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Pojištění přepravovaného nákladu
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.	 Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen „VPP PPN 2014“) navazují na
Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků
pojištění přepravovaného nákladu.
2.	 Pojištění sjednané dle těchto VPP PPN 2014 je pojištěním škodovým.
3.	 Na VPP PPN 2014 navazují Doplňkové pojistné podmínky Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014
(dále jen „DPP PZN 2014“), které blíže vymezují způsoby zabezpečení předmětu pojištění proti odcizení a výši limitů pojistného plnění.
4.	 VPP PPN 2014 a DPP PZN 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČÁST A. | POJIŠTĚNÍ VĚCÍ MOVITÝCH, KROMĚ CENNOSTÍ A VĚCÍ ZVLÁŠTNÍ HODNOTY
ČLÁNEK I

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

1.	 Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se sjednává v rozsahu:
a)
Přeprava BASIC
pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravovaného nákladu způsobeného některým z pojistných nebezpečí
uvedených v odst. 2. písm. a) tohoto článku, nebo
b)
Přeprava STANDARD
pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravovaného nákladu způsobeného některým z pojistných nebezpečí
uvedených v odst. 2. tohoto článku, nebo
c)
Přeprava EXTRA
pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravovaného nákladu jakoukoli nahodilou škodnou událostí, která není dále
v těchto VPP PPN 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena.
2.	 Pojištění lze sjednat pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravovaného nákladu způsobeného pojistnými nebezpečími:
a)
požár; výbuch; úder blesku; náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu; vichřice; krupobití;
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; lavina; pád stromů, stožárů a jiných předmětů nejsou-li tyto předměty součástí poškozeného
předmětu pojištění nebo téhož souboru jako poškozený předmět pojištění (dále jen „pád stromů, stožárů a jiných předmětů“);
zemětřesení; kouř; nadzvuková vlna; vodovodní škoda; povodeň nebo záplava; dopravní nehoda, náraz nebo střet.
b)
odcizení přepravovaného nákladu v příčinné souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií, loupežným přepadením nebo krádeží
vloupáním včetně poškození nákladu v příčinné souvislosti s krádeží vloupáním, krádeží vozidla, v němž se přepravovaný náklad
nacházel.
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ČLÁNEK II

Předmět pojištění

1.	 Pojištění se vztahuje na náklad:
a)
ve vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě, nebo
b)
po právu užívaný nebo převzatý pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě od fyzické nebo právnické osoby na základě smlouvy
s vlastníkem věci a
c)
přepravovaný výhradně pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě (tj. subjektem realizujícím vlastní přemísťovací činnost v prostoru
a čase je pojištěný) a
d)
přepravovaný silničními motorovými vozidly nebo soupravami silničních vozidel (dále jen „vozidlo“), jejichž provozovatelem
je pojištěný uvedený v pojistné smlouvě.
2.	 Pojištění se nevztahuje na:
a)
cennosti,
b)
věci zvláštní hodnoty,
c)
písemnosti, obchodní knihy, výkresy, plány, projekty,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

záznamy na nosičích zvukových, obrazových, nebo datových záznamů,
ojetá nebo havarovaná silniční vozidla,
lodě, letadla, satelity,
živá zvířata,
zbraně a střelivo,
výbušné a samozápalné látky.

ČLÁNEK III

Pojistná událost

1.	 Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím dle ČÁSTI A těchto
VPP PPN 2014, proti němuž je pojištění v pojistné smlouvě sjednáno, a které nastalo v místě pojištění a v době přepravy předmětu pojištění.
2.	 Doba přepravy je časový interval, který začíná uvedením předmětu pojištění připraveného k přepravě do pohybu za účelem jeho
bezprostředního naložení na vozidlo a končí jeho uložením na místě určení.

ČLÁNEK IV

Výluky z pojištění

1.	 Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na škodné události vzniklé:
a)
v příčinné souvislosti s vadou (zjevnou i skrytou), kterou měl předmět pojištění před započetím přepravy,
b)
nedostatkem obalu nebo vadným nebo nevhodným a neobvyklým způsobem balení,
c)
během nakládky nebo vykládky předmětu pojištění nebo manipulací s ním či příslušenstvím vozidla provádějícího přepravu,
v případech kdy toto bylo prováděno subjektem jiným, než pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,
d)
na předmětu pojištění přepravovaném na základě uzavřené smlouvy o přepravě věci (přepravní smlouvy) nebo smlouvy zasilatelské,
e)
při řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla a pojištěný uvedený v pojistné smlouvě
sám řízení tohoto vozidla takové osobě svěřil.
2.	 Pojištění sjednané v rozsahu PŘEPRAVA EXTRA dle čl. I odst. 1. písm. c) této části VPP PPN 2014 se dále nevztahuje na škodné události
vzniklé:
a)
nesprávným označením předmětu pojištění, které není v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
b)
předáním předmětu pojištění neoprávněnému příjemci,
c)
přirozenou povahou předmětu pojištění, zejména:
vnitřní zkázou,
úbytkem,
oxidací, rzí,
hmyzem, hlodavci a jinými živočichy,
opotřebením.
Pokud však je k přepravě předmětu pojištění použito vozidlo vybavené ochranným zařízením odpovídajícím předpisům pro jeho
provoz (např. proti vlivu tepla, zimy, kolísání teplot, vlhkosti apod.) a během přepravy došlo k jeho poruše, výluka škod způsobených
vnitřní zkázou sjednaná pod. písm. c) tohoto odstavce se nepoužije.
d)
podvodem, zpronevěrou, neoprávněným užíváním cizí věci, krádeží provedenou jinak než krádeží vloupáním.

ČLÁNEK V

Hranice pojistného plnění

1.	 Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je určena limitem pojistného plnění.

ČLÁNEK VI

Pojistné plnění pojistitele

1.	 Byl-li předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným nákladům
na opravu, které jsou v době a místě vzniku pojistné události obvyklé, sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí
poškozeného předmětu pojištění. Pokud náklady na opravu jsou shodné nebo převyšují částku odpovídající časové ceně předmětu
pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění jako za zničený předmět pojištění.
2.	 Byl-li předmět pojištění zničen nebo je-li pohřešován, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající
přiměřeným nákladům na znovuzřízení takového předmětu, které jsou v době a místě vzniku pojistné události obvyklé, sníženou o cenu
využitelných zbytků, nejvýše však částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění, sníženou o cenu využitelných zbytků.
3.	 V případě poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění, kterým jsou zásoby, 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.
4.	 Dojde-li k poškození, zničení nebo pohřešování jednotlivých předmětů pojištění tvořících soubor, sbírku, hromadnou věc či obchodní
závod, nebude při stanovování výše pojistného plnění pojistitelem brán zřetel na znehodnocení souboru, sbírky, hromadné věci
či obchodního závodu, ale pouze na poškození, zničení nebo ztrátu jednotlivých předmětů pojištění.
5.	 V případě pojistné události spočívající v odcizení předmětu pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění stanovené podle tohoto článku,
avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou definovány v Doplňkových pojistných podmínkách Pravidla zabezpečení
přepravovaného nákladu DPP PZN 2014, a to v závislosti na způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku pojistné události.
6.	 Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události týkající se předmětu
pojištění nastalé 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 tento předmět pojištění.
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ČÁST B. | POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ A VĚCÍ ZVLÁŠTNÍ HODNOTY
ČLÁNEK I

Pojistná nebezpečí

1.	 Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se sjednává v rozsahu:
a)
CENNOSTI – BASIC
pro případ pohřešování předmětu pojištění způsobeného některým z pojistných nebezpečí uvedených v odst. 2. tohoto článku,
nebo
b)
CENNOSTI – STANDARD
pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobeného některým z pojistných nebezpečí uvedených
v odst. 2. a 3. tohoto článku.
2.	 Pojištění lze sjednat pro případ odcizení přenášeného nebo v silničním motorovém vozidle převáženého předmětu pojištění loupežným
přepadením nebo v příčinné souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií.
3.	 Pojištění lze také sjednat i pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přenášeného nebo v silničním motorovém vozidle převáženého
předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou požárem; výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího
tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, lavinou, pádem stromů, stožárů
a jiných předmětů nejsou-li tyto předměty součástí poškozeného předmětu pojištění nebo téhož souboru jako poškozený předmět
pojištění (dále jen „pád stromů, stožárů a jiných předmětů“), zemětřesením, kouřem, nadzvukovou vlnou, vodovodní škodou, záplavou
nebo povodní, dopravní nehodou, nárazem nebo střetem.

ČLÁNEK II

Předmět pojištění

1.	 Pojištění se vztahuje na cennosti přenášené nebo v silničním motorovém vozidle převážené výhradně pojištěným uvedeným v pojistné
smlouvě (tj. subjektem realizujícím vlastní přemísťovací činnost v prostoru a čase je pojištěný).
2.	 Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na věci zvláštní hodnoty ve vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné
smlouvě výhradně jím převážené v silničním motorovém vozidle (tj. subjektem realizujícím vlastní přemísťovací činnost v prostoru a čase
je pojištěný).

ČLÁNEK III

Pojistná událost

1.	 Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím dle části
B čl. I VPP PPN 2014, proti němuž je pojištění v pojistné smlouvě sjednáno, a které nastalo v místě pojištění a v době přenosu nebo
převozu předmětu pojištění.
2.	 Doba přenosu nebo převozu začíná uvedením předmětu pojištění do pohybu za účelem jeho:
a)
bezprostředního přenosu nebo
b)
naložení do silničního motorového vozidla a převozu
a končí uložením předmětu pojištění na místě určení.

ČLÁNEK IV

Výluky z pojištění

1.	 Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na škodné události vzniklé:
a)
nedostatkem obalu nebo vadným nebo nevhodným a neobvyklým způsobem balení,
b)
nevhodným způsobem přepravy nebo nevhodným či vadným ložením předmětu pojištění v silničním motorovém vozidle,
c)
v příčinné souvislosti s vadou (zjevnou i skrytou), kterou měl předmět pojištění před započetím přenosu nebo převozu,
d)
během nakládky nebo vykládky předmětu pojištění nebo manipulací s ním či příslušenstvím vozidla provádějícího převoz
v případech, kdy toto bylo prováděno subjektem jiným než pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,
e)
na předmětu pojištění přenášeném nebo převáženém na základě uzavřené smlouvy o přepravě věci (přepravní smlouvy) nebo
smlouvy zasilatelské,
f)
na cenných papírech na doručitele,
g)
při řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla a pojištěný uvedený v pojistné smlouvě
sám řízení tohoto vozidla takové osobě svěřil.

ČLÁNEK V

Hranice pojistného plnění

1.	 Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je určena limitem pojistného plnění.

ČLÁNEK VI

Pojistné plnění

1.	 Dojde-li k poškození peněz, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl pojistné plnění ve výši odpovídající rozdílu mezi
částkou poskytnutou výměnou za poškozené peníze bankou a jejich nominální hodnotou, a ve výši nutně a účelně vynaložených nákladů
spojených s výměnou poškozených peněz.
2.	 Dojde-li k poškození věcí zvláštní hodnoty, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl pojistné plnění ve výši odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu, které jsou v době a místě vzniku pojistné události obvyklé, snížené o cenu využitelných zbytků.
3.	 Dojde-li ke zničení nebo pohřešování peněz nebo ke zničení, poškození nebo pohřešování cenin, vzniká oprávněné osobě právo,
aby jí pojistitel poskytl pojistné plnění ve výši odpovídající jejich nominální hodnotě.
4.	 Dojde-li ke zničení, poškození nebo pohřešování vkladních nebo šekových knížek nebo platebních karet nebo cenných papírů, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl pojistné plnění ve výši odpovídající nutným a účelně vynaloženým nákladům na jejich
umoření a na vystavení druhopisů vkladních a šekových knížek a na vystavení nových platebních karet.
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5.	 Dojde-li ke zničení nebo pohřešování věcí zvláštní hodnoty, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající
přiměřeným nákladům na znovuzřízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, nejvýše částku, kterou
by obdržela při prodeji stejné nebo srovnatelné věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události v obvyklém obchodním styku,
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
6.	 Dojde-li k poškození, zničení nebo pohřešování jednotlivých předmětů pojištění tvořících soubor, sbírku, hromadnou věc či obchodní
závod, nebude při stanovování výše pojistného plnění pojistitelem brán zřetel na znehodnocení souboru, sbírky, hromadné věci
či obchodního závodu, ale pouze na poškození, zničení nebo ztrátu jednotlivých předmětů pojištění.
7.	 V případě pojistné události spočívající v odcizení předmětu pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění stanovené podle tohoto článku,
avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou definovány v Doplňkových pojistných podmínkách Pravidla zabezpečení
přepravovaného nákladu DPP PZN 2014, a to v závislosti na způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku pojistné události.
8.	 Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události týkající se předmětu
pojištění nastalé 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 tento předmět pojištění.

ČÁST C. | SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK I

Místo pojištění

1.	 Místem pojištění je území České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Polské republiky a Rakouské republiky
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

ČLÁNEK II

Povinnosti pojištěného

1.	 Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a)
vlastní jízdu k cíli přepravy při převážení předmětu pojištění (převoz) zahájit bezprostředně po naložení předmětu pojištění
do vozidla. Jízda musí směřovat nejbližší vhodnou trasou k stanovenému cíli přepravy a jízda musí být souvislá, nebrání-li v tom
závažné okolnosti, na jejichž existenci nemá vliv pojištěný,
b)
při přenášení předmětu pojištění přenos směřovat nejbližší vhodnou trasou k stanovenému cíli bez zbytečných zastávek, ledaže
by byly vyvolány závažnými okolnostmi, na jejichž existenci nemá vliv pojištěný,
c)
spolupracovat s pojistitelem při zjišťování příčin, rozsahu a výše škod na předmětu pojištění; sám tyto okolnosti zjistit a průkazně
zaznamenat,
d)
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 III

Výklad pojmů

1.	 Cennostmi se rozumí:
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.
2.	 Kouřem se rozumí
a)
náhlý únik kouře v důsledku poruchy zařízení v místě pojištění,
b)
kouř v důsledku výbuchu mimo místo pojištění.
3.	 Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si předmětu pojištění způsobem, při kterém pachatel překonal překážky chránící předmět
pojištění před odcizením.
4.	 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.
5.	 Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí.
6.	 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.
7.	 Nadzvukovou vlnou se rozumí bezprostřední zničení nebo poškození předmětu pojištění způsobené tlakovou vlnou vyvolanou
tělesem, letícím rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku.
8.	 Nákladem se rozumí movitá věc blíže specifikovaná v pojistné smlouvě, která se nachází ve vozidle provádějícím přepravu. Nákladem
však nejsou věci, které slouží k zajištění provozu vozidla provádějícího přepravu (např. povinná výbava, startovací klíče apod.).
9.	 Nárazem se rozumí srážka vozidla provádějícího přepravu s nepohyblivou překážkou (např. zeď, hydrant, stojící vozidlo, svodidla, strom).
10.	 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.
11.	 Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se rozumí zemskou gravitací vyvolaný pád stromů, stožárů a jiných předmětů.
12.	 Pohřešováním předmětu pojištění se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s předmětem pojištění disponovat.
13.	 Poškozením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou lze objektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu předmětu
pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění použitelný k původnímu účelu.
14.	 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.
15.	 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.
16.	 Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin svahu z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází
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působením přírodních a klimatických vlivů.
17.	 Souvislou jízdou se rozumí jízda během níž nejsou konány žádné přestávky s výjimkou povinných bezpečnostních přestávek při řízení,
přestávek nutných ke konání fyzických potřeb osádky nebo přestávek bezprostředně souvisejících s přepravou (celní odbavení, apod.)
nebo souvisejících s pracovní náplní osádky vozidla.
18.	 Střetem se rozumí srážka vozidla s jiným pohyblivým předmětem.
19.	 Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc při němž blesk zcela nebo z části procházel pojištěnou
věcí a zanechal na ní tepelně mechanické stopy.
20.	 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.
21.	 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 předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a)
přímým působením vichřice,
b)
tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné věci.
22.	 Vodovodní škodou se rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny:
a)
uvnitř stavby z pevně a řádně instalovaných vodovodních nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo
hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,
b)
z vnitřních potrubí určených pro odvod dešťové vody,
c)
z nádrží o objemu větším než 60 l, které nejsou součástí systémů dle písm. a) tohoto odstavce,
d)
unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.
23.	 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).
24.	 Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy z jiných příčin než z důvodu povodně, která po určitou dobu stojí nebo proudí
v místě pojištění.
25.	 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.).
26.	 Zničením 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 znovupořízení dané věci. Zničení jedné věci se nepovažuje za zničení celého nákladu.
27.	 Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

ČLÁNEK IV

Závěrečná ustanovení

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