
ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení

1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Pojištění odcizení (dále
jen „VPP K 2007“) navazují na Všeobecné pojistné podmínky – obecná
část (dále jen „VPP OC 2005“) a blíže vymezují práva a povinnosti
účastníků pojištění odcizení. 

2. Pojištění sjednané dle VPP K 2007 je pojištěním škodovým.
3. Na VPP K 2007 navazují Doplňkové pojistné podmínky Pravidla

zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2007 (dále jen „DPP PZK 2007“),
které vymezují limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení
předmětu pojištění.

4. VPP K 2007 a DPP PZK 2007 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II 
Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ:
a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním,
b) odcizení předmětu pojištění loupežným přepadením,
c) poškození nebo zničení předmětu pojištění v příčinné souvislosti 

s odcizením předmětu pojištění. 
2. Pojištění lze dále sjednat pro případ:

a) úmyslného poškození nebo zničení součástí nebo příslušenství
nemovitosti, elektrického zabezpečovacího systému a mechanických
zábranných systémů, které zabezpečují místo pojištění a poškození
nebo zničení schránky (trezoru) sloužící k uložení cenností, jejíž
obsah je pojištěn, došlo-li k jejich poškození nebo zničení jednáním
pachatele, které směřovalo k odcizení předmětu pojištění,

b) úmyslného poškození nebo zničení předmětu pojištění.

ČLÁNEK III
Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na: 
a) věci nemovité,
b) věci movité, vyjma zásob, cenností a věcí, uvedených v odst. 2.

tohoto článku,
c) zásoby, vyjma cenností a věcí, uvedených v odst. 2. tohoto článku,
d) cennosti, 
(dále také „věci“), jejichž vlastníkem je pojistník nebo pojištěný uvedený
v pojistné smlouvě a které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě
nebo jsou součástí v pojistné smlouvě vymezeného souboru věcí.

2. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na:
a) doklady, rukopisy, plány, projekty a obchodní knihy v hodnotě

papírenského zboží, včetně nákladů na administrativní práci
spojenou s jejich znovuzřízením (z kopií apod.), tj. nikoliv v hodnotě,
kterou pro pojištěného svým obsahem představují,

b) záznamy počítačových systémů v hodnotě nosičů dat, včetně nákladů
na administrativní práci a provoz počítače nezbytných na reprodukci
těchto záznamů (s vyloučením jakýchkoliv nákladů na pořízení
informací, které jsou na nosičích zaznamenány), tj. nikoliv v hodnotě
informací, kterou pro pojištěného svým obsahem představují, 

c) vzorky, názorné modely, prototypy a předměty na výstavě,
d) věci zvláštní umělecké hodnoty nebo zvláštní historické hodnoty,

starožitnosti, sbírky, zbraně a střelivo,
e) vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích (ve smyslu

závazných právních předpisů), která jsou vedena jako zásoby,
(dále také „věci“), jejichž vlastníkem je pojistník nebo pojištěný uvedený
v pojistné smlouvě a které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě
nebo jsou součástí ve smlouvě vymezeného souboru věcí.

3. Pojištění se nevztahuje na:
a) autorská a jiná nehmotná práva majetkového charakteru,
b) cenné papíry,
c) porosty a pozemky,
d) zvířata,
e) vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích (ve smyslu

závazných právních předpisů), která nejsou vedena jako zásoby,

f) přepravované věci. 
4. Soubor věcí tvoří věci, které mají podobný nebo stejný charakter. Je-li

pojištěn soubor věcí, pojištění se vztahuje na všechny věci, které 
k souboru náleží k datu vzniku pojistné události.

5. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na cizí věci
(pojištění cizího pojistného rizika), které pojistník nebo pojištěný
uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo je převzal od fyzické
nebo právnické osoby na základě smlouvy s vlastníkem věci.

ČLÁNEK IV
Místo pojištění

1. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.
2. Pojištěné věci vyjma věcí nemovitých musí být uloženy pouze v budově

nacházející se na místě pojištění.
3. Pojištěné věci movité a zásoby, které jsou svými rozměry a váhou

obtížně odcizitelné nebo které mají charakter hutního materiálu,
stavebnin, kamene, mobilních strojů a zemědělské mechanizace,
mohou být také uloženy na pozemku opatřeném oplocením
nacházejícím se na místě pojištění.

ČLÁNEK V
Pojistná událost 

1. Pojistnou událostí je odcizení, poškození nebo zničení předmětu pojištění
způsobené některým pojistným nebezpečím dle článku II těchto VPP K
2007 uvedeným a vybraným v pojistné smlouvě, které nastalo v místě
pojištění.

ČLÁNEK VI
Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných

násilných nepokojů, teroristických aktů, stávek nebo zásahem
veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi,

b) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací,
c) poškozením nebo zničením věci nebo její části jakýmkoliv

znečištěním, zabarvením, kresbami, nápisy apod.,
d) odcizení předmětu pojištění podvodem, neoprávněným užíváním

předmětu pojištění, zatajením předmětu pojištění nebo
zpronevěrou předmětu pojištění.

ČLÁNEK VII
Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může 
v důsledku pojistné události na předmětu pojištění nastat, a je
rozhodná pro stanovení výše pojistné částky. 

2. Pojistná hodnota předmětu pojištění je:
a) nová cena, tj. částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení

předmětu pojištění srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty.
Nová cena je pojistnou hodnotou vždy, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak,

b) časová cena, tj. částka, která se stanoví z nové ceny předmětu
pojištění, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému
znehodnocení anebo k zhodnocení předmětu pojištění, k němuž
došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem. 

3. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní
hranicí pojistného plnění je pojistná částka, pokud se nejedná 
o pojištění prvního rizika. 

4. Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby odpovídala
pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy. 

5. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění při pojištění
prvního rizika. Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy nelze
určit pojistnou hodnotu v době sjednání pojištění nebo případ, kdy se
pojištění vztahuje pouze na část pojistné hodnoty předmětu pojištění
(zlomkové pojištění). 
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ČLÁNEK VIII
Pojistné plnění 

1. Pokud byl předmět pojištění odcizen nebo zničen, vzniká oprávněné
osobě právo, není-li dále ujednáno jinak, aby jí pojistitel poskytl:
a) při pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným

nákladům na znovuzřízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků,

b) při pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným
nákladům na znovuzřízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jinému
znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby
bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu
využitelných zbytků. 

2. Pokud byl předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné osobě právo,
není-li dále ujednáno jinak, aby jí pojistitel poskytl:
a) při pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným

nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných
zbytků nahrazovaných částí,

b) při 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. 

Pojistné plnění stanovené podle odst. 2. tohoto článku nesmí převýšit
částku stanovenou podle odst. 1. tohoto článku.

3. Pokud byl odcizen, poškozen nebo zničen předmět pojištění, pro který
bylo sjednáno pojištění na novou cenu, a jeho opotřebení nebo jiné
znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení přesáhlo 
v době bezprostředně před vznikem pojistné události 70 %, vyplatí
pojistitel pojistné plnění stanovené podle odst. 1. nebo 2. tohoto článku
pouze do výše časové ceny, kterou měl předmět pojištění v době
bezprostředně před vznikem pojistné události.

4. V případě odcizení, zničení nebo poškození zásob pojistitel poskytne
pojistné plnění stanovené podle odst. 1. nebo 2. tohoto článku, které
však nepřevýší částku, kterou by oprávněná osoba obdržela při prodeji
zásob v době bezprostředně před vznikem pojistné události v obvyklém
obchodním styku.

5. V případě odcizení, zničení nebo poškození věcí zvláštní umělecké
hodnoty nebo zvláštní historické hodnoty, starožitností nebo sbírek
pojistitel poskytne pojistné plnění stanovené podle odst. 1. nebo 2.
tohoto článku, které však nepřevýší částku, kterou by oprávněná osoba
obdržela při prodeji stejné nebo srovnatelné věci v době bezprostředně
před vznikem pojistné události v obvyklém obchodním styku.

6. Při odcizení vkladních a šekových knížek a platebních karet, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku, kterou je nutno
vynaložit na umoření vkladních a šekových knížek a platebních karet.
Jestliže vkladní a šekové knížky a platební karty byly zneužity, pojistitel
neposkytne pojistné plnění za snížení majetku (včetně ušlých úroků 
a ostatních výnosů), ke kterému došlo v důsledku tohoto zneužití.

7. Došlo-li k poškození nebo zničení věcí nemovitých, nebude při
stanovení výše pojistného plnění pojistitelem brán zřetel na případnou
ztrátu jejich umělecké nebo historické hodnoty.

8. Došlo-li k odcizení, poškození nebo zničení věcí tvořících sbírku,
nebude při stanovení výše pojistného plnění pojistitelem brán zřetel 
na znehodnocení celku, ale pouze na odcizení, poškození nebo zničení
jednotlivých pojištěných věcí.

9. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší o více jak 15 %,
než je pojistná hodnota věci nebo souboru věcí, nastane podpojištění 
a pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém
je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěné věci
nebo souboru věcí. 

10. Součet pojistných plnění vyplacených za škodu na věci nebo na souboru
věcí z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku
(je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu pojistné doby) nesmí
přesáhnout horní hranici pojistného plnění uvedenou v pojistné
smlouvě pro věc nebo soubor věcí.

ČLÁNEK IX
Výklad pojmů

1. Cennosti jsou:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) ceniny, tj. např. platné poštovní známky, kolky, losy, telefonní karty,

dálniční známky a další ceniny, které mohou být zpeněženy,
c) vkladní a šekové knížky a platební karty,
d) ostatní cenné věci, které vzhledem ke své relativně malé velikosti 

a nízké váze mají velkou cenu, tj. např. klenoty, výrobky z drahých
kovů, drahé kameny, perly, cenné známky, mince.

2. Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si věci způsobem, při kterém
pachatel překonal překážky chránící věc před odcizením a zmocnil se ji
některým z dále uvedených způsobů:
a) do místa pojištění se dostal tak, že jej zpřístupnil nástroji, které

nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným destruktivním
způsobem, při němž překonal konstrukci (plášť) prostoru v místě
pojištění,

b) v místě pojištění se skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil, místo
pojištění opustil a po krádeži byly zanechány průkazné stopy,

c) místo pojištění nebo schránku sloužící k uložení cenností (např.
trezor) otevřel originálním klíčem nebo jeho duplikátem, jehož se
průkazně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením,

d) do schránky sloužící k uložení cenností (např. trezor), jejíž obsah je
pojištěn, se dostal nebo ji otevřel nástroji, které nejsou určeny 
k jejímu řádnému otevírání (umístění schránky musí být totožné 
s místem pojištění). 

3. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si věci tak, že pachatel
použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jednající
jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

4. Mechanickými zábrannými systémy se rozumí např. bezpečnostní
kování, bezpečnostní zámky, bezpečnostní uzamykací systémy a jejich
komponenty, mechanické zabezpečení u prosklených otvorových
výplní apod.

5. Neoprávněným užíváním se rozumí zmocnění se cizí věci v úmyslu ji
přechodně užívat.

6. Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupežným přepadením.
7. Podvodem se rozumí úmyslné obohacení sebe nebo někoho jiného 

ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl nebo
něčího omylu využije.

8. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou lze objektivně
odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně
není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná 
k původnímu účelu.

9. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její
části, která je v době vzniku škodné události v místě obvyklá, bez
zvýšených nákladů za urychlení opravy.

10. Přiměřenými náklady na znovuzřízení věci jsou náklady na zřízení
(koupi nebo výrobu) věci srovnatelného druhu, kvality a užitné
hodnoty, které jsou v době vzniku škodné události v místě obvyklé.

11. Příslušenstvím věci jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím
určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.

12. Přisvojením věci se rozumí získání možnosti trvalé dispozice s věcí.
13. Sbírky jsou záměrně a systematicky soustřeďované a uchovávané

předměty, např. zpracovávané předměty téhož druhu z oblasti přírody
a lidské činnosti.

14. Součástí věci je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být
odděleno bez toho, aniž by se tím věc znehodnotila.

15. Starožitnosti jsou věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou
uměleckou hodnotu případně charakter unikátu vzhledem ke svému
původu a stáří.

16. Věci movité jsou věci, které lze přemístit z místa na místo bez narušení
jejich podstaty a nejsou tedy věcmi nemovitými. 

17. Věcí nemovitou se rozumí pro účely pojištění stavba spojená se zemí
pevným základem (např. budova, hala apod.).

18. Věci zvláštní historické hodnoty jsou pouze věci, jejichž hodnota je
dána tím, že mají vztah k historii nebo historickým osobnostem. Jedná
se např. o zbraně, oblečení, vozidla, nádobí, nábytek, hudební nástroje
apod. 

19. Věci zvláštní umělecké hodnoty jsou pouze věci, u nichž je cena
určena především kvalitami uměleckými a nikoliv jen výrobními, jako je
tomu u běžných věcí (výrobků). 

20. Zásoby jsou věci, které jsou jako zásoby specifikovány v platné účtové
osnově. 

21. Zatajením věci se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci
pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení osoby, která s věcí
po právu disponovala.

22. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není
možno odstranit opravou, jejíž cena by nepřesáhla horní hranici
pojistného plnění.

23. Zpronevěrou se rozumí přisvojení si svěřené věci.

ČLÁNEK X
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
dohodou odchylně od VPP K 2007, pokud to VPP K 2007 výslovně
nezakazují.

2. Tyto VPP K 2007 nabývají účinnosti dne 1. února 2007. 


