Pojišťovna pro přátele a jejich přátele

Zvláštní pojistné podmínky – Pojištění odpovědnosti
(ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze v pojistné smlouvě sjednat:




Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v běžném občanském životě
Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku
Pojištění odpovědnosti zaměstnance
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Závěrečná ustanovení

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení
1.1 PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., sídlo Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČO: 04257111, zapsaná v Obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20807,
provozující pojišťovací činnost v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen „pojišťovna“).

1.2 Pojišťovna vydává tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „zvláštní
podmínky“) pro pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojištění
odpovědnosti“) sjednané mezi pojišťovnou a pojistníkem v pojistné
smlouvě (dále jen „smlouva“).

ČLÁNEK 2

Výklad pojmů
Použité pojmy mají tento význam:

2.2 Osobami žijícími ve společné domácnosti se rozumí fyzické
osoby, které spolu žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
2.3 Stavbou se rozumí obytná budova nebo byt.

2.1 Ekologickou újmou se rozumí ztráta nebo oslabení přirozených
funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo
narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.

ČLÁNEK 3

Rozsah pojištění
3.1 Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za:
a)

- škody následné, tj. výhradně ušlý zisk a náhrady za ztížení
společenského uplatnění

újmu na životě a zdraví, tj.:
- škodu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením
poškozeného, včetně případných regresů zdravotních pojišťoven
a regresů orgánů sociálního zabezpečení;
- případnou jinou nemajetkovou újmu. Jinou nemajetkovou
újmou se pro účely tohoto pojištění rozumí výlučně náhrada za
bolestné a/nebo náhrada za smrt v důsledku škody na životě nebo
na zdraví poškozeného;

b)
c)

škody na věci způsobenou poškozením, zničením nebo ztrátou
věci
jinou finanční škodu, tj.:
- škodu, kterou je možné vyjádřit v penězích, a která vznikla
jinak, než jako škoda nebo újma na životě a zdraví, škoda
následná (vzniklá jako důsledek škody nebo újmy na životě a
zdraví), a jinak než škoda na věci

ČLÁNEK 4

Územní rozsah pojištění
4.1 Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro území České republiky.
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ČLÁNEK 5

Pojistná událost
5.1 Pojistnou událostí je vznik odpovědnosti pojištěného nahradit třetí
osobě dle obecně závazných předpisů újmu, která je krytá sjednaným
typem pojištění, a to do limitu a za podmínek ujednaných ve smlouvě
a v dalších částech těchto Zvláštních pojistných podmínek.

5.2 Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění, pokud porušení

právních povinnosti nebo jiná právní skutečnost, na základě které
vznikla újma, nastaly v době trvání pojištění a v územním rozsahu
pojištění.

ČLÁNEK 6

Pojistné plnění
6.1 Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění sjednaný ve
smlouvě. V rámci limitu plnění může být ve smlouvě sjednán sublimit
plnění. Sublimit pojistného plnění nezvyšuje celkový limit pojistného
plnění.
6.2 Pojišťovna poskytne poškozenému plnění v rozsahu a ve výši náhrady
újmy, ke které je pojištěný povinen podle obecně závazných předpisů,
a to do výše limitu pojistného plnění, sjednaného ve smlouvě a po
odečtení spoluúčasti na každé pojistné události ve výši sjednané ve
smlouvě.

6.3 Pojištěný má právo, aby pojišťovna za něho zaplatila částku, kterou je
pojištěný povinen zaplatit v důsledku vypořádání škůdců nebo v
případě postihu či přechodu práva, za předpokladu, že z povinnosti
pojištěného nahradit újmu, ke které se úhrada částky váže, by vzniklo
právo na plnění z pojištění.

ČLÁNEK 7

Náklady řízení
7.1 Splní-li pojištěný povinnost:
a) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s
pojistnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem
veřejné moci nebo rozhodčí řízení a splní-li povinnost informovat
pojišťovnu o průběhu a výsledcích tohoto řízení,

b) v řízení postupovat v souladu s pokyny pojišťovny,
uhradí pojišťovna za pojištěného náklady řízení před orgánem veřejné
moci nebo v rozhodčím řízení, které je vedeno proti pojištěnému v
souvislosti s pojistnou událostí, a to do maximálního limitu 10,000 Kč.

ČLÁNEK 8

Povinnosti pojištěného
8.1 Nad rámec povinností stanovenými všeobecnými pojistnými
podmínkami, pojištěný:
a) je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že proti
pojištěnému byl uplatněn nárok na náhradu újmy, vyjádřit se k
požadované náhradě a její výši a na výzvu pověřit pojišťovnu,
aby za něho škodní událost projednala,
b) je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že proti
pojištěnému je v souvislosti se škodní událostí vedeno řízení před
orgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení, sdělit svého právního
zástupce a postupovat v souladu s pokyny pojišťovny,

nesmí bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo
umožnit uznání nároku v jakékoliv formě,
d) nesmí se bez souhlasu pojišťovny zavázat k náhradě promlčené
pohledávky, nebo ji uhradit, uzavřít soudní smír, umožnit
vynesení rozsudku pro zmeškání či uznání,
e) je povinen podat opravný prostředek proti rozhodnutí o
povinnosti nahradit újmu, pokud neobdrží jiný pokyn pojišťovny.
8.2 Pokud pojištěný poruší povinnosti stanovené v pojistných podmínkách
či ujednané ve smlouvě, má pojišťovna právo pojistné plnění přiměřeně
snížit.
c)

ČLÁNEK 9

Obecné výluky z pojištění
Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za újmu:
9.1 způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
9.2 způsobenou v souvislosti s výtržností, kterou vyvolal pojištěný nebo
osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, nebo v souvislosti s
trestnou činností, kterou některá z těchto osob spáchala;
9.3 způsobenou po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných
omamných, psychotropních či návykových látek;
9.4 převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve
smlouvě;
9.5 způsobenou provozem motorového vozidla, plavidla, letadla nebo
létajícího zařízení v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z jiného
pojištění odpovědnosti za škodu, než jaké bylo sjednáno smlouvou
(např. z povinného pojištění odpovědnosti za škodu);
9.6 vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti
9.7 vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické újmy;

9.8 vzniklou na věcech vlastních nebo vypůjčených, pronajatých či
převzatých, nebo na věcech, které pojištěný z jiného důvodu užívá
nebo má u sebe;
9.9 zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.
Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
9.10 za pokuty, penále, úroky z prodlení či jiné obdobné platby;
9.11 za nemajetkovou újmu v souvislosti s pomluvou, nactiutrháním,
zásahem do soukromí.;
9.12 na odpovědnost za újmu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu,
sourozenci, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve
společné domácnosti;
9.13 na odpovědnost za újmu vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém
má pojištěný, jeho manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo
osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou
majetkovou účast.
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ČLÁNEK 10

Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto zvláštní podmínky nabývají účinnosti dne 13.6. 2017

II.
A)

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ
OBSAH
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ČLÁNEK 14

Pojistné plnění

ČLÁNEK 11

Předmět pojištění
11.1 Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného při běžných
činnostech v občanském životě, včetně činností při:
a)

zábavě, rekreaci a rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole,
jízda na koni atd.) vyjma škod způsobených mezi účastníky
kolektivních sportů navzájem;
11.2 Pokud je ujednáno ve smlouvě, vztahuje se pojištění i na odpovědnosti
za újmu způsobenou chovaným nebo drženým psem.
b)

vedení domácnosti nebo provozem jejího zařízení;

ČLÁNEK 12

Pojištěné osoby
12.1 Ve stejném rozsahu jako pojištěný je pojištěn:
a)

b)

manžel, druh, příbuzní v linii přímé, registrovaný partner a děti
včetně dětí svěřených do pěstounské péče (i osvojenci) po dobu
přípravy na zaměstnání, maximálně však do 26 let věku; pokud
žijí s pojištěným ve společné domácnosti;

osoby, jimž pojištěný příležitostně svěřil opatrování nebo běžnou
údržbu domácnosti, nebo opatrování dětí či domácího nebo
drobného hospodářského zvířete, ale výhradně pro účely jejich
odpovědnosti za škodu způsobenou vůči třetím osobám při
výkonu této činnosti.

ČLÁNEK 13

Speciální výluky z pojištění
13.1 Vedle výluk stanovených v článku 9 se pojištění nevztahuje, pokud
není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, na odpovědnost vyplývající z:
a)
b)
c)

z vlastnictví nebo držby budovy a pozemku,
z vlastnictví, držby nebo použití zbraně,
v souvislosti s chovem domácích, divokých i exotických zvířat.

ČLÁNEK 14

Pojistné plnění
14.1 Celkové pojistné plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce nepřesáhne sjednaný limit pojistného plnění uvedený
v pojistné smlouvě.
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B) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA BUDOVY A POZEMKU
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ČLÁNEK 18

Pojistné plnění

ČLÁNEK 15

Předmět pojištění
nemovité věci, tj. stavby a k ní příslušnému pozemku a doplňkových
staveb nacházejících se na pozemku uvedeném ve smlouvě jako místo
pojištění.

15.1 Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou
v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou hmotné
ČLÁNEK 16

Ujednání k zániku pojištění
16.1 Pojištění nezaniká převodem nemovitosti ze společného jmění manželů
do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.
16.2 Pojištění rovněž nezaniká, stane-li se nemovitost předmětem
podílového spoluvlastnictví (bývalých) manželů.

16.3 Pojištění nezaniká změnou vlastníka části nemovitosti. Pojištění se
vztahuje i na nového spoluvlastníka, neprojeví-li s tím nesouhlas. Na
předchozího spoluvlastníka se pojištění vztahuje do dne oznámení této
změny pojišťovně.

ČLÁNEK 17

Speciální výluky z pojištění
17.1 Vedle výluk stanovených v článku 3 se pojištění nevztahuje na:
b)
a)

činnosti v běžném občanském životě,

újmy způsobené v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem
nebo správou budov a jiných staveb ve výstavbě či demolici.

ČLÁNEK 18

Pojistné plnění
18.1 Celkové pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé v jednom
pojistném roce nepřesáhne sjednaný limit pojistného plnění uvedený
v pojistné smlouvě
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ČLÁNEK 19

Předmět pojištění
19.1 Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou při
plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé
souvislosti s ním, za kterou odpovídá svému zaměstnavateli, jehož
sídlo nebo místo podnikání se nachází na území České republiky.

19.2 Územní rozsah pojištění není, odchylně od článku 4, omezen, pokud se
jedná o dočasný krátkodobý výkon činnosti mimo území České
republiky.
19.3 Pojištění nezaniká skončením pracovněprávního nebo služebního
vztahu, ledaže pojistník pojišťovně neprodleně oznámí, že na dalším
trvání pojištění nemá zájem.

ČLÁNEK 20

Speciální výluky z pojištění
Vedle výluk stanovených v článku 3 se pojištění nevztahuje na škodu:
20.1 vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen
vyúčtovat,
20.2 způsobenou ztrátou svěřené věci,
20.3 způsobenou vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo vadnou
manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,
20.4 na svěřených věcech zanedbáním předepsané obsluhy či údržby,
20.5 způsobenou na pneumatikách. To neplatí, pokud ke škodě došlo při
dopravní nehodě.

20.6 způsobenou na přepravovaných věcech. To neplatí, pokud byla
přepravovaná věc svěřena zaměstnanci do užívání (pracovní pomůcky,
notebook).
20.7 vzniklou v souvislosti s řízením dopravního prostředku, pokud není ve
smlouvě ujednáno jinak,
20.8 vzniklou na vozidle, které není havarijně pojištěno,
20.9 z odpovědnosti, která je předmětem povinného pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla.
20.10vzniklou při činnosti konané na základě dohody o pracovní činnosti
nebo dohody o provedení práce.

ČLÁNEK 21

Pojistné plnění
21.1 Celkové pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé v jednom
pojistném roce nepřesáhne sjednaný limit pojistného plnění uvedený v
pojistné smlouvě.
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