pojistitel v případě:
a) poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům

na jejich uvedení do původního stavu,
b) znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi

obvyklou cenou v době bezprostředně před vznikem
pojistné události a obvyklou cenou po pojistné
události,

c) zničení, ztráty nebo odcizení částku odpovídající
obvyklé ceně v době bezprostředně před vznikem
pojistném události.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. 7 písm. a) tohoto
článku nepřevýší částku vypočtenou podle odst. 7 písm.
c) tohoto článku.

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

9. Plnění pojistitele za pojistné události vzniklé působením
povodně nebo záplavy v jednom místě pojištění může být
omezeno limitem plnění pro místo pojištění sjednaným
v pojistné smlouvě (dále jen „

“).
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Místo pojištění
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Pojistná hodnota, pojistné plnění
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10.Plnění pojistitele za pojistné události vzniklé působením
povodně nebo záplavy ve všech místech pojištění
sjednaných v rámci pojistné smlouvy může být omezeno
limitem plnění sjednaným v pojistné smlouvě (dále jen
„ “).

Čl. 7

1. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka
stanovená pojistníkem nižší než pojistná hodnota
pojištěné věci hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo
snížit své plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná
částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.

2. Ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více
jak 15 procent než částka odpovídající pojistné hodnotě
pojištěných věcí, pojistitel pro toto pojištění podpojištění
neuplatní.

Čl. 8

1. Kromě povinností uvedených v článku 14 všeobecných
pojistných podmínek jsou pojistník i pojištěný povinni
zajistit řádné uzavření a uzamčení pojištěného bytu
v době, kdy všechny osoby opustí byt.

2. Povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku platí
i pro osoby žijící s pojištěným ve společné rekreační
domácnosti.

Čl. 9

1. Během trvání pojištění bude pojistná částka a pojistné
aktual izováno v závis lost i na vývoj i indexu
spotřebitelských cen a služeb za uplynulý rok.

2. Index spotřebitelských cen a služeb stanoví pojistitel
na základě údajů veřejně publikovaných Českým
statistickým úřadem.

3. Dojde-li během trvání pojištění ke zvýšení tohoto indexu,
zvýší se pro následující pojistný rok ve stejném poměru
dohodnutá pojistná částka i pojistné, pokud není v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.

4. Pojistná částka bude vždy zaokrouhlena na celé
tisícikoruny podle obecně platných matematických zásad.

5. Pokud dojde ke zvýšení pojistné částky dle odst. 3 tohoto
článku, požadavky na zabezpečení pojištěných věcí proti
vloupání dle TABULKY č. 1 těchto pojistných podmínek se
nezvyšují.

6. Pokud pojistník neakceptuje změnu pojistné částky
a pojistného podle odst. 3 tohoto článku, vystavuje se
riziku možného podpojištění.

7. Pokud pojistník během trvání pojištění nesouhlasí
s navrženou indexací, musí svůj nesouhlas uplatnit
do jednoho měsíce ode dne, kdy se o návrhu dozvěděl.
Pojištění pak trvá za podmínek platných v pojistném
období, které předchází pojistnému období, pro něž byla
indexace navržena. Pokud pojistník ve stanovené lhůtě
nevyužije svého práva nesouhlasu, potvrzuje tím
akceptaci indexace navržené pojistitelem.

Čl. 10

1. Za každý pojistný rok nepřerušeného trvání pojištění,
během něhož nenastala pojistná událost, z níž by bylo
vyplaceno pojistné plnění, poskytne pojistitel
od následujícího výročního dne slevu na pojistném
(bonus) ve výši 5%. Maximální výše slevy může dosáhnout
25%.

2. Bude-li v pojistném roce vyplaceno pojistné plnění
z pojistné události, bude bonus od následujícího výročního
dne po vyplacení pojistného plnění o 5% za každou
pojistnou událost snížen.

3. Sleva i zvýšení uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku se
vypočítávají z roční kalkulace pojistného stanoveného
pro následující pojistné období.

Čl. 11
Článek 2 Všeobecných pojistných podmínek se doplňuje
o tyto výklady pojmů:
1. se rozumí oheň v podobě plamene, který

provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové
ohniště opustil a šíří se vlastní silou.
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí
je i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami
požáru (např. kouřem) nebo hašením nebo stržením
při zdolávání požáru či při odstraňování jeho následků
(hasicí látky, promáčen apod.), a to i v důsledku požáru
nebo výbuchu mimo místo pojištění.

žhnutí a doutnání s omezeným přístupem
kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla.
Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém
vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále
nerozšířil.

2. se rozumí přímý zásah blesku
(atmosférického výboje) do pojištěné věci, při němž proud
blesku zcela nebo zčásti prochází pojištěnou věcí a který
zanechá viditelné stopy na věci nebo na budově, ve které
byla pojištěná věc v době pojistné události uložena.
Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné
nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení
blesku na tato vedení.

se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly
spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá
chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové
nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo
párou se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu,
že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem
a vnitřkem nádoby. Výbuchem se dále rozumí prudké
vyrovnání podtlaku (imploze).

aerodynamický třesk způsobený
provozem letadla a také reakce ve spalovacím prostoru
motorů, v hlavních střelných zbraní ani v jiných zařízeních,
ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

se rozumí náraz nebo zřícení letadla
s posádkou, bezpilotního letadla, kluzáku, volného
balonu, jeho částí nebo jeho nákladu. Nárazem nebo
zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy
letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události,
která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo
opustila. Bezpilotním letadlem se rozumí letadlo, raketa,
družice apod. bez posádky, které může být řízeno
n a d á l k u , n e b o l é t a t s a m o s t a t n ě p o m o c í
předprogramovaných letových plánů nebo pomocí
složitějších dynamických autonomních systémů.

se rozumí zaplavení místa pojištění vodou,
která vystoupila z břehů vodního toku nebo vodního
díla následkem přírodních jevů. Povodní je též příval
vody způsobený poruchou vodního díla.
Vznikne-li škodná událost následkem povodně nebo
v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů od sjednání
pojištění, není pojistitel z této události povinen
poskytnout pojistné plnění, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.

se rozumí zaplavení místa pojištění
v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických
srážek, které vytvoří souvislou vodní plochu.
Záplavou je též příval vody způsobený deštěm.
Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí
povodeň nebo záplava je takové poškození nebo
zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:

přímým působením vody z povodně nebo záplavy
na pojištěnou věc,
předměty unášenými vodou z povodně nebo
záplavy.

Pojištěný je povinen v prostorech, které leží
pod úrovní 1. nadzemního podlaží, zajistit uložení
pojištěných movitých věcí minimálně 15 cm
nad úrovní podlahy.
Pojištění proti povodni a záplavě se nevztahuje
na škody způsobené v obvyklých záplavových
územích, tj. v oblastech, které bývají zaplavovány
povodněmi s periodicitou 20 let (nebo nižší),
resp. záplavových územích stanovených (nebo
navržených) územním plánem obce, správcem
vodního toku, vodoprávním úřadem apod.

rozumí dynamické působení hmoty vzduchu,
která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (75 km/hod) a více.
Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění
zjistitelná, poskytne pojistitel plnění, pokud oprávněná
osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění
způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách
nebo shodně odolných jiných věcech anebo že škoda
při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla
vzniknout pouze v důsledku vichřice.
Vichřicí se pro účely tohoto pojištění rozumí též působení
tornáda, a to již od stupně F0 Fujitovy-Pearsonovy
stupnice. Tornádo je silně rotující vír (se zhruba vertikální
osou), vyskytující se pod spodní základnou konvektivních
bouří, který se během své existence alespoň jednou
dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby
na něm mohl způsobit hmotné škody.

Pojistnou událostí, z důvodu tohoto pojistného nebezpečí,
je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo
způsobeno:

přímým působením vichřice,
tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné
předměty na pojištěné stavby nebo jiné pojištěné věci,
v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části
staveb, v nichž jsou pojištěné věci umístěny.

Pojištění se však, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto
jinak, nevztahuje na škody:

způsobené v důsledku zchátralých, shnilých nebo
jinak poškozených střešních konstrukcí,
způsobené vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot
nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto
otvory nevznikly působením vichřice,
způsobené nebo zvýšené v důsledku nekompletnosti
stavebních konstrukcí nebo jejich nedostatečné
funkce vč. výplní stavebních otvorů (dveří, oken apod.)
a konstrukce zastřešení.

Vznikne-li škodná událost následkem vichřice nebo
v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů od sjednání
pojištění, není pojistitel z této události povinen poskytnout
pojistné plnění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak

se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého
tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře
dopadají na pojištěnou věc.
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí
je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které
bylo způsobeno:

přímým působením krupobití,
v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo části
budovy.

Pojištění se však, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto
jinak, nevztahuje škody:

způsobené v důsledku zchátralých, shnilých nebo
jinak poškozených střešních konstrukcí,
způsobené vniknutím deště, krup, sněhu nebo
nečistot nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud
tyto otvory nevznikly působením krupobití,
způsobené nebo zvýšené v důsledku nekompletnosti
stavebních konstrukcí nebo jejich nedostatečné
funkce vč. výplní stavebních otvorů (dveří, oken
apod.) a konstrukce zastřešení.

se rozumí
voda, topná, klimatizační a hasicí média unikající
z vodovodního zařízení nebo jeho příslušenství
v důsledku náhlé poruchy, náhlého porušení integrity
vodovodního zařízení nebo jeho příslušenství nebo jeho
zamrznutí v přímé souvislosti s povahou a funkcí
vodovodního zařízení nebo jeho příslušenství.
Vodovodním zařízením se rozumí:

vnitřní vodovod, kterým je systém potrubí určený
pro rozvod vody po budově, který je připojen na konec
vodovodní přípojky; pouze pokud je v pojistné smlouvě
dohodnuto, vztahuje se pojištění i na potrubí mimo
budovu,
vnitřní kanalizace, kterou je systém určený k odvádění
odpadních (případně i srážkových) vod, z budovy až
k místu připojení na kanalizační přípojku. Pouze pokud
je v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění
i na potrubí mimo budovu,
vnitřní rozvodné systémy vzduchotechnických
a klimatizačních zařízení, solárních zařízení a zařízení
určených k vytápění budovy a ohřevu vody včetně
příslušenství těchto systémů, pokud je umístěno uvnitř
budovy,
vnitřní rozvodné systémy sprinklerového hasicího
zařízení nebo jiných hasicích zařízení včetně zařízení
na ně připojených,
akvária.

Příslušenstvím vodovodního zařízení se rozumí zejména
klimatizační jednotky, solární panely, kotle, zařizovací
předměty (WC mísy, umyvadla, vany sprchové kouty,
dřezy, apod.) a vodovodní baterie.
Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby
a vnější dešťové svody.
Za vodu unikající z vodovodního zařízení se nepovažuje,
není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak:

voda vytékající z otevřených kohoutů
voda v důsledku chybné funkce sprinklerového
hasicího zařízení,
kapalina unikající při provádění tlakových zkoušek
hasicího zařízení,
voda z bazénu, sauny, whirpoolu a obdobného
zařízení,

celkový limit plnění na pojistnou smlouvu

Podpojištění

Povinnosti pojistníka a pojištěného

Indexace pojistných částek

Bonus

Požárem

Požárem není

Úderem blesku

Výbuchem

Výbuchem není

Zřícením letadla

Povodeň, záplava
Povodní

Záplavou

Vichřicí se

Krupobitím

Vodou unikající z vodovodního zařízení

3.

4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

a)

b)

5.4.

5.5.

6.

a)
b)

c)

a)

b)

c)

7.

a)
b)

a)

b)

c)

8.

a)

b)

c)

d)

e)

a)
b)

c)

d)



3/5

e)

a)

b)

c)
d)

9.

a)

b)

10.

11.

-li
v s

do 10 od ,
z ,

12.

13.

14.

15.

16.

a)

b)

a)

b)

17.
17.1.

17.2.

18.

a)

b)

c)
d)

a)
b)

c)
19.

20.

a)

b)
c)

21.

22.

23.

24.
a)

b)

c)

25.

26.

27.
a)

b)

28.

29.

30.
31.

a)

b)

c)

32
a)

b)

33.
a)

b)

c)

d)

34.

voda z technologických celků, tj. potrubí a příslušenství
určené ke konkrétnímu technologickému nebo
výrobnímu procesu.

Za škodu způsobenou vodou unikající z vodovodního
zařízení se nepovažuje vynaložení nákladů na úhradu
vodného a stočného v přímé souvislosti s únikem vody
z vodovodního zařízení v důsledku jeho poruchy.
Pojištěný je povinen:

pravidelně kontrolovat a udržovat vodovodní zařízení
v bezvadném technickém stavu,
v případě hrozícího vzniku škody přijmout veškerá
nezbytná opatření, zejména uzavřít přívod vody nebo
vypustit vodu z vodovodního zařízení,
v chladném počasí zajistit dostatečné vytápění budovy,
v prostorech, které leží pod úrovní 1. nadzemního
podlaží, zajistit uložení pojištěných movitých věcí
(zejména zásob) minimálně 15 cm nad úrovní podlahy.

se rozumí
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin vzniklé působením
gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy,
ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem
a v důsledku přímého působení přírodních a klimatických
vlivů.
Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé:

v důsledku lidské činnosti (např. průmyslovým nebo
stavebním provozem),
náhlým poklesem zemského povrchu do podzemních
dutin v důsledku působení přírodních sil nebo lidské
činnosti.

se rozumí jev, kdy se
masa sněhu nebo ledu náhle po svazích uvede do pohybu
a řítí se do údolí.

se rozumí poškození stavebních součástí
působením statické nebo kinetické nadměrné tíhy sněhu
nebo ledové vrstvy. Za nadměrnou se považuje taková
tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa
pojištění běžně nevyskytuje.
Pro zjištění nadměrné hmotnosti sněhu je rozhodující
informace Českého hydrometeorologického ústavu.
Není – li pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný
prokázat, že nadměrná hmotnost sněhu a námrazy
způsobily v okolí místa pojištění škody na řádně
udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných
věcech nebo že škoda při bezvadném stavu pojištěné
budovy nebo budovy, v níž se nacházejí pojištěné věci,
mohla vzniknout pouze v důsledku nadměrné tíhy sněhu
nebo námrazy.
Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
nevztahuje na škody způsobené rozpínavostí ledu
a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
Vznikne škodná událost následkem tíhy sněhu nebo
námrazy nebo přímé souvislosti tíhou sněhu nebo
námrazy dnů sjednání pojištění není pojistitel

této události povinen poskytnout pojistné plnění není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak

se rozumí otřesy zemského povrchu
vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují v místě
pojištění (nikoliv v epicentru) alespoň 6. stupně
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky
zemětřesení (MSK-64).

se rozumí
pád stromů, stožárů a jiných předmětů, které nejsou
součástí pojištěné věci, vyvolaný zemskou gravitací.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené vrženými,
vystřelenými nebo létajícími předměty či objekty.

se rozumí náraz
motorového nebo nemotorového vozidla, kolejového
vozidla, vozidla lanových drah nebo jeho nákladu.
Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou nárazem
dopravního prostředku, který byl v době nárazu řízen nebo
provozován pojistníkem nebo pojištěným.

se rozumí tlaková vlna šířící
se vzduchem, vzniklá letem nadzvukového letounu
v důsledku překonání rychlosti zvuku.

se rozumí odcizení, poškození nebo
zničení pojištěné věci poté, co bylo prokazatelně
překonáno ochranné zabezpečení v místě pojištění, tj.
pokud pachatel:

vnikl do místa pojištění prokazatelně pomocí nástrojů
jiných než určených k řádnému otevření,
vnikl do místa pojištění pomocí klíčů, kterých se zmocnil
krádeží vloupáním nebo loupeží.

Pojistnou událostí je i poškození nebo zničení:
pojištěné věci, způsobené jednáním pachatele
směřující k odcizení pojištěné věci,

zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc,
způsobené jednáním pachatele směřující k jejímu
odcizení.

Pojištění se vztahuje pouze na věci odcizené krádeží
vloupáním, jejíž spáchání vylo potvrzeno šetřením Policie
ČR.
Za krádež vloupáním se nepovažuje odcizení, poškození
nebo zničení věci v případech, kdy ke vniknutí
do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným
způsobem.

Loupeží se rozumí odcizení, poškození nebo zničení
pojištěné věci tak, že pachatel použil proti
pojistníkovi, pojištěnému nebo jejich zaměstnanci
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
Pojištění se vztahuje pouze na věci odcizené
loupeží, jejíž spáchání vylo potvrzeno šetřením
Policie ČR.
Za loupež se pro účely tohoto pojištění považuje též

, tedy přivlastnění si
pojištěných věcí mimo místo pojištění způsobem
uvedeným v odst. 17.1. tohoto článku, pokud je
pojištěná osoba má na sobě nebo u sebe.

je takové poškození nebo zničení skel, při
kterém osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo
poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna.
Sklem se rozumí:

skla osazená ve vnějších stavebních otvorech (okna,
lodžie, terasy, apod.),
osazená zasklení vnitřních stavebních součástí
(dveřní výplně, skleněné a zrcadlové stěny apod.),
sklokeramické varné desky,
akvária a terária.

Pojištění skel se netýká škody vzniklé:
při dopravě skel, při zasklívání a demontáži,
při vystavení skel sálavému teplu nebo přímému ohni
(např. při odstraňování starých nátěrů),
na rámech a osazeních.

se rozumí napěťová špička v elektrické síti nebo
výboj statické elektřiny v atmosféře v souvislosti
s nepřímým úderem blesku (atmosférický výboj
nezasáhne pojištěnou věc). Pro získání práva na pojistné
plnění musí oprávněná osoba prokázat, že skutečně
došlo k přepětí např. dokladem z Hydrometeorologického
úřadu nebo Energetických rozvodných závodů.

se rozumí poškození nebo
zničení pojištěné věci:

vniknutím atmosférických srážek do pojištěné
domácnosti stavebními netěsnostmi,
rozpínavostí ledu a prosakováním tajícího sněhu
v důsledku zamrznutí dešťových svodů umístěných
na obvodovém plášti budovy.

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené vniknutím
atmosférických srážek neuzavřenými vnějšími
stavebními otvory (dveře, okna apod.).

se rozumí poškození nebo zničení
pojištěné věci, způsobené úmyslným jednáním
pachatele, za podmínky, že tato událost byla šetřena
Policí ČR bez ohledu na to, zda byl pachatel pravomocně
zjištěn.

se rozumí místnost nebo soubor
místností, které nejsou užívány k trvalému bydlení.
Za se považují drahé kovy, drahokamy a perly
a předměty z nich vyrobené, drobné luxusní předměty,
jejichž hodnota přesahuje 10 000 Kč za jeden kus, např.
luxusní hodinky, luxusní plnicí pera.
Za se považují:

peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky
a mince,
ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, kupony
a jízdenky MHD, dobíjecí kupony do mobilních
telefonů, stravenky, dálniční známky, apod.,
vkladní a šekové knížky, cenné papíry, platební karty
a obdobné dokumenty.

Za se považují přístroje
a zařízení z oblasti audiovizuální techniky včetně
anténních systémů, mobilních telefonů a faxů, přístroje
a zařízení z oblasti výpočetní techniky, fotografické
přístroje, videokamery, optická zařízení, elektronické
hudební nástroje apod., a to včetně jejich součástí,
příslušenství a náhradních dílů.

se pro potřeby tohoto pojištění rozumí
windsurfingy, kánoe, kajaky a jiné čluny, které nepodléhají
evidenci Státní plavební správy.

Za se považují:
písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná
dokumentace, výkresy, kartotéky,
nosiče dat a záznamy na nich uložené, užívané
pro vlastní potřebu pojistníka nebo pojištěného
uvedeného v pojistné smlouvě.

se rozumí náklady, které jsou
obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě.
Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci
přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky
apod.
Za se
považují věci, které k ní podle své povahy patří
a nemohou být odděleny, aniž se tím budova nebo stavba
znehodnotí. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo
stavbě pevně připojeny (např. okna, dveře, příčky,
instalace, obklady, podlahy, tapety, malby stěn, výtah,
kotelna, sanitární zařízení, antény, EZS, EPS). Pro účely
tohoto pojištění se za stavební součásti nepovažují
kuchyňské linky sporáky, pračky, myčky a zabudovaná
svítidla.

se rozumí újma na jmění.

se pro účely tohoto pojištění rozumí, že objekt,
ve kterém je umístěna pojištěná rekreační domácnost,
se nachází v zastavěném a trvale obývaném území
obce,

se pro účely tohoto pojištění
rozumí, že objekt, ve kterém je umístěna pojištěná
rekreační domácnost, se nachází v chatové osadě,
zahrádkářské kolonii, apod.,

se pro účely tohoto pojištění rozumí, že
objekt, ve kterém je umístěna pojištěná rekreační
domácnost, se nachází ve vzdálenosti větší než 250
metrů od posledního trvale obydleného stavení
v zástavbě obce.

. se rozumí:
balkon a lodžie, jež jsou výlučně užívané pojištěnou
osobou,
sklep, komora, garáž, jež jsou výlučně užívány
pojištěnou osobou.

Za se považují:
věci umělecké hodnoty (obrazy, sochařská a grafická
díla, výrobky z porcelánu, skla a keramiky, ručně
vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota není
dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou
kvalitou a autorem díla,
věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána
tím, že mají vztah k historii, historické události či
osobě,
starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které
mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter
unikátu,
sbírky tj. soubor věcí stejného charakteru
a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot
jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota
sbírky jako celku.

se rozumí prvky mechanických
zábranných prostředků (zámky, mříže, rolety apod.)
a elektrické zabezpečovací signalizace (čidla, snímače,
hlásiče apod.), schránky a trezory včetně jejich
uzamykacích systémů, bezpečnostní zavazadla
pro přepravu cenností a jiné technické prostředky
zabezpečující místo pojištění nebo pojištěnou věc proti
odcizení, poškození či zničení.

35. U prvků mechanických zábranných prostředků
uvedených v tomto článku je požadováno, aby jejich
bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody,
vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým
institutem pro akreditaci (dále jen „CIA“) nebo obdobným
zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek
provedených akreditovanou zkušební laboratoří.
Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením
do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN
P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku
do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „BP“). Pokud není
uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min.
do BT 2.
Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena
certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit,
bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným
podmínkám považovat pouze takové, které splňují
minimálně požadavky uvedené v odst. 36. až 48. tohoto
článku.

Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin

Sesouváním nebo zřícením lavin

Tíhou sněhu

Zemětřesením

Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů

Nárazem dopravního prostředku

Aerodynamickým třeskem

Krádeží vloupáním

Loupež

Loupežné přepadení

Rozbitím skla

Přepětím

Atmosférickými srážkami

Vandalismem

Rekreačním bytem

cenné věci

cennosti

elektroniku, audio a video

Malými plavidly

písemnosti

Přiměřenými náklady

stavební součásti a úpravy budovy nebo stavby

Škodou
Umístěním bytu

v obci

v rekreační oblasti

na samotě

Vedlejšími prostory

věci zvláštní a kulturní hodnoty

Zábrannými prostředky
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V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé
komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného
limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky
a případně pro EZS, je-li vyžadována.

36. je vložka zadlabacího
zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku
před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.

37. je kování, které chrání cylindrickou
vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít
bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný
z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat
z kování více než 3 mm.

38. je visací zámek s tvrzeným
třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo
uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání.
Petlice i oka, jimiž prochází třmeny visacích zámků, musí
vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání
minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice
i oka musí být z vnější přístupové strany upevněny
nerozebíratelným způsobem.
Je-li požadován bezpečnostní

, musí být instalován
bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak,
že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho
napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je
instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen
i samotné těleso zámku.

39. je komplet, který tvoří
bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní
cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo
provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit
vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací
systém lze považovat i elektromechanický zámek, který
splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené
v tomto odstavci.

40. se rozumí zadlabací zámek, jehož
uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky,
která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.

41. se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen
„dveře“) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu
odolnému proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich
kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2
podle ČSN ENV 1627. Dveře, které nevykazují
dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové
s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou
z palubek) musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny
(např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm,
ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další
mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li
výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu
min. tloušťky 1 mm.
Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla
měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé
a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování
(např. instalace pevných zástrčí na neotvíratelném křídle
dveří, které jsou zajištěny např., šroubem s maticí nebo
visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené
do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory,
instalace vzpěry neotvíratelného křídla apod.)
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny
ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně,
musí být opatřeny zábranami proti vysazení.

se rozumí dveře, které nesplňují
požadavky odst. 41. nebo 42.

42. jsou dveře profesionálně vyrobené
nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním
uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají
tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem
nebo mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené
bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem
(uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami
proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako
min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním
uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou
považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé
a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min.
tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce
5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min.
tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným
bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých
vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich
vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou
apod.).

43. Funkční (dále
jen „ “) se rozumí systém, který splňuje následující
podmínky:
a) komponenty EZS musí splňovat kritéria minimálně

2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li
požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí být
doložen certifikátem shody vydaným certifikačním
orgánem akreditovaným CIA nebo obdobným
zahraničním certifikačním orgánem.

b) projekt a montáž EZS musí být provedeny dle platné
ČSN EN 50131-1 a norem s ní souvisejících, zejména
ČSN CLC/TS 50131-7 firmou, která má k těmto
činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám
stupeň zabezpečení instalace EZS podle normy, může
být uznána za vyhovující i EZS, jejíž technický stav
a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba
určená pojistitelem.

c) pokud je výstupní signál z EZS vyveden na akustický
hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního
hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěný
na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně
napadnutelný, min. 3 m vysoko a 1,5 m od možné
přístupové trasy (schodiště vně budovy, žebřík
na fasádě budovy, hromosvod apod.), chráněný před
klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný.
Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím
(např. chráničkou, instalací pod fasádou, apod.).

Pojištěný je dále povinen zabezpečit, aby provoz, údržba,
kontroly a revize EZS byly prováděny v souladu
s návodem k obsluze a údržbě (pokud není stanoveno
jinak), musí být minimálně jedenkrát za rok provedena
prokazatelným způsobem komplexní kontrola EZS
výrobcem nebo jím pověřenou organizací.
Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo
považovat EZS za nefunkční.

44. se rozumí pracoviště
s vyvedeným poplachovým signálem EZS (světelný,
akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být
trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který
na základě aktivovaného poplachového signálu musí
provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.

45. (dále jen „ “) je
nepřetržitě obsluhované zařízení, které pomocí linek
telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo
jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od EZS
o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje,
vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být
trvale provozováno policií nebo koncesovanou
soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost
oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého
objektu s dobou dojezdu do 10 minut.

46. se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž
odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou
danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN
1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační
orgán akreditovaný CIA. Za trezor se nepovažuje
ohnivzdorná skříň.
Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný
do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že
jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání
ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn
v souladu s pokynem výrobce.
Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický
klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický
klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.

47. se rozumí zámek,
který splňuje požadavky příslušné normy minimálně
v bezpečnostní třídě 3 (má především zvýšenou odolnost
proti vyhmatání, rozlomení, vytržení a odvrtání; tento
zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně
do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany).

48.
se rozumí, že jakákoli okna,

prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty,
výlohy, vitríny, prosklené stěny apod., které jsou níže než
2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové
trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno
do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny
některým z dále uvedených způsobů:
48.1. (vrstveným sklem,

sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat
kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak,
min. třídy P2Adle ČSN EN 356.

48.2. instalovanou na skle s min.
tloušťkou 4 mm, po montáži na sklo musí vykazovat

kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak,
min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo
odborně instalovat firma, která má k této činnosti
oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu
skla a musí zasahovat až na jeho okraj.

48.3. s čidly reagujícími na rozbití skla
(akustický detektor). Není-li u příslušného limitu
plnění požadována současně i instalace EZS, musí
být instalována EZS min. s vývodem poplachového
signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m
nad okolním terénem a 1,5 m od možné přístupové
trasy (schodiště vně budovy, žebřík na fasádě
budovy, hromosvod apod.). EZS musí splňovat
požadavky uvedené v odst. 43.

48.4. , jejíž ocelové pruty jsou z plného
materiálu min. průřezu 1 cm , osová vzdálenost
prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná
vzdálenost nepřevyšující však hodnostu plochy
čtverce 400 cm , tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí
být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty
spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním),
z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným
způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována,
připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu
okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech
kotevních bodech do hloubky min. 80 mm.
V případě odnímatelné mříže musí být mříž
uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky.
Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí
musí být uzamčena jedním bezpečnostním
u z a m y k a c í m s y s t é m e m n e b o d v ě m a
bezpečnostními visacími zámky nebo je navíjecí
mříž vybavena mechanismem (např. elektricky
ovládané), který zabraňuje neoprávněné
manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její
příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze
hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo,
rozbrušovačka apod.).
Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky,
bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze
takovou mříž, která má mechanickou odolností proti
vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat
požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627.
Výše uvedené požadavky platí i pro mříže
instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

48.5. zajištěnou z vnitřního prostoru
uzamykacími mechanismy včetně zabezpečení
proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich
vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být
nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno
z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze
z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím
(kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka
apod.).

48.6. z vlnitého plechu nebo ocelových
či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení
doloženém certifikátem, jež bude splňovat
požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627.
Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako
u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze
z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím
(kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka
apod.).

se rozumí zařízení,
které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho
vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla
na straně závěsů.

Čl. 12

Dojde-li k zániku pojištění bytu, zanikají k témuž dni i sjednaná
připojištění.

Bezpečnostní cylindrická vložka

Bezpečnostní kování

Bezpečnostní visací zámek

visací zámek se
zvýšenou ochranou třmenu

Bezpečnostní uzamykací systém

Dozickým zámkem

Dveřmi plnými

Běžnými dveřmi

Dveře bezpečnostní

elektrickou zabezpečovací signalizací
EZS

Místem s nepřetržitou službou

Pult centralizované ochrany PCO

Trezorem

Tříbodovým rozvorovým zámkem

Zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných
technických otvorů

Bezpečnostním zasklením

Bezpečnostní fólií

Funkční EZS

Funkční mříží

Funkční okenicí

Funkční roletou

Zábranou proti vysazení a vyražení

Závěrečné ustanovení

2

2

49.
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Prvek zabezpečení Kvalita prvku zabezpečení

dveře běžné

zámek dveří dózický nebo bezpečnostní visací nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou

prosklené plochy uzavřeny zevnitř uzavíracím mechanismem

dveře plné

zámek dveří
zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo bezpečnostní uzamykací 
systém

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí dveří, oken a jiných technických otvorů

dveře plné

zámek dveří
• bezpečnostní uzamykací systém nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
• další tříbodový rozvorový zámek nebo bezpečnostní dvoustranná závora

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí dveří, oken a jiných technických otvorů

dveře plné

zámek dveří
• bezpečnostní uzamykací systém nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
• další tříbodový rozvorový zámek nebo bezpečnostní dvoustranná závora

prosklené plochy
zabezpečení prosklených částí dveří, oken a jiných technických otvorů:

• funkční mříží nebo funkční roletou nebo
• bezpečnostním zasklením ve třídě P3A

NEBO

dveře plné

zámek dveří bezpečnostní uzamykací systém

EZS
s plášťovou nebo prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo na 
mobilní telefon

dveře plné nebo bezpečnostní

zámek dveří
• bezpečnostní uzamykací systém
• další tříbodový rozvorový zámek nebo bezpečnostní dvoustranná závora

prosklené plochy
zabezpečení prosklených částí dveří, oken a jiných technických otvorů:
• funkční mříží nebo funkční roletou nebo
• bezpečnostním zasklením ve třídě P3A

EZS / Ostraha
• EZS 2. stupně s plášťovou nebo prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický 
hlásič nebo na mobilní telefon

dveře plné nebo bezpečnostní

zámek dveří
• bezpečnostní uzamykací systém
• další tříbodový rozvorový zámek nebo bezpečnostní dvoustranná závora

prosklené plochy
zabezpečení prosklených částí dveří, oken a jiných technických otvorů:
• funkční mříží nebo funkční roletou nebo
• bezpečnostním zasklením ve třídě P3A

EZS / Ostraha
• EZS minimálně 3. stupně s plášťovou nebo prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na 
mobilní telefon nebo na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou

ZR7 nad 1 000 000 Kč Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. Není-li v pojistné smlouvě ujednán, platí Z6.
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ZR6 do 1 000 000 Kč

ZR4 do 300 000 Kč

ZR5 do 500 000 Kč

ZR3

ZR2

Kód

ZR1

do 100 000 Kč

do 200 000 Kč

Limit plnění
(vždy včetně)

do 50 000 Kč


	DPP_REKR 2015
	Zabezpečení_věci_rekreační_domácnost - tabulka č.1

