
ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení

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

2. Pojištění sjednané dle VPP SKL 2007 je pojištěním škodovým.
3. VPP SKL 2007 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II
Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo
zničení předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která
nastane nečekaně a náhle a není dále nebo v pojistné smlouvě
vyloučena.

ČLÁNEK III
Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na sklo (dále také „věc“), jehož vlastníkem je
pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě a které je
blíže specifikované v pojistné smlouvě nebo je součástí ve smlouvě
vymezeného souboru věcí.

2. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na:
a) nalepené bezpečnostní fólie,
b) nápisy, malby a jinou výzdobu skla,
c) světelné nebo neónové reklamy a nápisy, včetně elektrické

instalace a nosné konstrukce,
(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. Soubor 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.

4. 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 na základě
smlouvy s vlastníkem věci.

ČLÁNEK IV
Místo pojištění

1. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK V
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je poškození nebo zničení předmětu pojištění,
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 předmětu pojištění jakýmkoliv
znečištěním, zabarvením, kresbami, nápisy apod.

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje
na škody vzniklé při dopravě skla a při jeho zasklívání nebo
přípravě k němu.

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 nová cena, tj. částka,
kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení předmětu pojištění
srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty. 

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, nejde-li o pojištění prvního rizika. 

5. Limit pojistného plnění je horní hranicí 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). 

ČLÁNEK VIII
Pojistné plnění 

1. Pokud byl předmět pojištění zničen, vzniká oprávněné osobě
právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným
nákladům na znovuzřízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků.

2. Pokud byl předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné osobě
právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným
nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných
zbytků nahrazovaných částí.
Pojistné plnění pojistitele stanovené podle odst. 2. tohoto článku
nesmí převýšit částku stanovenou podle odst. 1. tohoto článku.

3. Došlo-li k poškození nebo zničení předmětu pojištění, nebude při
stanovení výše pojistného plnění pojistitelem brán zřetel 
na případnou ztrátu jeho umělecké nebo historické hodnoty.

4. 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. To neplatí u pojištění
prvního rizika.

5. Součet pojistných plnění vyplacených za věc nebo za soubor 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 pro soubor věcí. 

ČLÁNEK IX
Výklad pojmů

1. 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.

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

3. 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.

4. Sklem se rozumí sklo, jehož celková tloušťka je minimálně 6 mm 
– např. sklo ploché plavené, sklo ploché lité, sklo válcované 
s drátěnou vložkou nebo sklo vrstvené, lepené sklo nebo sklo,
jehož načítaná tloušťka je minimálně 6 mm – např. speciální skla,
sestavená minimálně ze dvou tabulí skla, mezi nimiž je mezera
(např. vakuová nebo plněná plynem), za předpokladu, že tvoří 
v jednom rámu nerozebíratelný celek.

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

ČLÁNEK X
Závěrečná ustanovení

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

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


