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Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek a Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14 (dále
i „UCZ/14“), které spolu tvoří nedílný celek (dále i „pojistné podmínky“).
Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 1
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
1.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení
(dále i „pojištění elektroniky“) se vztahuje na náhlé a nepředvídané
poškození nebo zničení pojištěného elektronického zařízení (dále
i „zařízení“) jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných
podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena.

2. Pojištění se vztahuje pouze na případ takového poškození pojištěného zařízení, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost.
Článek 2
Předmět pojištění
1.

Pojištění se sjednává pro jednotlivá ve smlouvě uvedená elektronická
zařízení nebo soubor těchto věcí/zařízení, která byla v době sjednání
pojištění v řádném provozuschopném stavu a byla odborně instalována / uvedena do provozu v souladu s předpisy výrobce, případně
platnými právními předpisy. Není-li ujednáno jinak, předmětem pojištění nejsou zařízení pevně instalovaná ve vozidle.
Na příslušenství a výbavu zařízení se pojištění elektroniky vztahuje jen,
pokud je tak v pojistné smlouvě (např. v rámci identifikace pojištěné
položky) uvedeno a pojistná hodnota příslušenství/výbavy byla zahrnuta do pojistné částky zařízení.

2. Není-li ujednáno jinak, jsou předmětem pojištění elektroniky zařízení
vlastněná či spoluvlastněná pojistníkem či pojištěným (elektronická
zařízení vlastní).
3. Pro případ pojištění souboru věcí se ujednává, že jsou pojištěna zařízení, jejichž stáří nepřesáhlo v okamžiku vzniku
pojistné události 6 let. Stáří jednotlivé věci je dáno datem jejího
prvního uvedení do provozu; nelze-li je doložit, pak datem/rokem
výroby.
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4. Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení :
a) součástí a dílů, jež se pravidelně vyměňují pro opotřebení
nebo spotřebování, např. pásky a papír do tiskárny, žárovky,
pojistky, tiskové hlavy apod.;

b) činných médií, chladicích či jiných pomocných látek;
c) akumulátorových baterií, elektrochemických článků, fotočlánků apod.;
d) skleněných dílů a částí, nářadí a nástrojů všeho druhu;
e) externích nosičů dat, pokud k jejich poškození nedošlo v přímé souvislosti s jinou škodou na pojištěném zařízení, za niž je
pojistitel povinen plnit.
5. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na :
a) základy a podstavce zařízení;
b) programové vybavení;
c) obrazové, zvukové a datové záznamy.
Článek 3
Výluky z pojištění (tento seznam výluk není úplný, v závislosti na
okolnostech škody se mohou uplatnit i další výluky/omezení, které tyto
pojistné podmínky ve svém znění obsahují)
1.

Pokud není ujednáno jinak, pojištění se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nevztahuje na:

a) škody vzniklé v důsledku války, invaze, činnosti zahraničního
nepřítele, válečného stavu, válečných resp. vojenských akcí
(bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka či nikoliv), občanské války, povstání, vzpoury, vzbouření, srocení, stávky,
výluky, občanských nepokojů, odboje, vojenské či uzurpované
moci, stanného práva, výjimečného stavu, jednání skupiny
osob se zlým úmyslem, činu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské
účely, zničení nebo poškození z pokynu vlády působící de jure
nebo de facto anebo jiného veřejného orgánu;
b) škody vzniklé v důsledku trvalého nebo dočasného vyvlastnění vyplývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nároků
vznesených ze strany orgánů veřejné správy;
c) škody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) škody či jiné újmy způsobené přímo či nepřímo azbestem
nebo materiálem obsahujícím azbest či formaldehydem;
e) škody vzniklé v důsledku úmyslu nebo vědomé nedbalosti pojištěného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištěný pověřil péčí
o pojištěné věci nebo ostrahou místa pojištění ani osoby pojištěnému blízké; v případě, že pojištěným je právnická osoba,
za zástupce pojištěného jsou považováni členové statutárních
orgánů, prokuristé a jednatelé;
f)

odpovědnost, újmu, škodu ani na jakékoliv výdaje přímo nebo nepřímo způsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti
s jakýmkoli teroristickým aktem bez ohledu na skutečnost,
že na této události nebo na jakékoli části takové újmy, škody
nebo výdaje mohla mít podíl i jiná příčina; pro účely této výluky se teroristickým aktem rozumí jednání jakékoliv osoby či
skupin(y) osob s použitím síly nebo násilí a/nebo s pohrůžkou jejich použití (ať již tyto osoby/skupiny osob konají samostatně nebo ve spojení s jakoukoli organizací či vládou), které
sleduje politické, náboženské či etnické cíle nebo pohnutky
včetně záměru ovlivnit jakoukoliv vládu nebo uvést veřejnost
či kteroukoliv její část do stavu obav;

g) škody vzniklé v důsledku poškození nebo zničení pojištěné
věci požárem, či jeho průvodními jevy (působení tepla, zplodin a použitých hasebních látek), úderem blesku, výbuchem,
nárazem nebo zřícením osádkou obsazeného letícího tělesa,
jeho částí nebo nákladem, dále rázovou vlnou způsobenou

letem nadzvukového letadla v důsledku překonání rychlosti
zvuku, kouřem, nárazem silničního vozidla, dále vichřicí,
krupobitím či jinými povětrnostními vlivy, zřícením budov,
sesuvem či poklesem půdy, zřícením skal a zeminy, pádem
stromů, stožárů a jiných předmětů, lavinou, tíhou sněhu nebo
námrazy, záplavou, povodní, zemětřesením, výbuchem sopky,
vodou z vodovodního zařízení (pro výklad těchto z pojištění
vyloučených nebezpečí budou přiměřeně použita relevantní
ustanovení Všeobecných pojistných podmínek UCZ/Živ/14),
jakož i krádeží vloupáním, loupežným přepadením či prostou
krádeží, pohřešováním, ztrátou, zpronevěrou, podvodem, zatajením či neoprávněným užíváním;
h) náklady na odstranění primárních vnitřně (tj. bez vnějších
vlivů) vzniklých poruch, ať již tyto měly za následek omezení
funkčnosti nebo úplnou nefunkčnost pojištěného zařízení; na
následné věcné škody na zařízení vyplývající z těchto primárních vnitřních poruch se však toto pojištění vztahuje.
2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za jakékoliv škody či zvětšení rozsahu škody přímo nebo nepřímo vzniklé následkem :
a) vady, kterou mělo zařízení v době uzavření pojištění a která
byla nebo měla a mohla být známa pojistníkovi či pojištěnému, jeho zmocněncům či zástupcům bez ohledu na to, zda
byla známa pojistiteli;
b) zastavení nebo přerušení provozu zařízení a z toho vzniklých
ztrát všeho druhu (např. penále, ušlý zisk, pokuty, manka,
zvýšené náklady na výrobu, ztráty vzniklé z prodlení, ztráta
kontraktu apod.).

tění na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto
jinak.
Článek 6
Pojistná hodnota, pojistná částka
1.

Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu pojištěné věci a je horní
hranicí pojistného plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době.
Není-li ujednáno jinak, stanoví se pojistná částka pro jednotlivé položky pojištěných zařízení. Pojistnou částku stanoví vždy na vlastní
odpovědnost pojistník.

2. Pojištění lze sjednat na :
a) novou cenu, tj. částku, kterou je nutno v místě pojištění vynaložit na
pořízení nového zařízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality
a výkonu, včetně dopravného, poplatků, cla, montážních nákladů aj.;
b) časovou cenu, tj. novou cenu sníženou o částku odpovídající míře
opotřebení nebo jiného znehodnocení zařízení.
Článek 7
Podpojištění
Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka jednotlivé položky nižší
než její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnění, které je k výši
škody ve stejném poměru, jako je pojistná částka k pojistné hodnotě.

3. Z pojištění dále nevzniká právo na plnění za škody způsobené:
a) trvalým působením chemických, biologických, teplotních, mechanických a elektrických vlivů, znečištěním, postupným stárnutím, provozem nebo přirozeným opotřebením, korozí, erozí;
b) dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který je
podle zákona nebo smlouvy za škody odpovědný;
c) na zařízení během skladování, transportu, instalace, opravy či
údržby;
d) počítačovým virem či podobně škodlivým programem, hackerským útokem či jakýmkoli jiným kybernetickým rizikem;
e) elektronickým přenosem či zpracováním dat / informací.
Článek 4
Zachraňovací náklady
Pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady :
a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně
hrozící pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné
události;
b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních při odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo zbytků.
Úhrada vynaložených zachraňovacích nákladů podle písmen
a) a b) tohoto článku se omezuje do výše 5 % ze sjednané pojistné částky.
Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na
záchranu života a zdraví se omezuje do výše 30% ze sjednané
pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.
Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na základě písemného
souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
Článek 5
Místo pojištění
1.

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.

2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě více míst pojištění, vztahuje se
pojištění na všechna tato místa pojištění.
3. Pojištění se vztahuje též na věci, které byly z důvodu bezprostředně
hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění;
za předpokladu, že o této skutečnosti byl pojistitel informován bez
zbytečného odkladu.
4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v místě pojiš-

Článek 8
Výpočet pojistného
1.

Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných částek pro jednotlivé pojištěné položky. Výši sazby pojistného stanoví pojistitel.

2. Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy.
Článek 9
Pojistné plnění
1.

Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepředvídaná věcná škoda
na pojištěné věci, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout
pojistné plnění.

2. Bylo-li pojištěné zařízení poškozeno resp. zničeno, vzniká oprávněné
osobě právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvě stanoveno
jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) při pojištění na novou cenu částku za opravu poškozeného zařízení
resp. částku za pořízení zařízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu v době bezprostředně před pojistnou událostí,
sníženou o cenu využitelných zbytků; plnění v případě poškození
odstraňovaného opravou přitom nesmí převýšit plnění, které by bylo
poskytnuto v případě zničení věci. Zároveň se však ujednává, že
pojistné plnění nepřekročí časovou cenu věci v době bezprostředně před vznikem škody, není-li ujednáno jinak.
b) při pojištění na časovou cenu částku za opravu poškozeného zařízení
resp. částku za pořízení nového zařízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu v době bezprostředně před pojistnou
událostí, ovšem vždy s odečtením částky odpovídající míře opotřebení či znehodnocení zařízení v době bezprostředně před pojistnou
událostí a ceny využitelných zbytků; ve výpočtu pojistného plnění
bude zohledněno i případné zhodnocení zařízení, ke kterému došlo
opravou. Plnění v případě poškození odstraňovaného opravou přitom
nesmí převýšit plnění, které by bylo poskytnuto v případě zničení věci. Zároveň se ujednává, že pojistné plnění v žádném případě
nepřekročí časovou cenu věci v době bezprostředně před vznikem škody.
3. Pojistitel poskytne pojistné plnění v měně České republiky, pokud
nerozhodne o tom, že poskytne naturální plnění (opravou nebo výměnou poškozené věci).
4. Pokud opravu poškozeného zařízení provádí sám pojištěný, uhradí
pojistitel cenu materiálu a náhradních dílů, hodnotu práce, která byla
přímo vynaložena za účelem jeho opravy včetně příslušného procenta

režijních nákladů, maximálně však cenu opravy prováděné specializovanou opravnou.
5. V případě poškození zařízení jsou náklady na demontáž a montáž,
náklady na dopravu do opravny a zpět, vč. celních poplatků součástí
poskytovaného pojistného plnění pouze za předpokladu, že tyto náklady byly zahrnuty do pojistné částky.
6. Náklady na provizorní opravu uhradí pojistitel pouze v případě, že
tyto nároky jsou součástí celkových nákladů na opravu a nezvyšují
celkové pojistné plnění pojistitele.
7.

Jakékoliv zvláštní výdaje, tj. výdaje za přesčasovou práci, práci v noci,
ve dnech pracovního volna a klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů či cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí
budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li to ve smlouvě výslovně ujednáno,
nebo pokud po jejich vynaložení došlo ke snížení celkových nákladů
na opravu zařízení.

8. Tímto pojištěním elektroniky nejsou kryty náklady na jakékoliv změny
zařízení, doplnění, popř. vylepšení zařízení, náklady na údržbu, předepsané opravy a kontroly.
9. Pojistitel poskytne pojistné plnění až po dokončení opravy poškozeného zařízení nebo výměně zničeného zařízení a po předložení všech
k tomu účelu nezbytných dokladů, potvrzujících výši škody.

která má k této činnosti patřičnou kvalifikaci či oprávnění; pokud nejsou kvalifikace či oprávnění výslovně požadovány, pak osobou, která
byla prokazatelně pro obsluhu, řízení nebo ovládání daného zařízení
zaškolena.
4. V případě vzniku pojistné události jsou dále povinni:
a) neprodleně oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za
okolností nasvědčujících spáchání trestného činu;
b) učinit opatření, aby v souvislosti s ní vzniklá škoda byla co nejmenší;
vyčkat s opravou věci poškozené škodnou událostí nebo odstraňováním zbytků takto zničené nebo poškozené věci na písemný pokyn
pojistitele, a to nejdéle do doby 30 dnů od nahlášení škodné události,
pokud z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů
není nutno s opravou nebo odstraňováním zbytků začít neprodleně či
dříve;
c) předložit pojistiteli seznam poškozených a zničených věcí;
d) na požádání pojistitele předložit zejména účetnictví účetní jednotky
a kopie daňových tvrzení k jednotlivým druhům daní dle právních
předpisů České republiky, případně cizího státu; v rámci šetření pojistitele jsou povinni rovněž strpět případné ověřování pravdivosti
a úplnosti sdělených údajů, předložených dokladů a věcí prováděných u třetích osob;
e) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody, jakož i právo na postih a vypořádání;

10. V případě, kdy míra opotřebení nebo jiného znehodnocení
části nebo celku jednotlivé položky předmětu pojištění (jednotlivého zařízení) přesahuje v době vzniku pojistné události
70 % , poskytne pojistitel pojistné plnění pouze v časové ceně.

f)

11. Pokud je věc pojištěna na novou cenu, poskytne pojistitel
plnění ve smyslu odstavce 2.a) tohoto článku pouze za předpokladu, že pojištěný provede opravu či nové pořízení věci
stejného druhu a kvality do 12 měsíců od pojistné události;
jinak bude poskytnuto plnění ve smyslu odst. 2.b) tohoto
článku.

Článek 12
Úprava výše pojistného

Článek 10
Spoluúčast
1.

V pojistné smlouvě může být ujednáno, že oprávněná osoba se podílí
na pojistném plnění z každé pojistné události pevně stanovenou částkou (dále jen spoluúčast).

učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na
náhradu škody nebo jiného obdobného práva, které podle obecně
závazných právních předpisů přechází na pojistitele.

Čl. 5, odst. 5.5. UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel je oprávněn
upravit výši pojistného v případech:
-

kdy dojde ke změně právních předpisů majících vliv na plnění
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vůči státu či jeho organizačním složkám nebo
kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných důvodů
k ohrožení splnitelnosti závazků pojistitele nebo
kdy dojde k růstu indexů vývoje cen pojištěných věcí, případně cen prací na jejich reprodukci, jež zveřejňuje Český statistický úřad, pokud za sledované období tento růst činí více
než 5%.

2. Spoluúčast sjednaná ve smlouvě se odečítá od pojistného plnění.
3. V pojistné smlouvě lze sjednat jiné formy a výše spoluúčasti pro jednotlivé pojištěné položky.

Článek 13
Výklad pojmů
Pro účely pojištění elektroniky platí následující výkladová ustanovení:

Článek 11
Povinnosti pojistníka /pojištěného/oprávněné osoby
1.

Vedle povinností stanovených v čl.7 obecné části pojistných podmínek (UCZ/14) jsou povinni :

a) dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, zejména profesní, technické a bezpečnostní, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny
v pojistných podmínkách a další povinnosti, které byly stanoveny
v pojistné smlouvě či dokumentech tvořících její nedílnou součást;
b) neprodleně oznámit pojistiteli změnu způsobu nebo druhu podnikatelské činnosti;
2. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádět přiměřená opatření k jejímu odvrácení nebo ke zmírnění následků škody,
která již nastala a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele
a řídit se jimi.
3. V rámci předcházejících ustanovení tohoto článku jsou mj. povinni:
a) používat pojištěné zařízení pouze k činnostem, pro něž je tento určen
ve smyslu dokumentace poskytované výrobcem či distributorem (návod k obsluze, technické podmínky pro provoz zařízení aj.);
b) dodržovat technické a další normy a předpisy týkající se provozu
a údržby pojištěného zařízení;
c) zajistit obsluhu, řízení nebo ovládání pojištěného zařízení osobou,

1.

Externími nosiči dat se rozumí paměťová média na elektronicky
zpracovávané informace, která nejsou integrální součástí pojištěného
zařízení.

2. Poškozením zařízení se rozumí změna stavu zařízení, kterou lze objektivně odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší
částku odpovídající časové ceně zařízení v době bezprostředně před
vznikem pojistné události.
3. Provozuschopný stav je takový stav zařízení, ve kterém je toto po
úspěšně dokončeném přejímacím testu a zkušebním provozu schopno plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích
stanovených technickou dokumentací.
4. Příslušenstvím zařízení jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje
a prostředky, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost
zařízení podle jeho účelu. Za příslušenství se nepovažují data a programové vybavení.
5. Soubor věcí/zařízení je tvořen věcmi stejné/obdobné povahy/charakteru či účelu; povaha/charakter či účel věcí do souboru náležejících
musí být specifikovány v pojistné smlově . Není-li uvedeno jinak,
patří do souboru všechny věci dané povahy/charakteru či účelu. Je-li
sjednáno pojištění souboru, vztahuje se pojištění i na věci, které se
staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci,
které přestaly být součástí pojištěného souboru, pojištěny nejsou.

6. Údržbou zařízení se rozumí souhrn činností směřujících k zajištění
technické způsobilosti, provozuschopnosti, hospodárnosti a bezpečnosti provozu zařízení. Tyto činnosti spočívají zejména v pravidelných
prohlídkách v termínech doporučených výrobcem zařízení, dále
v ošetřování, seřizování, včasné výměně opotřebených dílů, a to
v souladu s platnými právními a technickými předpisy, ustanoveními
nebo pokyny danými výrobcem, distributorem či servisní organizací.

8. Zničením zařízení se rozumí změna stavu zařízení, kterou nelze objektivně odstranit opravou, a zařízení se proto nemůže používat k původnímu účelu. Za zničení zařízení se rovněž považuje takové poškození,
které sice lze odstranit opravou, ale náklady na takovou opravu by
přesáhly časovou cenu zařízení v době bezprostředně před pojistnou
událostí.

7.

Článek 14
Účinnost

Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu zařízení výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu
zařízení se podobně jako v případě příslušenství zařízení nepovažují
data a programové vybavení.

Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2014.

