Doplňkové pojistné podmínky
Uniqa pojišťovna, a.s.

Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 800 120 020

pro pojištění přerušení provozu
v důsledku krádeže vloupáním nebo
loupežného přepadení
(dále jen pojištění)

Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, zvláštní částí všeobecných pojistných podmínek UCZ/Pře/14 a Všeobecnými
pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14 pro pojistné smlouvy
uzavřené 1.1.2014 a později nebo Všeobecnými pojistnými podmínkami
– obecná část – UCZ/05 pro pojistné smlouvy uzavřené nejpozději do
31.12.2013. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 1
Rozsah a vznik pojištění
1. Tyto doplňkové pojistné podmínky rozšiřují pojištění přerušení
provozu o krytí škod vzniklých pojistníkovi/pojištěnému při přerušení
provozu v důsledku krádeže vloupáním nebo loupežného přepadení. Trvání tohoto rozšíření pojištění nemůže nikterak přesahovat
trvání pojištění přerušení provozu.
2. Rozšíření pojištění dle těchto DPP se vztahuje pouze na pojištění
uzavřené dle VPP UCZ/Pře/14.
3. Rozšíření pojištění dle těchto DPP lze realizovat:
a) Změnou stávající pojistné smlouvy provedenou k jejímu výročí;
b) Uzavřením nové pojistné smlouvy.
4. Dále uvedená ustanovení jsou odchylkami od VPP UCZ/Pře/14 s tím,
že v ostatním VPP UCZ/Pře/14 platí zcela anebo přiměřeně.
Článek 2
Pojistná nebezpečí
1. Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou úplným nebo částečným
přerušením provozu v důsledku:
a) Krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením, při kterém
došlo k odcizení věcí nezbytných k výkonu činnosti pojištěného
provozu;
b) Poškození nebo zničení prostor nezbytných k výkonu činnosti
pojištěného provozu, ke kterým došlo v souvislosti s vloupáním do
nich nebo loupežným přepadením v nich.

Článek 3
Plnění pojistitele
1. V případě vzniku škody dle Čl. 2, odst. 1 těchto DPP se poskytuje
pojistné plnění za doloženou dobu přerušení provozu, max. však
za 10 pracovních dní.
2. Karenční lhůta ve smyslu čl. 5, odst. 1 VPP UCZ/Pře/14 se pro toto
pojištění neuplatňuje.
Článek 4
Výluky z pojištění
Pokud není ujednáno jinak, pojištění se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nevztahuje na škody vzniklé v důsledku úmyslu
nebo hrubé nedbalosti pojistníka/pojištěného, jeho zástupce,
osoby, kterou pojistník/pojištěný pověřil péčí o věci nezbytné
k výkonu činnosti pojištěného provozu, nebo ostrahou místa
pojištění, osoby pojistníkovi/pojištěnému blízké nebo osoby žijící
ve společné domácnosti s pojistníkem/pojištěným; v případě,
že pojistníkem/pojištěným je právnická osoba, za zástupce
pojistníka/pojištěného jsou považováni členové statutárních
orgánů, prokuristé a jednatelé.
Článek 5
Povinnosti pojistníka/pojištěného
1. Vedle povinností stanovených v obecné a zvláštní části všeobecných
pojistných podmínek UCZ/14 a UCZ/Pře/14 je pojistník/pojištěný
dále povinen:
a) Dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy o bezpečnosti
a ochraně majetku včetně případných dalších povinností uvedených
v pojistné smlouvě;
b) Neprodleně nahradit stávající zámek zámkem stejného druhu
a kvality, pokud dojde ke ztrátě klíče od vstupních dveří do místa pojištění nebo od skříňky, kde jsou věci nezbytné k výkonu
činnosti pojištěného provozu uloženy v souladu se sjednanými
bezpečnostními opatřeními.

2. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nepovažují se
za věci nezbytné k výkonu činnosti pojištěného provozu:

2. Pojistník/pojištěný je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádět přiměřená opatření k jejímu odvrácení nebo ke
zmírnění následků škody, která již nastala, vyžádat si k tomu pokyny
pojistitele a postupovat v souladu s nimi.

a) Cennosti včetně jejich sbírek;

3. V případě vzniku pojistné události je pojistník/pojištěný povinen:

b) Nosiče dat a záznamů, výrobní a provozní dokumentace;

a) Neprodleně oznámit vznik škody policii a pojistiteli;

c) Výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci;

b) Neměnit bez souhlasu pojistitele stav vzniklý pojistnou událostí,
pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody
nebo v rozporu s obecným zájmem;

d) Hrací, peněžní a obdobné automaty i s obsahem, kromě peněz.
3. Za věci nezbytné k výkonu činnosti pojištěného provozu ve
smyslu těchto pojistných podmínek se nepovažují:
a) Věci zvláštní hodnoty, tj. věci historické, starožitné nebo
umělecké hodnoty, včetně jejich sbírek;
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c) Umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným veškerá šetření
potřebná k posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu potřebné podklady a informace.

Článek 6
Práva pojistitele

b) Budovy, které v době vzniku pojistné události byly ve stavu,
kdy je nebylo možno provozně využívat k danému účelu,
nebo na této budově jsou prováděny stavební úpravy a dále
na věci v takové budově uložené;

Pojistitel je oprávněn pojistné plnění snížit úměrně závažnosti
porušení povinností pojistníka/pojištěného uvedených v článku
5 těchto DPP, pokud toto porušení:

c) Zvířata.

a) Mělo vliv na vznik nebo zvětšení následků pojistné události;

b) Znemožnilo předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu ujednání těchto pojistných
podmínek.
Článek 7
Výklad pojmů
Krádež vloupáním
Krádeží vloupáním se rozumí jednak proniknutí pachatele do uzamčeného
prostoru v místě pojištění tak, že s použitím síly prokazatelně překonal
jistící překážky chránící věc před odcizením a zmocnil se jí některým dále
uvedeným způsobem: a) vtlačením nebo vylomením dveří, oken nebo
jiných částí budovy; b) místo pojištění otevřel klíčem, který prokazatelně
nabyl vloupáním do jiných míst, než je místo pojištění nebo loupeží;
c) do pevné schránky se dostal nebo ji prokazatelně otevřel s použitím
jiného technického prostředku než klíče nebo prokazatelně překonal
překážku vytvořenou specifickými vlastnostmi schránky a jejíž zdolání

vyžadovalo mimořádnou fyzickou nebo technickou zdatnost a jednak
i pokus o něj.
Loupežné přepadení
Loupežným přepadením se rozumí: a) přivlastnění si věci tak, že pachatel
použil proti pojistníkovi/pojištěnému, jeho zástupci, jeho zaměstnanci
nebo jiné osobě pověřené pojistníkem/pojištěným prokázané násilí
předcházející zmocnění se věci; b) využití náhlé fyzické nebo psychické
tísně pojistníka/pojištěného, jeho zástupce nebo zaměstnance, ke které
došlo úrazem (nikoliv v příčinné souvislosti s požitím alkoholu nebo
návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího, či zneužití
léků).
Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2014

