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Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část

Stavebně– montážní pojištění
na všechna rizika
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.	 Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Stavebně – montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen
„VPP SMP 2014“) navazují na Všeobecné pojistné podmínky – obecná část (dále jen „VPP OC 2014“) a blíže vymezují práva a povinnosti
účastníků stavebně – montážního pojištění na všechna rizika.
2.	 Pojištění sjednané dle těchto VPP SMP 2014 je pojištěním škodovým.
3.	 VPP SMP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČÁST A. | POJIŠTĚNÍ VĚCÍ
ČLÁNEK I

Pojistná nebezpečí

1.	 Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která není dále
v těchto VPP SMP 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena.

ČLÁNEK II

Předmět pojištění

1.	 Pojištění se vztahuje na následující předměty pojištění:
a)
budované stavebně – montážní dílo,
b)
zařízení a vybavení staveniště (místa montáže),
c)
stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje,
pokud jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě nebo jsou součástí v pojistné smlouvě vymezeného souboru s výjimkou předmětů
uvedených v odst. 3. tohoto článku VPP SMP 2014.
2.	 Při pojištění stavebně – montážního díla podle odst. 1. písm. a) tohoto článku se pojištění vztahuje i na veškerý materiál skladovaný na
místě pojištění a určený k použití pro budované stavebně – montážní dílo.
3.	 Pojištění se nevztahuje na:
a)
cennosti,
b)
písemnosti, obchodní knihy, výkresy, plány, projekty,
d)
záznamy na nosičích zvukových, obrazových nebo datových záznamů,
e)
věci zvláštní hodnoty,
f)
vzorky, názorné modely, prototypy,
g)
silniční vozidla podléhající registraci dle obecně závazného právního předpisu, drážní vozidla, letadla a vodní plavidla všeho druhu,
h)
nehmotné věci,
i)
pozemky, vyjma staveb na nich zřízených.
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ČLÁNEK III

Místo pojištění

1.	 Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě a dále místo, na které byl předmět pojištění v důsledku bezprostředně hrozící
nebo vzniklé pojistné události přemístěn.
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ČLÁNEK IV

Pojistná událost

1.	 Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která
není dále v těchto VPP SMP 2014 nebo VPP OC 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena a které omezuje nebo vylučuje funkčnost
či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění.

ČLÁNEK V

Výluky z pojištění

1.	 Není‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škodné události způsobené:
a)
povodní nebo záplavou,
b)
odcizením.
2.	 Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na škodné události vzniklé:
a)
chybou programového vybavení,
b)
částečným nebo úplným přerušením prací na budovaném stavebně – montážním díle,
c)
bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace,
d)
poškozením nebo zničením předmětů pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických a tepelných procesů, znečištěním,
e)
poškozením nebo zničením předmětu pojištění běžnými atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období
a místních poměrů počítat,
f)
větrem, který nedosahuje rychlosti ani 20,8 m/s (75 km/hod),
g)
otřesy zemského povrchu vyvolanými pohybem v zemské kůře, které nedosahují v místě pojištění 6. stupně dle stupnice EMS 98,
h)
ztrátou nebo pohřešováním zjištěným až při inventuře,
i)
poškozením nebo zničením předmětu pojištění působením hmyzu nebo hlodavců,
j)
jinak než na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (např. : ušlý zisk, zvýšené náklady na výrobu, pokuty, manka,
ztráty vzniklé z prodlení, nedodržením sjednaného výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu),
k)
bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání,
dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin,
l)
podvodem, zpronevěrou, neoprávněným užíváním cizí věci, ztrátou předmětu pojištění, krádeží provedenou jinak než krádeží vloupáním,
m) azbestem.
3.	 Z pojištění dále nevzniká právo na pojistné plnění za:
a)
škodné události způsobené chybným návrhem, chybnou projektovou dokumentací, chybnou konstrukcí,
b)
náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybně provedené práce či chybného provedení
nebo vady materiálu, ale tato výluka se vztahuje pouze na části předmětu pojištění přímo postižené chybně provedenou prací
(chybným provedením) nebo vadou materiálu, a ne na správně zhotovené části, poškozené při nehodě v důsledku chybně
provedené práce (chybného provedení) nebo vady materiálu,
c)
škodné události na předmětech pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b), c) těchto VPP SMP 2014 vzniklé v důsledku vnitřní
mechanické nebo elektrické poruchy, přímým účinkem zamrznutí vody nebo jiné kapaliny, chybným mazáním, nedostatkem
maziva či chladicí kapaliny. Pokud ale v důsledku takové vnitřní poruchy dojde k nehodě, která způsobí jiné vnější poškození
předmětů pojištění, pak se na takto následně vzniklé poškození pojištění vztahuje,
d)
škodné události na součástech nebo příslušenství předmětů pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b), c) těchto VPP SMP 2014,
které se vyměňují při změně pracovního úkonu nebo proto, že podléhají rychlému opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla,
raznice, zápustky, ryté a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a lisovací nástroje,
pracovní části drtičů, pásy, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky),
e)
škodné události na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích, činných médiích (např. paliva, maziva, chemikálie,
filtrační hmoty, chladiva, katalyzátory),
f)
náklady jimiž jsou příplatky k odměnám vyplaceným za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraniční.
Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. d) a e) se vztahují pouze na takové poškození nebo zničení předmětů pojištění, které
nenastalo v důsledku živelních pojistných nebezpečí.

ČLÁNEK VI

Povinnosti pojištěného

1.	 Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a)
dodržovat technické normy, obecně závazné právní předpisy a stanovené technologické postupy pro realizaci pojištěného
stavebně‑montážního díla,
b)
ohlásit jakoukoliv škodnou událost související s odcizením nebo úmyslným poškozením předmětu pojištění buď Policii České
republiky, jedná‑li se o škodnou událost vzniklou na území České republiky, nebo příslušnému orgánu veřejné správy, v případě
škodné události vzniklé mimo území České republiky.

ČLÁNEK VII

Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1.	 Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení výše pojistné částky. Pojistnou hodnotou je:
a)
pro předmět pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. a) těchto pojistných podmínek jeho nová cena po dokončení, včetně hodnoty
materiálu použitého pro realizaci předmětu pojištění, nákladů na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy;
b)
pro předměty pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek jejich nová cena (bez obchodních slev),
včetně nákladů na dopravu (mimo letecké), montáž a clo.
2.	 Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou
nebo limitem pojistného plnění.
3.	 Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy.
4.	 Vztahuje‑li se pojištění jen na část hodnoty předmětu pojištění (zlomkové pojištění) nebo nelze‑li v době uzavření pojistné smlouvy
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pojistnou hodnotu předmětu pojištění určit, potom horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění a pojištění se sjednává jako
pojištění prvního rizika.
5.	 V případě pojištění prvního rizika stanovený limit pojistného plnění je horní hranicí úhrnu pojistných plnění, snížených o částky
dohodnutých spoluúčastí, za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby. Pokud bylo ujednáno pojištění prvního rizika,
pojistitel neuplatňuje podpojištění. Sjednání pojištění prvního rizika musí být v pojistné smlouvě výslovně uvedeno.

ČLÁNEK VIII

Pojistné plnění

1.	 Byl‑li předmět pojištění specifikovaný v části A čl. II odst. 1. písm. a) a odst. 2. těchto pojistných podmínek poškozen, zničen nebo je
pohřešován, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným nákladům, které jsou v době pojistné
událostí a v místě obvyklé, na uvedení předmětu pojištění do stavu, v jakém se nacházel v době bezprostředně před pojistnou událostí,
sníženou o cenu využitelných zbytků.
2.	 Byl‑li předmět pojištění specifikovaný v části A čl. II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek poškozen, vzniká oprávněné
osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku, odpovídající přiměřeným nákladům na opravu předmětu pojištění, které jsou v době pojistné
události a v místě obvyklé, včetně nákladů na dopravu (mimo letecké), demontáž a opětovnou montáž nezbytně nutnou pro provedení
opravy a clo, sníženou o cenu využitelných zbytků.
3.	 Pokud náklady na opravu specifikované v odst. 2. tohoto článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění, pojistitel
poskytne pojistné plnění jako za zničený předmět pojištění, a to dle odst. 4. tohoto článku.
4.	 Byl‑li předmět pojištění specifikovaný v části A čl. II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek zničen nebo je‑li pohřešován,
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění, sníženou o cenu využitelných
zbytků. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za náklady na dopravu (mimo letecké), montáž a clo.
5.	 V případě poškození nebo zničení předmětu pojištění poskytne pojistitel v rámci nákladů na opravu či znovuzřízení předmětu pojištění
pojistné plnění, které odpovídá účelně a hospodárně vynaloženým nákladům vzniklým v příčinné souvislosti s pojistnou událostí na vyklizení
místa pojištění, včetně stržení stojících částí předmětu pojištění, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a na jejich uložení nebo
zničení. Pojistné plnění dle předchozí věty poskytne pojistitel do horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět pojištění, v souvislosti
s jeho poškozením či zničením. Pouze, je-li tak pojistnou smlouvou výslovně sjednáno, poskytne pojistitel pojistné plnění dle tohoto
odstavce i nad rámec horní hranice pojistného plnění, a to do částky sjednané v pojistné smlouvě.
6.	 Je‑li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší o více jak 15 % než je pojistná hodnota předmětu pojištění, nastane podpojištění
a pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty
předmětu pojištění.
7.	 Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události týkající se předmětu pojištění,
nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění uvedenou v pojistné smlouvě pro tento předmět pojištění.

ČÁST B. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
ČLÁNEK I

Pojistné nebezpečí, rozsah pojištění

1.	 Pouze je‑li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti
pojištěného za:
a)
majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením
nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také „majetková újma na věci nebo na zvířeti“),
b)
újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví
či usmrcení,
c)
majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm a), pokud vznikla v příčinné souvislosti s jí předcházející újmou uvedenou
pod písm. a) nebo b) tohoto odstavce, dále také „následná finanční újma“,
2.	 Je‑li to ujednáno v pojistné smlouvě, je pojištěna také odpovědnost za újmu v rozsahu těchto VPP SMP 2014 dalších osob uvedených
v pojistné smlouvě, které se podílejí v místě pojištění na realizaci předmětu pojištění uvedeného v části A čl. II odst. 1. písm. a) VPP SMP
2014 a blíže specifikovaného v pojistné smlouvě.
3.	 Pojištění se v rozsahu podle této části B VPP SMP 2014 vždy vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou
v souvislosti s realizací pojištěného stavebně – montážního díla uvedeného v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK II

Pojistná událost

1.	 V souladu s čl. I odst. 3. VPP OC 2014 je pojistná událost definována následujícím věcným, časovým a místním vymezením.
2.	 Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle obecně
závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
3.	 Časové vymezení pojistné události: za okamžik vzniku pojistné události je považován den, kdy vznikla újma, za kterou pojištěný
podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit.
4.	 Místní vymezení pojistné události: za místo vzniku pojistné události se považuje místo, kde došlo k příčině vzniku újmy, nikoli místo,
kde újma vznikla.
5.	 Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění realizovaného stavebně –
montážního díla u pojistitele, a to dle části A VPP SMP 2014.
6.	 Dojde‑li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.
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ČLÁNEK III

Výluky z pojištění

1.	 Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:
a)
převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy,
b)
v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně,
c)
na jakémkoliv majetku nemovitém i movitém působením vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků nebo na zdraví
jakýchkoliv osob vyplývající z takové újmy, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
d)
v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel, vznášedel všeho druhu, letadel nebo plavidel všeho druhu, jakož
i letišť, přístavů, přístavišť, drah nebo lanovek všeho druhu,
e)
v důsledku poddolování nebo průmyslového odstřelu,
f)
působením elektromagnetických polí,
g)
postupným znečišťováním životního prostředí, znečištěním vzniklým v souvislosti s vrtáním, těžbou, údržbou, provozem, v souvislosti
s držbou nebo vlastnictvím studen, šachet či štol; v souvislosti se znečištěním životního prostředí nastalým před vznikem škodné
události (staré zátěže); znečištěním životního prostředí v důsledku závažné havárie ve smyslu obecně závazných právních předpisů,
h)
na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
i)
formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
j)
přenosem viru HIV nebo jakéhokoli jiného viru způsobujícího selhání imunity,
k)
na přepravovaných věcech, pokud jde o odpovědnost za újmu vyplývající ze smluv o přepravě nebo zasílatelských smluv,
l)
prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní
povinnost včas,
m) selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla, elektrické energie,
n)
úmyslným trestným činem, urážkou na cti, pomluvou nebo neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských
práv nebo práva ochranné známky, vzoru obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekalou soutěží,
o)
viry, hackerstvím, nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb,
p)
osobou nebo použitím osoby s nebezpečnými vlastnostmi,
q)
informací nebo radou,
r)
za újmu v rozsahu ceny zvláštní obliby věci.
2.	 Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž
(míněny činnost, vztah nebo postavení):
a)
obecně závazný předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění),
bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného, s výjimkou odpovědnosti
za újmu způsobenou činností, která je předmětem tohoto pojištění,
b)
pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištění) nebo
c)
je újma v souvislosti s nimi způsobená poškozenému reparována jinými veřejno‑právními instituty (např. úrazovým pojištěním atd.).
3.	 Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.
4.	 Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady
nebo v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené na základě jurisdikce USA nebo Kanady, není‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
5.	 Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na jakoukoliv povinnost (zejména povinnost nést náklady na preventivní či nápravná opatření)
vzniklou či uloženou pojištěnému na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6.	 Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za vady (např. za vady provedeného díla apod.).
7.	 Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné zákonné nebo smluvní sankce udělené pojištěnému.
8.	 Pojištění se dále nevztahuje, není‑li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, na odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou jinému
na věci nebo na zvířeti, za újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách
při ublížení na zdraví či usmrcení, nebo za následnou finanční újmu:
a)
způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá
z jiného právního důvodu,
b)
způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku,
9.	 Pojištění se dále nevztahuje, není‑li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, na odpovědnost za:
a)
újmu způsobenou jinak, než je uvedeno v této části B čl. I odst. 1. těchto VPP SMP 2014 tzv. čistou finanční újmu,
b)
nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou
náhradu nemajetkové újmy.
10.	 Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu:
a)
způsobenou tím, že budované stavebně‑montážní dílo nebylo předáno objednateli včas nebo v požadované kvalitě,
b)
spočívající ve zvýšených nákladech na výrobu,
c)
ve formě manka,
d)
způsobenou ztrátou trhu nebo kontraktu.

ČLÁNEK IV

Povinnosti pojištěného

1.	 Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a)
oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil
proti pojištěnému právo na náhradu újmy ze škodné události a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované
náhradě a k její výši. V případě vzniku škodné události spočívající v odpovědnosti za újmu na životním prostředí je pojištěný povinen
oznámit pojistiteli škodnou událost max. do 5 pracovních dnů od jejího vzniku,
b)
bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh, respektive neuznat závazek
k náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá,
c)
pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním
orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení,
d)
v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu
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e)

pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných
orgánů, které se týkají náhrady škody, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem,
pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat řádně a včas návrh na zrušení rozhodčího nálezu, jímž bylo rozhodnuto
o náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá, soudem.

ČLÁNEK V

Pojistné plnění

1.	 Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet
všech pojistných plnění ze sériové pojistné události. Na pojistném plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou
spoluúčastí, bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii.
2.	 Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu pojistné doby,
nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
3.	 Pojistné plnění platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví‑li zvláštní obecně
závazný právní předpis nebo pojistná smlouva jinak. Uhradí‑li pojištěný újmu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má proti pojistiteli
právo na úhradu vyplacené částky, a to do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel.
4.	 Za pojistnou událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu na odložené věci zvláštní hodnoty, za peníze a jiné cennosti
poskytne pojistitel pojistné plnění jen do výše 10 000 Kč za každou pojistnou událost.

ČLÁNEK VI

Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

1.	 Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě v souladu s pokyny pojistitele, náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel.
2.	 Pojistitel nahradí tyto náklady řízení max. do výše 10 % z limitu pojistného plnění stanoveného pro pojištění, kterého se náklady řízení týkaly.
3.	 Výše vyplacené náhrady nákladů řízení se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, nezapočítává.

ČÁST C. | POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY OČEKÁVANÉHO ZISKU INVESTORA
ČLÁNEK I

Pojištěné osoby

1.	 Pro pojištění dle této části VPP SMP 2014 je pojištěnou osobou objednatel stavebně‑montážního díla pojištěného dle části A VPP SMP
2014, který je specifikován v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK II

Pojistná nebezpečí, věcná škoda

1.	 Pojištění se sjednává pro případ zpoždění zahájení provozní činnosti pojištěného závislé na stavebně‑montážním díle pojištěném dle části
A těchto VPP SMP 2014 oproti plánovanému datu zahájení provozní činnosti nebo narušení předpokládaných podmínek pro takovou
činnost k výše uvedenému datu (dále jen „zpoždění“) z důvodu prodlení při realizaci stavebně‑montážního díla pojištěného dle části
A těchto VPP SMP 2014 nastalého v důsledku věcné škody.
2.	 Za věcnou škodu se považuje jakákoliv skutečnost mající charakter pojistné události vzniklé na stavebně‑montážním díle pojištěném dle
části A těchto VPP SMP 2014, za předpokladu vzniku nároku na pojistné plnění dle VPP SMP 2014 část A, nevyloučená dále v této
části VPP SMP 2014 nebo pojistné smlouvě.

ČLÁNEK III

Předmět pojištění

1.	 Pojištění se vztahuje na finanční ztráty, jimiž jsou hrubý zisk a zvýšené provozní náklady.

ČLÁNEK IV

Pojistná událost

1.	 Pojistnou událostí je vznik finanční ztráty pojištěnému v důsledku zpoždění z důvodu prodlení při realizaci stavebně‑montážního díla
pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 nastalého v důsledku věcné škody.

ČLÁNEK V

Výluky z pojištění

1.	 Pojištění se nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v důsledku:
a)
škody, proti které bylo sjednáno pojištění jakoukoli doložkou rozšiřující rozsah pojištění dle části A těchto VPP SMP 2014, pokud
není ujednáno v pojistné smlouvě jinak,
b)
zemětřesení, sopečné činnosti, tsunami,
c)
škody na okolním majetku, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích, zařízení a vybavení staveniště (místa montáže),
d)
škody na provozních médiích, surovinách, jakýchkoli materiálech nezbytných pro podnikatelskou činnost pojištěného,
e)
zásahu veřejné moci,
f)
nedostatku finančních prostředků,
g)
změny, rozšíření, zlepšení, opravy vad nebo poruch nebo odstraněním jakýchkoli nedostatků, jenž bylo provedeno poté, co se tyto
vady, poruchy nebo nedostatky projevily,
h)
uložení jakýchkoliv majetkových sankcí pojištěnému,
i)
prodlení pojištěného se splněním jeho zákonné či smluvní povinnosti,
j)
ztráty obchodu,
k)
věcné škody na stavebně‑montážním díle, které má charakter prototypu.
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ČLÁNEK VI

Pojistné plnění

1.	 Pojistitel poskytne pojistné plnění za finanční ztrátu ve formě hrubého zisku nejvýše do limitu pojistného plnění rovnajícímu se částce
získané vynásobením míry hrubého zisku a částky, o kterou je nižší skutečný obrat pojištěného v průběhu doby ručení, oproti obratu,
kterého by pojištěný dosáhl, kdyby ke zpoždění nedošlo.
2.	 Pojistitel poskytne pojistné plnění za finanční ztrátu ve formě zvýšených provozních nákladů spočívajících ve výdajích nezbytně a účelně
vynaložených pojištěným za účelem zamezení či zmírnění snížení obratu, ke kterému by v době ručení bez takto vynaložených nákladů
došlo, ale nejvýše do limitu pojistného plnění rovnajícímu se částce získané vynásobením míry hrubého zisku částkou snížení obratu,
ke kterému by došlo, kdyby uvedené zvýšené provozní náklady nebyly pojištěným vynaloženy.
3.	 Je‑li v době vzniku pojistné události roční limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě za finanční ztrátu ve formě hrubého zisku
nižší než částka odpovídající součinu míry hrubého zisku a ročního obratu, pojistitel sníží pojistné plnění ve stejném poměru jako je roční
limit pojistného plnění k částce získané uvedeným součinem.
4.	 Osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, se podílí na pojistném plnění částkou, která odpovídá pojistnému plnění
za počet dní stanovený v pojistné smlouvě jako spoluúčast odčetná – časová. Nepřesáhne
‑li zpoždění sjednanou spoluúčast
odčetnou – časovou, nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. Není‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se
spoluúčast odčetná – časová v délce 7 dnů.

ČLÁNEK VII

Práva a povinnosti účastníků pojištění

1.	 Pojištěný je povinen pravidelně, není‑li ujednáno jinak, každé 3 měsíce počínaje datem zahájení realizace stavebně‑montážního díla
pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 nebo datem počátku pojištění, podle toho k čemu dojde později, pojistitele písemně
informovat o postupu prací směřujících k řádnému dokončení stavebně‑montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014.
2.	 V případě, že kdykoliv v době po uzavření pojistné smlouvy dojde k jakékoliv z níže uvedených skutečností:
a)
změna předpokládaného harmonogramu postupu prací na realizaci stavebně‑montážního díla pojištěného dle části A těchto
VPP SMP 2014,
b)
změna v jakékoliv součásti stavebně‑montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 oproti původní schválené
projektové dokumentaci,
c)
odchýlení se od postupů realizace stavebně‑montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 stanovených obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami nebo jeho projektovou dokumentací,
d)
ukončení či přerušení činnosti pojištěného z jakýchkoliv jiných důvodů, než z důvodu zpoždění ve smyslu této části
VPP SMP 2014, likvidace pojištěného nebo nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku pojištěného,
má pojistitel právo snížit pojistné plnění za pojistnou událost úměrně tomu, jaký vliv měla taková skutečnost na rozsah jeho povinnosti plnit.
3.	 Dojde‑li k věcné škodě ve smyslu této části VPP SMP 2014, pak je pojištěný povinen:
a)
bez zbytečného odkladu jakoukoliv formou informovat pojistitele o vzniku věcné škody a současně tuto informaci pojistiteli
písemně potvrdit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku věcné škody dozvěděl,
b)
provést a být účinně nápomocen při provádění takových opatření, která směřují k minimalizaci nebo konzervaci rozsahu narušení
stavebních či montážních prací tak, aby buď vůbec nedošlo ke zpoždění, nebo aby se toto zpoždění co nejvíce zkrátilo,
c)
na žádost pojistitele a na vlastní náklady pojistiteli předložit účetní a jiné obchodní doklady, např. faktury, dodací a příjmové doklady,
účetní rozvahy a další doklady potřebné ke zjištění příčiny a rozsahu pojistné události; v této souvislosti je též povinen podat
pojistiteli jím požadované informace a vysvětlení, popř. vydat čestné prohlášení o skutečnosti, kterou nelze doložit jinak.
4.	 Aby se minimalizovalo zpoždění plánovaného zahájení provozu, popřípadě, aby bylo možno se mu vyhnout, má pojistitel právo vydat
k tomu potřebné pokyny, jejichž splnění je pojištěný povinen zajistit.
5.	 Pokud pojištěný nesplní některou z povinností uvedenou v odstavcích 3. a 4. tohoto článku, je pojistitel oprávněn pojistné plnění snížit
úměrně tomu, jaký vliv mělo toto nesplnění povinnosti na rozsah jeho povinnosti plnit. Jedná‑li za pojištěného jeho zástupce, je pojištěný
povinen jej o těchto povinnostech poučit.

ČÁST D. | SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK I

Výluky z pojištění

1.	 Není‑li ujednáno jinak, pojištění podle části A těchto VPP SMP 2014 se dále nevztahuje na škody vzniklé:
a)
na částech stavebně‑montážního díla, které byly zhotovitelem objednateli řádně předány nebo které, i když nebyly zhotovitelem
objednateli řádně předány, byly uvedeny do provozu nebo pro které bylo vydáno povolení k jejich předčasnému užívání,
b)
na částech stavebně‑montážního díla, u kterých:
ba) byl ukončen první zkušební provoz, nebo zkušební zatížení nebo
bb) uplynuly více než čtyři týdny ode dne zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, které v době vzniku škodné
události dosud probíhaly,
bylo‑li provedení takového zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení dle projektové dokumentace součástí realizace stavebně
‑montážního díla.
2.	 Pojištění dle části B těchto VPP SMP 2014 se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s realizací částí
stavebně‑montážního díla specifikovaných v odst. 1. tohoto článku VPP SMP 2014.
3.	 Žádné z pojištění sjednaných dle těchto VPP SMP 2014 se dále také nevztahuje na škodné události, nebo odpovědnost za újmu vzniklé
či způsobené v průběhu prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení na již dříve použitých věcech nebo v souvislosti s prvním
zkušebním provozem nebo zkušebním zatížením již dříve použitých věcí.
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ČLÁNEK II

Zánik pojištění

1.	 Pojištění vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech a ve VPP OC 2014 dále zaniká:
a)
dnem, kdy bylo dokončené stavebně – montážní dílo předáno objednateli nebo uvedeno do provozu nebo dnem, kdy bylo
vystaveno povolení k jeho předčasnému užívání, podle toho, k čemu dojde dříve,
b)
dnem, kdy bylo stavebně – montážní dílo, u něhož je dle projektové dokumentace součástí realizace provedení zkušebního
provozu, předáno objednateli nebo dnem ukončení prvního zkušebního provozu, nebo zkušebního zatížení, podle toho k čemu
dojde dříve, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu není‑li ujednáno jinak,
c)
ukončením činnosti pojištěného, který je zároveň objednatelem pojištěného stavebně‑montážního díla.

ČLÁNEK III

Výklad pojmů

1.	 Budované stavebně – montážní dílo je materiální výsledek všech činností, prováděných podle projektové dokumentace, aby dílo
(stavba a/nebo technologické zařízení) mohlo sloužit požadovanému účelu.
2.	 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)
cenné papíry.
3.	 Doba ručení je časové období stanovené na návrh pojistníka, během kterého jsou výsledky provozní činnosti negativně ovlivněny
z důvodu zpoždění. Toto období začíná plánovaným datem zahájení provozní činnosti uvedeným v pojistné smlouvě a končí v okamžiku
dosažení stejného obratu, kterého by bylo dosaženo, kdyby ke zpoždění nedošlo, nejpozději však uplynutím maximální doby ručení
uvedené v pojistné smlouvě. Není‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, stanovuje se doba ručení v délce 6 měsíců.
4.	 Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil překonáním zabezpečení místa pojištění
jedním z dále uvedených způsobů:
a)
do místa pojištění se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným
destruktivním způsobem,
b)
místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným
přepadením,
c)
do trezoru, jehož obsah je pojištěn, se dostal tak, že ho prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému
otevírání nebo ho otevřel originálním klíčem nebo duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným
přepadením a zároveň se do místa pojištění, kde je trezor umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm. a) nebo b) tohoto bodu,
d)
do místa pojištění se dostal jinak než je uvedeno pod písm. a) nebo b) tohoto bodu, přičemž existují trasologické stopy nebo jiné
důkazy (např. záznamy z kamerového systému) potvrzující vniknutí pachatele.
5.	 Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na věc, a tím
dochází k jejímu poškození nebo zničení.
6.	 Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí.
7.	 Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si předmětu pojištění tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci
nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
8.	 Materiálem skladovaným na staveništi se rozumí stavební a montážní materiál, který bude použit pro budované stavebně –
montážní dílo; dále se tímto rozumí i věci, jako jsou strojní zařízení, stroje, montážní skupiny a podskupiny, které budou zabudovány
do pojištěného stavebně – montážního díla.
9.	 Míra hrubého zisku je taková míra zisku, které by bylo dosaženo z obratu během doby ručení, pokud by ke zpoždění nedošlo. Míra
hrubého zisku za 12 měsíců se rovná podílu ročního hrubého zisku k ročnímu obratu.
10.	 Nářadí a přístroje jsou pomůcky a pracovní prostředky určené k vykonávání práce, obrábění a měření. Jedná se zejména o ruční
elektrické a pneumatické nářadí, nivelační přístroje, teodolity, totální stanice, svářecí agregáty a další zařízení obdobného charakteru.
11.	 Nová cena je částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení předmětu pojištění stejného nebo srovnatelného druhu a kvality v novém
stavu, v daném místě a čase.
12.	 Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova nebo poskytnutí odborné činnosti.
13.	 Obrat je souhrn úplat definovaných zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, které jsou
předmětem provozní činnosti provozované v dokončeném stavebně‑montážním díle.
14.	 Odcizením se rozumí krádež vloupáním a loupežné přepadení.
15.	 Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí odpovědnost převzatá ve větším rozsahu,
než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis nestanoví
nebo odpovědnost vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
16.	 Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP SMP 2014 rozumí:
a)
příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenec či manžel pojištěného nebo partner pojištěného podle jiného zákona upravujícího
registrované partnerství a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá
důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí,
b)
společník, akcionář nebo člen pojištěného s podílem ve výši 50 % a vyšším,
c)
statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného.
17.	 Pilotovaným letícím tělesem se rozumí letadlo, vrtulník, vzducholoď, létající balón a sportovní létající zařízení (např. závěsný
nebo padákový kluzák, ultralehký letoun nebo vrtulník, sportovní padák apod.).
18.	 Plánované datum zahájení provozní činnosti je datum počátku provozování činnosti pojištěného dle části C těchto VPP SMP
2014 v dokončeném stavebně‑montážním díle, konkrétně uvedené v pojistné smlouvě, od kterého by provozní činnost započala, kdyby
nedošlo ke zpoždění.
19.	 Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
20.	 Postupným znečišťování životního prostředí (újma vzniklá postupně) se rozumí:
−
újma nebo její část způsobená bezprostřední příčinou, jež působila déle než 72 hodin,
−
újma způsobená fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí při jeho běžném standardním chodu
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či průběhu, nebo
újma vzniklá v důsledku toho, že pojištěný nebo osoby pro něj činné porušily povinnost stanovenou ustanovením § 2900 a
násl. občanského zákoníku (zejména tím, že pojištěný nebo osoby pro něj činné před vznikem újmy nepřijaly potřebná opatření
k zamezení vzniku újmy, ačkoliv o nebezpečí jejího vzniku vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měly a mohly,
nebo tím, že po vzniku újmy nepřijaly potřebná opatření k zamezení zvětšování újmy již vzniklé).
21.	 Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla
a nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku.
22.	 Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se
vlastní silou nebo pachatelem. Pojištění sjednané pro případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i na škody způsobené
hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené zplodinami hoření při požáru.
23.	 Roční hrubý zisk je částka, o kterou roční obrat přesahuje částku variabilních provozních nákladů.
24.	 Roční obrat je obrat, kterého by bylo dosaženo v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců počínaje plánovaným datumem zahájení
provozní činnosti, kdyby nedošlo ke zpoždění.
25.	 Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny
např. zdroje, události, okolnosti, závady.
26.	 Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin svahu z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází
působením přírodních a klimatických vlivů.
27.	 Stavba je definována následujícím technickým a právním vymezením:
a)
technické vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií,
bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci
stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
b)
právní vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí stavba, která je samostatnou nemovitou věcí, stavba zřízená na pozemku a jiné
zařízení jako součást pozemku nebo stavba jako součást práva stavby.
28.	 Stavební a montážní stroje jsou zařízení využívaná k realizaci stavebně – montážního díla. Aby mohla být provozována, musí být
řízena obsluhou a jsou schopna přesunu z jednoho místa na jiné vlastní silou. Jde např. o rypadla, dozery a další stroje pro zemní práce,
jeřáby, vysokozdvižné vozíky, válce, finišery aj.
29.	 Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní
konstrukce budov. Za škodné události způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje prosakování vody z tajícího sněhu
nebo námrazy za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí budov tíhou
sněhu nebo námrazy.
30.	 Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc při němž proud blesku zcela nebo z části procházel
pojištěnou věcí a zanechal tepelně mechanické stopy na ní a nebo na stavbě, pokud se v ní v době vzniku pojistné události pojištěná
věc nacházela.
31.	 Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému
působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky
doložen.
32.	 Užíváním věci se se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou podle práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat
její užitné vlastnosti.
33.	 Vada materiálu je odchylka od normálních vlastností materiálu, která je příčinou poškození nebo zničení věci.
34.	 Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:
a)
věci umělecké hodnoty, kterými se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, předměty ze značkového skla nebo značkového
porcelánu a jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen
výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu,
b)
věci historické hodnoty, kterými se rozumí věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii nebo historickým
osobnostem,
c)
starožitnosti, kterými se rozumí věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu
vzhledem ke svému původu a stáří,
d)
sbírky, kterými se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí
tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku,
e)
výrobky z drahých kovů a jiných materiálů, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu,
tj. např. klenoty, drahé kameny, perly.
35.	 Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod). Pojistnou událostí
vzniklou z důvodu pojistného nebezpečí vichřice je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a)
přímým působením vichřice,
b)
tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné věci.
36.	 Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci zkratem či jiným
působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se
také považuje ztráta funkce a funkčních parametrů elektronických prvků a elektronických součástek.
37.	 Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení stroje a strojního zařízení
(např. motory, převodovky, čerpadla, kompresory, přístroje, kotle, ohřívače, výměníky, nádoby, trubky, roury) lomem, trhlinou, deformací,
zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů a strojních zařízení.
Za uvedenou poruchu se považuje také mechanická porucha pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem vady materiálu,
chybné konstrukce nebo výroby a mechanická porucha části pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem přetlaku či podtlaku
plynů, par nebo kapalin.
38.	 Vodovodní škodou se rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny:
a)
uvnitř stavby z pevně a řádně instalovaných vodovodních nebo odváděcích potrubí, topných, klimatizačních, solárních
nebo hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,
b)
z potrubí určených pro odvod dešťové vody instalovaných uvnitř stavby,
c)
z nádrží o objemu větším než 60 litrů, které nejsou součástí systémů dle písm. a) tohoto odstavce,
d)
unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.
−
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39.	 Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly, spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Za výbuch tlakové nádoby (kotle,
potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku
mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. Výbuchem je i prudké vyrovnání podtlaku (imploze).
40. Výrobní vadou se rozumí všechny závady vzniklé ve výrobním procesu.
41.	 Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy z jiných příčin než z důvodu povodně, která po určitou dobu stojí nebo proudí
v místě pojištění.
42.	 Zařízením a vybavením staveniště se rozumí takové věci, které jsou použity k realizaci stavebně – montážního díla, nestávají se
však jeho integrální součástí po jeho dokončení. Tyto věci nejsou schopny přesunu z jednoho místa na jiné vlastní silou a řadí se mezi
ně zejména skladovací přístřešky, přípravná a mísící zařízení, lešení, bednění, staveništní výtahy, vrátky, čerpadla, generátory, přípojky
elektřiny, vody, stavební kanceláře, ubytovny zaměstnanců a další věci obdobného charakteru.
43.	 Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují v místě pojištění alespoň
6. stupně podle makroseismické stupnice EMS-98, charakterizující účinky zemětřesení (trhliny ve zdech, poškození komínů, posunutí
se i větších předmětů apod.).
44.	 Zkratem se rozumí poruchový stav v elektrickém systému, který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními účinky
(tepelnými, mechanickými).
45.	 Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat
k původnímu účelu. Za zničení se považuje i takové poškození, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly
částku odpovídající nákladům na znovu pořízení dané věci.
46.	 Živelními pojistnými nebezpečími se rozumí požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části
nebo jeho nákladu, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo námrazy,
pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, povodeň nebo záplava, vodovodní škoda.

ČLÁNEK IV

Závěrečná ustanovení

1.	 Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP SMP 2014, pokud to VPP SMP 2014 výslovně
nezakazují.
2.	 Tyto VPP SMP 2014 nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

strana 9/9
VPP SMP 2014

