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Úvodní ustanovení
Tyto pojistné podmínky („podmínky“) pro pojištění proti terorismu jsou vydány společností Chubb European Group
Limited, se sídlem Londýn, místo podnikání Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Spojené království,
provozující pojišťovací činnost v České republice na základě svobody usazování prostřednictvím pobočky Chubb European
Group Limited, organizační složka, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27893723, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233.
Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy („smlouva“) uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem. Podmínky tvoří
nedílnou součást smlouvy.

Pojistná událost / Pojistné nebezpečí
Toto pojištění se vztahuje na věcné škody, ke kterým dojde v průběhu pojistné doby na pojištěném majetku v důsledku
teroristického činu nebo sabotáže; pojistné plnění z tohoto pojištění bude poskytnuto do výše limitu pojistného plnění a
případných dílčích limitů pojistného plnění nebo pojistných částek uvedených ve smlouvě, pokud budou splněny všechny
podmínky stanovené těmito podmínkami a nepůjde o věcné škody, na které se vztahuje jakákoliv výluka podle těchto
podmínek.
Toto pojištění se sjednává jako škodové.

Definice
Teroristický čin
znamená čin nebo několik souvisejících činů, včetně násilných činů, spáchaných osobou nebo skupinou osob, ať jednající
samostatně nebo jménem či ve vztahu k jakékoliv organizaci, směřující k dosažení politických, náboženských nebo ideologických
cílů, včetně snahy ovlivnit jakoukoliv vládu nebo vyvolat strach veřejnosti za účelem dosažení těchto cílů.
Sabotáž
znamená podvratný diverzní čin nebo několik takových souvisejících činů směřující k dosažení politických, náboženských nebo
ideologických cílů včetně snahy ovlivnit jakoukoliv vládu nebo vyvolat strach veřejnosti za účelem dosažení těchto cílů.
Budovy
znamená budovy ve vlastnictví nebo řádné, poctivé a pravé držbě pojištěného, které se nachází v místě pojištění, jsou
pojištěným užívány za účelem podnikání a jsou uvedeny ve smlouvě.
Podnikání
znamená podnikatelskou činnost pojištěného v rozsahu uvedeném ve smlouvě vykonávanou na základě živnostenského nebo
jiného oprávnění v souladu s příslušnými právními předpisy.
Movitý majetek
znamená movitý majetek ve vlastnictví nebo řádné, poctivé a pravé držbě pojištěného, který se nachází v místě pojištění, je
pojištěným užíván za účelem podnikání a je uveden ve smlouvě.
Věcná škoda
znamená újmu na jmění, která spočívá ve fyzickém poškození, zničení anebo ztrátě pojištěného majetku.
Pojištěný majetek
znamená budovy a movitý majetek.
Místo pojištění
znamená nemovitosti nebo součásti nemovitostí (jako např. budovy, které jsou součástí pozemku nebo budovy vybudované v
rámci práva stavby) ve vlastnictví nebo v řádné, poctivé a pravé držbě pojištěného užívané pojištěným za účelem jeho
podnikání, které se nachází kdekoliv ve vymezeném území a pojištěný je má ve své evidenci.
Vymezené území
znamená Českou Republiku, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.
Zákon
znamená zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a případné další právní předpisy upravující
soukromé pojištění v České republice.
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Pojistitel
znamená Chubb European Group Limited, se sídlem Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn, EC3A 3BP, Spojené
Království Velké Británie a Severního Irska, která v České republice podniká prostřednictvím své pobočky Chubb European
Group Ltd, organizační složka, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 27893723, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233.
Pojistník
znamená osobu uvedenou ve smlouvě jako pojistník, která uzavřela s pojistitelem smlouvu.
Pojištěný
znamená osobu, na jejíž majetek (v případě majetkového pojištění) a majetkový zájem na zamezení finanční ztráty (v případě
pojištění přerušení provozu) se toto pojištění vztahuje a která je uvedena ve smlouvě.
Oprávněná osoba
znamená osobu (právnickou nebo fyzickou), které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
Pojistná doba
znamená dobu trvání tohoto pojištění uvedenou v těchto podmínkách nebo ve smlouvě.
Pojistná událost
znamená nahodilou skutečnost blíže vymezenou těmito podmínkami nebo smlouvou, s níž je spojena povinnost pojistitele
poskytnout pojistné plnění, pokud jsou splněny všechny další podmínky a požadavky pro vznik a trvání této povinnosti
pojistitele.
Pojistné nebezpečí
znamená možnou příčinu vzniku pojistné události blíže vymezenou v těchto podmínkách nebo ve smlouvě.
Časová cena
znamená cenu, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke
stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným
způsobem.
Nová cena
znamená cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo
novou, stejného druhu a účelu.
Pojistné riziko
znamená míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojistný zájem
znamená oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události.
Škodná událost
znamená skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění (tj. která může být
pojistnou událostí).

Výluky
Toto pojištění se nevztahuje na:
1.

Kontaminace radioaktivitou
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s nukleárním výbuchem, nukleární reakcí, nukleární radiací nebo
radioaktivní kontaminací bez ohledu na původ takového nukleárního výbuchu, nukleární reakce, nukleární radiace nebo
radioaktivní kontaminace.

2.

Válka
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s válkou, invazí nebo jinou vojenskou akcí (bez ohledu na to, zda byla
vyhlášena válka či nikoliv), nepřátelskými činy svrchovaných států nebo samosprávných celků, občanskou válkou, revolucí,
povstáním, stanným právem, uzurpací moci nebo občanskými nepokoji, které dosahují intenzity povstání.

3.

Zabavení
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti se zabavením nebo obsazením, bez ohledu na to, zda k takovému
zabavení či obsazení došlo v souladu s právními předpisy nebo nikoliv, s výjimkou fyzického poškození nebo zničení, ke
kterému došlo v přímém důsledku teroristického činu nebo sabotáže.
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4.

Konfiskace, znárodnění
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s konfiskací, vyvlastněním, znárodněním, zadržením, embargem,
karanténou nebo rozhodnutím jakéhokoliv orgánu veřejné moci, v jehož důsledku nemůže pojištěný užívat svůj majetek
nebo je snížena hodnota takového majetku, a újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s pašováním nebo
nelegálním převážením či obchodem.

5.

Prosakování nebo znečištění
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s prosakováním, únikem nebo vypuštěním škodlivin nebo znečišťujících
látek, přičemž škodlivinami a znečišťujícími látkami se rozumí zejména pevné, kapalné, plynné nebo tepelné dráždivé,
znečišťující, toxické nebo jinak nebezpečné látky, anebo látky, jejichž přítomnost nebo uvolnění ohrožuje či může ohrozit
zdraví či bezpečnost lidí nebo životní prostředí.

6.

Chemické nebo biologické emise
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s chemickými či biologickými emisemi, uvolněním, vypuštěním,
rozptýlením nebo únikem chemických či biologických látek anebo vystavením se těmto látkám.

7.

Azbest
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s emisemi azbestu, uvolněním, vypuštěním, rozptýlením nebo únikem
azbestu anebo vystavením se azbestu.

8.

Pokuty a penále
pokuty či jiné sankce uložené pojištěnému nebo pokuty či jiné sankce uložené soudem, orgánem veřejné moci nebo jinou
osobou.

9.

Elektronická data
újmy způsobené elektronickými prostředky včetně narušení elektronických systémů (hacking), počítačových virů,
poškození dat, neoprávněných příkazů či zneužití kódů anebo použití elektromagnetické zbraně.
Tato výluka neplatí pro škody (na které se jinak vztahuje toto pojištění) způsobené použitím počítače, počítačového
systému, programu nebo elektronického systému k odpálení nebo navádění střely anebo ke střelbě ze zbraně.

10. Výtržnosti, stávky, občanské nepokoje
svévolná poškození majetku jiné osoby (vandalismus), a újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s protestními
akcemi včetně protestních akcí zaměstnanců, stávkami, výtržnostmi nebo občanskými nepokoji.
11.

Úřední moc
újmy, včetně zvýšených nákladů, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s výkonem rozhodnutí jakéhokoliv orgánu
veřejné moci nebo v důsledku aplikace ustanovení právního předpisu, pokud se takové rozhodnutí či ustanovení vztahuje
na stavby, opravy nebo demolice pojištěného majetku.

12. Prevence škod
újmy, které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s prostředky sloužícími k prevenci, potlačení nebo kontrole skutečné
nebo potenciální hrozby teroristického činu nebo sabotáže, pokud k jejich vynaložení nedal pojistitel předchozí
souhlas v písemné formě.
13. Ztráta tržního podílu
jakékoliv následné újmy, ztrátu užitné hodnoty, prodlení nebo ztrátu tržního podílu, ušlý zisk (s výjimkou zisku, na který se
vztahuje pojištění přerušení provozu), znehodnocení, snížení funkčnosti anebo na zvýšené náklady na provoz.
14. Veřejné služby
újmy, které vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s výpadkem, kolísáním, změnami anebo nedostatkem dodávek vody,
plynu, elektřiny nebo telekomunikačních či jiných služeb.
15. Klamná informace
ztrátu nebo zvýšené náklady v důsledku pohrůžky nebo klamné informace.
16. Krádež
újmy, které vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s odcizením včetně krádeže, loupeže, vloupání nebo v souvislosti s
rabováním.
17. Zmizení
újmy, které vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s nevysvětleným zmizením.
18. Hniloba
újmy, které vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s hnilobou, plísní, houbami, výtrusy nebo jinými mikroorganismy
jakéhokoliv druhu, včetně jakýchkoliv látek, jejichž přítomnost ohrožuje či může ohrozit lidské zdraví.
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19. Jiné programy poskytující odškodnění
újmy na majetku nebo újmy na zdraví včetně finančních a následných újem, na které se může vztahovat veřejné pojištění
nebo jakýkoliv státní nebo veřejný fond či program, z nějž je vypláceno odškodnění nebo jsou pojištěny jakýmkoliv
pojišťovacím poolem či programem pro přírodní katastrofy.
Pojistné plnění z tohoto pojištění bude poskytnuto maximálně v rozsahu rozdílu mezi plněním poskytnutým ze
kteréhokoliv z výše uvedených fondů, programů či poolů a částkou pojistného plnění, které by bylo poskytnuto, pokud by
takový fond, program či pool neexistoval.
Pojistné plnění nebude dále poskytnuto za jakoukoliv spoluúčast nebo finanční újmu, která pojištěnému vznikne v
důsledku aplikace jakéhokoliv ustanovení o podpojištění nebo vícenásobném pojištění sjednaného v takovém fondu,
programu či poolu.

Majetek vyloučený z pojištění
Toto pojištění se nevztahuje na ztrátu, poškození nebo zničení nebo jinou škodu či újmu na následujícím majetku:
1.

Pozemky
pozemky nebo jejich hodnota.

2.

Vedení
elektrické nebo jiné vedení, přípojky či potrubí, které se nachází mimo místo pojištění.

3.

Nepoužívané prostory
budovy či stavby nebo majetek v nich umístěný v případě, že tyto budovy či stavby jsou vyklizené, nepoužívané nebo mimo
provoz po více než třicet dní, pokud se nejedná o prostory, které nejsou určeny k užívání.

4.

Letadlo nebo plavidlo
letadla či jiné létající prostředky nebo plavidla.

5.

Dopravní prostředky
pozemní dopravní prostředky, včetně automobilů, lokomotiv nebo jiných železničních dopravních prostředků, s výjimkou
případů, kdy je uvedeno jinak ve smlouvě; v tomto případě se však toto pojištění na tyto dopravní prostředky vztahuje
pouze po dobu, kdy se nacházejí v místě pojištění.

6.

Zvířata
zvířata, rostliny a jakékoliv jiné živé věci.

7.

Převážený majetek
majetek, který je převážen a nachází se mimo místo pojištění.

Podmínky
1.

Pojistné
Pojistník se zavazuje uhradit pojistné, které je sjednáno jako jednorázové. Výše pojistného a jeho splatnost jsou uvedeny
ve smlouvě. Pojistné, popř. splátka nebo záloha pojistného, se považuje za zaplacené dnem připsání na účet pojistitele
uvedený ve smlouvě nebo (pokud ve smlouvě takový účet uveden není) na jiný účet za tím účelem řádně sdělený
pojistníkovi. V případě prodlení s úhradou pojistného se pojištění nepřerušuje.

2.

Pojistná doba
Pojištění vzniká v den uvedený ve smlouvě. Pojistná doba je 12 měsíců ode dne vzniku pojištění, pokud není ve
smlouvě stanoveno jinak.

3.

Zánik pojištění
Pojištění zaniká:
a) uplynutím pojistné doby;
b) na základě dohody mezi pojistitelem a pojistníkem v písemné formě;
c)
výpovědí kteroukoliv ze stran v souladu se zákonem;
d) odstoupením v souladu se zákonem;
e)
v souladu se zákonem pro neplacení pojistného; nebo
f)
v jiných případech stanovených zákonem.
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4.

Změna vlastnictví nemovitého majetku
Pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně (i) vlastnictví k pojištěnému majetku, nebo (ii) spoluvlastnictví k
pojištěnému majetku, při kterém dochází ke změně spoluvlastnického podílu, popř. spoluvlastnických podílů k
pojištěnému majetku ve výši 50% či více. Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitému pojištěnému
majetku vkladem do katastru nemovitostí, pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu
vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.

5.

Pojistný zájem
Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem pojistníka.
Pojištění je možné sjednat i na pojistný zájem, který teprve vznikne v budoucnu. Pokud však takový budoucí pojistný
zájem nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné.
Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je smlouva
neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.
Pojistník a pojištěný jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě pojistiteli zánik pojistného
zájmu. V okamžiku zániku pojistného zájmu zaniká rovněž pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby,
kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.
Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit.

6.

Změna a zánik pojistného rizika
Pojistník a pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli v písemné formě změnu nebo zánik
pojistného rizika, ke kterému došlo v průběhu pojistné doby.
Pokud se v pojistné době pojistné riziko zvýší, vzniká pojistiteli právo navrhnout změnu smlouvy nebo smlouvu
vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
Sníží-li se podstatně pojistné riziko v pojistné době, sníží pojistitel pojistné úměrně ke snížení pojistného rizika s
účinností ode dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl.

7.

Limit pojistného plnění pro více pojištěných
Pojistné plnění za jednu a všechny pojistné události je omezeno celkovým limitem pojistného plnění uvedeným ve
smlouvě bez ohledu na to, zda příslušná újma vznikla všem pojištěným, jednomu z nich nebo několika pojištěným.
Pro účely výpočtu pojistného plnění se vždy použije limit pojistného plnění platný v době vzniku příslušné pojistné
události.

8.

Série škod
Jakákoliv škoda nebo série škod, ke kterým dojde na pojištěném majetku v průběhu bezprostředně následujících 72
hodin v přímém důsledku jednoho nebo více teroristických činů nebo sabotáží uskutečněných se stejným cílem nebo
ze stejného důvodu, je považováno za jednu škodnou událost; v takovém případě se toto pojištění vztahuje i na škody, ke
kterým došlo po skončení trvání tohoto pojištění, avšak pouze pokud k teroristickému činu nebo sabotáži došlo ještě v
době trvání tohoto pojištění a pojištěný v jejich důsledku utrpěl první škody rovněž v době trvání tohoto pojištění.

9.

Spoluúčast
Ve smlouvě lze sjednat spoluúčast, která představuje nepojistitelnou účast pojištěného na nepříznivých důsledcích
pojistné události a která bude odečtena od pojistného plnění. Spoluúčast lze ve smlouvě sjednat pevnou částkou,
procentem, jako časovou nebo kombinací těchto forem. Ve smlouvě lze sjednat dílčí spoluúčasti. Pokud není ve smlouvě
sjednáno jinak, spoluúčast platí pro jakoukoliv pojistnou událost a na každou z nich zvlášť.

10. Odstranění sutě
Toto pojištění se vztahuje také na náklady na odstranění sutě a zbytků pojištěného majetku poškozeného nebo
zničeného v důsledku teroristického činu nebo sabotáže z místa pojištění; tyto náklady jsou zahrnuty v limitu
pojistného plnění a nezvyšují jej.
Náklady na takové odstranění sutě a zbytků nejsou součástí ocenění pojištěného majetku.
11.

Náležitá péče
Pojištěný (nebo jakýkoliv zástupce pojištěného či jeho subdodavatel) musí postupovat s odbornou péčí a provést
všechna opatření, která po něm lze rozumně požadovat, za účelem zabránění vzniku újmy nebo její minimalizace (nebo
poskytnout potřebnou součinnost k jejich provedení), včetně provedení opatření k ochraně nebo přemístění pojištěného
majetku; pojištěný je současně povinen postupovat tak, aby pojistitel mohl uplatnit proti jakékoliv třetí osobě právo na
náhradu, popř. odčinění škody či újmy, za kterou vyplatil pojistné plnění.

12. Udržování ochrany
Pojištěný je povinen po celou dobu trvání tohoto pojištění udržovat jakákoliv bezpečnostní opatření k ochraně
pojištěného majetku v dobrém stavu a tato bezpečnostní opatření náležitě využívat; pojištěný nesmí bez předchozího
souhlasu pojistitele uděleného v písemné formě tato bezpečnostní opatření zrušit nebo změnit způsobem, který by mohl
zvýšit riziko vzniku pojistné události.
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13. Stanovení výše pojistného plnění
Výše pojistného plnění bude v případě věcné škody stanovena na základě nákladů na opravu, výměnu nebo náhradu
majetku (podle toho, která částka bude nejnižší) na stejném nebo nejblíže dostupném místě (podle toho, co je méně
nákladné) za použití materiálu stejného typu a kvality bez odpočtu amortizace a za následujících podmínek:
a) oprava, výměna nebo náhrada (společně dále jen „náhrada“) musí být provedeny s odbornou péčí a co nejrychleji;
b) do provedení náhrady je pojistné plnění z tohoto pojištění omezeno časovou cenou v době vzniku škodné
události;
c)
toto pojištění se nevztahuje na jakékoliv zvýšené náklady, které vznikly z důvodu, že náhrada materiálem podobného
typu nebo kvality je omezena nebo zakázána jakýmkoliv rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo právním předpisem.
Pojistné plnění z tohoto pojištění bude poskytnuto maximálně do výše následujících částek, podle toho, která z nich je
nejnižší:
a) pojistná částka, která se vztahuje na poškozený nebo zničený pojištěný majetek;
b) náklady na náhradu pojištěného majetku nebo jeho části, která je určena ke stejnému užití a účelu, ve výši
stanovené ke dni vzniku škodné události,
c)
nezbytné náklady, které byly vynaloženy na náhradu pojištěného majetku nebo jeho části.
Pojištěný je povinen zajistit náhradu pojištěného majetku, s výjimkou případů, kdy se s pojistitelem dohodne jinak
vzhledem k tomu, že taková náhrada je nemožná nebo nehospodárná. V tomto případě zaplatí pojistitel pojištěnému
pojistné plnění ve výši odpovídající částce, kterou by pojištěný musel vynaložit na náhradu pojištěného majetku,
sníženou o ušetřené náklady, které v tomto případě nemusely být vynaloženy. Pojistitel uhradí pojistné plnění maximálně
do výše limitu pojistného plnění, respektive pojistných částek uvedených ve smlouvě.
14. Podpojištění
Pokud je pojistná částka uvedená ve smlouvě nižší než skutečná pojistná hodnota pojištěného majetku stanovená výše
uvedeným způsobem, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše takové pojistné částky k výši skutečné
pojistné hodnoty pojištěného majetku, přičemž rozdíl nese pojištěný.
15. Oznámení škodné události
Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu v písemné formě oznámit pojistiteli nebo pojišťovacímu zprostředkovateli
uvedenému ve smlouvě jakoukoliv škodnou událost, o které se dozví; v případě oznámení pojišťovacímu
zprostředkovateli bude pojistitel o příslušné škodné události informován nejpozději do sedmi dnů ode dne předání této
informace pojišťovacímu zprostředkovateli. Oznámení škodné události v souladu s těmito podmínkami je odkládací
podmínkou pro vznik práva pojištěného na pojistné plnění.
Pojištěný je pro účely uplatnění nároku na pojistné plnění z tohoto pojištění povinen poskytnout pojistiteli veškeré
relevantní informace, důkazy a jinou součinnost, kterou od něj lze rozumně požadovat za účelem šetření škodné události
a stanovení výše pojistného plnění. Pokud si to pojistitel vyžádá, musí se pojištěný podrobit výslechu pod přísahou,
který provede osoba určená pojistitelem.
16. Prohlášení o škodě
Pojištěný je povinen nejpozději do šedesáti dnů ode dne vzniku škodné události (pokud tato lhůta není pojistitelem
prodloužena v písemné formě) předat pojistiteli podepsaný formulář hlášení škodné události; v tomto formuláři musí
být uveden zejména okamžik vzniku škody, místo, kde k jejímu vzniku došlo, a její příčina, vztah pojištěného a jiných
osob k poškozenému nebo zničenému majetku, uvedení jeho odpovídající hodnoty a výši škody způsobené na takovém
majetku.
17. Subrogace
Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, krterá má právo na pojistné plnění,
pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné
právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty pojistného
plnění na pojistitele, a to až do výše pojistného plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. Pojištěný je za
účelem uplatnění tohoto nároku pojistitelem povinen poskytnout pojistiteli veškerou potřebnou součinnost včetně
podání příslušných návrhů či podpisu potřebných dokumentů, a spolupracovat s pojistitelem v průběhu řízení, včetně
zajištění důkazů a účasti svědků.
18. Zachráněný majetek
Zjistí-li po škodné události pojistník nebo jiná oprávněná osoba, že byl nalezen ztracený nebo odcizený pojištěný
majetek, jehož se tato škodná událost týká, oznámí to v písemné formě pojistiteli bez zbytečného odkladu. Pojištěný
majetek se však za nalezený nepovažuje, pokud:
i)
byla pozbyta jeho držba a nelze-li ji buď vůbec znovu nabýt, nebo lze-li ji dosáhnout jen s nepřiměřenými obtížemi
nebo náklady, nebo
ii) majetek byl poškozen do té míry, že jako takový zanikl, nebo hoji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady.
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Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo k pojištěnému
majetku, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst náklady
účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s pojištěným majetkem nakládat.
19. Nepravdivé nebo hrubě zkreslené nároky
Obecná úprava odmítnutí pojistného plnění ze smlouvy pojistitelem je uvedena v zákoně. Pojistitel je rovněž
oprávněn odmítnout plnění z tohoto pojištění, pokud oprávněná osoba při uplatňování práva na toto pojistné plnění
uvede vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, zejména pokud jde o rozsah pojistné události, nebo pokud
podstatné údaje týkající se příslušné pojistné události zamlčí.
20. Uvedení v omyl
Pojistitel může v souladu se zákonem od smlouvy odstoupit v případě, že pojištěný zatajil nebo úmyslně či z
nedbalosti uvedl nepravdivé nebo neúplné skutečnosti, které mají význam pro rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí
pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Ostatní ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy tímto nejsou
dotčena.
21. Inspekce a audit
Pojistitel nebo jeho zástupci jsou oprávněni, ale nikoliv povinni, kdykoliv provést kontrolu pojištěného majetku.
Právo pojistitele provést takovou kontrolu, skutečnost, že taková kontrola proběhla ani existence jakéhokoliv záznamu o
takové kontrole nejsou potvrzením o bezpečnosti kontrolovaného majetku vydaným za pojištěného nebo v jeho prospěch.
Pojistitel může provést kontrolu a audit účetnictví pojištěného v rozsahu, v jakém se vztahují k tomuto pojištění, a to
kdykoliv v době trvání tohoto pojištění a dvou let po jeho zániku.
22. Postoupení
Práva a povinnosti z tohoto pojištění nemohou být postoupena nebo převedena na třetí osobu bez předchozího souhlasu
pojistitele učiněného v písemné formě.
23. Odečtení splatných pohledávek
Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění.
24. Peněžité plnění
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v žádné jiné formě než peněžitým plněním, bez ohledu na to, zda
příslušné právní předpisy vyžadují nebo umožňují náhradu újmy prostřednictvím nepeněžitého plnění.
25. Oznamování změn
Pojistník a pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli v písemné formě změnu vlastnictví či
spoluvlastnictví pojištěného majetku, ke které došlo v průběhu pojistné doby.
26. Doručování
Pojistník a pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu v písemné formě oznámit pojistiteli změny doručovací adresy.
27. Forma právního jednání
Sdělení v písemné formě zasílaná na základě smlouvy budou doručována na adresu smluvní strany ve smlouvě
uvedenou nebo jinak řádně sdělenou odesílateli. Adresát je povinen zajistit, aby řádně adresované sdělení přijal do tří
pracovních dnů po prvním řádném pokusu o jeho doručení. Pokud adresát zmařil dojití zásilky (např. neoznámením změny
v adrese či nové doručovací adresy), považuje se taková zásilka za doručenou adresátovi nejpozději třetí pracovní den po
dni odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy mimo území České republiky).
Právní jednání směřující ke vzniku, změně či zániku pojištění, musí mít písemnou formu. Jiná právní jednání, oznámení či
sdělení týkající se pojištění mohou být činěna i v elektronické formě, pokud není právními předpisy, těmito podmínkami
nebo smlouvou stanoveno jinak. Písemná forma je vyžadována zejména pro oznámení škodné události, oznámení změny
doručovací adresy, uplatnění nároku na pojistné plnění, oznámení změny či zániku vlastnictví či spoluvlastnictví
pojištěného majetku, pro oznámení změny či zániku pojistného zájmu a pro oznámení změny či zániku pojistného
rizika.
28. Zástava pojištěného majetku
Pokud se pojištěný majetek stane předmětem zástavy a budou-li splněny podmínky dle §1354 zákona, bude pojistné
plnění pojistitelem vyplaceno zástavnímu věřiteli.
29. Vyloučení použití ustanovení o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou
Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou
dle §1740 odst.3 zákona.
30. Vyloučení použití ustanovení o pozdním přijetí nabídky
Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužije ustanovení §1743 zákona o pozdním přijetí nabídky.
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31. Vyloučení použití některých ustanovení o adhezních smlouvách
Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení §1799 a §1800 zákona o smlouvách
uzavíraných adhezním způsobem.
32. Odměna znalcům
Toto pojištění se vztahuje na nezbytné a přiměřené náklady na odměnu architekta, odhadce, stavebního konzultanta nebo
soudního znalce, pokud je uhrazena v souvislosti s opravou nebo náhradou pojištěného majetku v důsledku pojistné
události z tohoto pojištění; tyto náklady jsou zahrnuty v limitu pojistného plnění uvedeném ve smlouvě a nezvyšují jej.
33. Rozhodné právo řešení sporů
Toto pojištění se řídí a vykládá v souladu s českým právem a jakékoliv spory související s tímto pojištěním budou
předloženy ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

Pojištění pro případ přerušení podnikání v důsledku teroristického činu nebo sabotáže
(Hrubý Zisk)
Pokud je tak dohodnuto ve smlouvě, vztahuje se toto pojištění i na ztrátu zisku v souvislosti s přerušením nebo omezením
podnikání v důsledku věcné škody, na kterou se vztahuje toto pojištění; pojistné plnění z tohoto pojištění bude poskytnuto
do výše příslušného limitu pojistného plnění uvedeného ve smlouvě, pokud budou splněny všechny podmínky stanovené
těmito podmínkami a nepůjde o věcné škody, na které se vztahuje jakákoliv výluka podle těchto podmínek.
Pokud v důsledku věcné škody na budově nebo na majetku užívaném pojištěným v místě pojištění za účelem podnikání
dojde k přerušení nebo omezení podnikání v místě pojištění, poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění za ztrátu
na:
Hrubý zisk
hrubém zisku v rozsahu poklesu obratu a zvýšení nákladů na provoz, a to ve výši:
a)

poklesu obratu: tj. částky, která je součinem míry hrubého zisku a částky, o níž obrat během doby ručení v
důsledku věcné škody poklesne oproti obvyklému obratu;

b)

zvýšení provozních nákladů: tj. dodatečných nákladů (případně upravených podle ustanovení o nepojištěných fixních
nákladech) účelně a nezbytně vynaložených výhradně za účelem odvrácení nebo omezení poklesu obratu podle
předchozího odstavce, ke kterému by došlo během doby ručení v důsledku věcné škody, pokud by tyto náklady
nebyly vynaloženy, avšak maximálně do výše součinu míry hrubého zisku a částky poklesu obratu, kterému má
být vynaložením těchto nákladů zabráněno,

po odečtení veškerých úspor dosažených během doby ručení na poplatcích a nákladech na podnikání, které se hradí z
hrubého zisku a které jsou v důsledku věcné škody nižší nebo nemusí být vůbec hrazeny, přičemž
i)

pokud je podnikání provozováno v organizačních složkách, které vykazují samostatné obchodní výsledky, uplatní se
ustanovení pod písmeny a) a b) odděleně pro každou takovou organizační složku, která byla dotčena věcnou
škodou;

ii)

pokud budou jakékoliv služby pro účely podnikání během doby ručení poskytovány mimo místo pojištění, ať
pojištěným nebo jinými osobami na účet pojištěného, budou odměny za poskytování takových služeb, na jejichž
úhradu vznikne nárok, zohledněny při výpočtu hrubého zisku v době ručení,

přičemž pokud ke dni vzniku věcné škody bude částka hrubého zisku uvedeného ve smlouvě nižší než částka
stanovená jako součin míry hrubého zisku a ročního obratu (nebo jeho odpovídajícího násobku v případě, že
maximální doba ručení uvedená ve smlouvě je delší než dvanáct měsíců), bude částka pojistného plnění odpovídajícím
způsobem snížena;
s tím, že pojistné plnění z tohoto pojištění bude uhrazeno maximálně do výše příslušného limitu pojistného plnění
uvedeného ve smlouvě.

Definice
Hrubý zisk
znamená částku, o kterou součet obratu a částek ocenění zásob (včetně zboží ve výrobě) ke konci příslušného účetního
období převyšuje součet částek ocenění zásob (včetně zboží ve výrobě) k začátku takového účetního období a částky
stanovených nákladů.
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Poznámka: Ocenění zásob včetně zboží ve výrobě k začátku a konci účetního období bude provedeno v souladu s
obvyklými účetními metodami pojištěného při zohlednění amortizace.
Roční obrat
znamená obrat v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku věcné škody; výsledná částka bude
podle potřeby upravena tak, aby reflektovala vývoj a změny v podnikání před vznikem věcné škody nebo po jejím
vzniku, včetně skutečností, které by měly vliv na podnikání, kdyby k věcné škodě nedošlo, a aby takto upravená částka s
maximální dosažitelnou přesností, kterou lze rozumně očekávat, odpovídala výsledkům, kterých by bylo dosaženo v
příslušném období po vzniku věcné škody, kdyby k věcné škodě nedošlo.
Doba ručení
znamená dobu, která začíná vznikem škodné události a končí nejpozději uplynutím maximální doby ručení uvedené ve
smlouvě, během níž jsou výsledky podnikání ovlivněny věcnou škodou.
Míra hrubého zisku
znamená podíl hrubého zisku na obratu během účetního období, které bezprostředně předchází účetnímu období, ve
kterém došlo k věcné škodě; výsledná částka bude podle potřeby upravena tak, aby reflektovala vývoj a změny v
podnikání před vznikem věcné škody nebo po jejím vzniku, včetně skutečností, které by měly vliv na podnikání, kdyby
k věcné škodě nedošlo, a aby takto upravená částka s maximální dosažitelnou přesností, kterou lze rozumně očekávat,
odpovídala výsledkům, kterých by bylo dosaženo v příslušném období po vzniku věcné škody, kdyby k věcné škodě
nedošlo.
Stanovené náklady
znamenají koupě (snížené o obdržené slevy), balení, dopravu a nedobytné pohledávky.
Obvyklý obrat
znamená obrat za období o délce rovné době ručení v odpovídajícím období v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně
předcházejících vzniku věcné škody, jenž bude podle potřeby upraven tak, aby reflektoval vývoj a změny v podnikání i
změny v jiných skutečnostech majících vliv na podnikání před vznikem věcné škody nebo po jejím vzniku, včetně
skutečností, které by měly vliv na podnikání, kdyby k věcné škodě nedošlo, a aby tako upravené hodnoty s maximální
dosažitelnou přesností, kterou lze rozumně očekávat, odpovídaly výsledkům, kterých by bylo dosaženo v příslušném období
po vzniku věcné škody, kdyby k ní nedošlo.
Obrat
znamená finanční částky za prodané a dodané zboží a za služby poskytnuté v souvislosti s podnikáním v místě
pojištění, na jejichž úhradu vznikne pojištěnému nárok.

Podmínky
1.

Vznik věcné škody
Pojistné plnění z tohoto pojištění bude poskytnuto pouze za podmínky, že pojistitel uhradil pojistné plnění za věcné
škody nebo svou povinnost toto pojistné plnění uhradit uznal, pokud se na takové věcné škody, které byly příčinou
přerušení nebo omezení podnikání, vztahuje toto pojištění.
Tato podmínka nemusí být splněna v případě, že pojistné plnění nebylo uhrazeno nebo povinnost jej uhradit nebyla uznána
pouze z důvodu, že na věcnou škodu se do výše uvedené ve smlouvě vztahuje spoluúčast.

2.

Zachraňovací náklady
Toto pojištění se vztahuje dále i na nezbytné náklady vynaložené pojistníkem (nebo za podmínek a v rozsahu stanoveném
zákonem jinou osobou) za účelem minimalizace újmy, na kterou se vztahuje toto pojištění (s výjimkou nákladů na hašení
ohně), a s ohledem na výrobní rizika i na nezbytné náklady převyšující obvyklé náklady vynaložené na náhradu
dokončeného zboží, které bylo použito za účelem minimalizace újmy, na kterou se vztahuje toto pojištění. Plnění z tohoto
pojištění však bude poskytnuto maximálně do částky, o kterou se sníží povinnost pojistitele plnit z tohoto pojištění v
důsledku vynaložení takových nákladů. Na tyto náklady se nevztahují jakákoliv ustanovení o spoluúčasti.

3.

Nepojištěné fixní náklady
Pokud jsou ve smlouvě uvedeny jakékoliv fixní náklady, na které se toto pojištění nevztahuje, bude při stanovení částky
zvýšení nákladů na provoz zohledněna pouze část dodatečných nákladů odpovídající poměru (i) hrubého zisku a (ii)
součtu hrubého zisku a takových nepojištěných fixních nákladů.
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Výluky
Toto pojištění se nevztahuje na:
1.

újmy, které byly sice způsobeny přerušením nebo omezením podnikání v důsledku věcné škody, avšak v jiném rozsahu
než v rozsahu hrubého zisku;

2.

zvýšení vzniklých újem v důsledku bránění v rekonstrukci opravách nebo náhradě majetku či obnovení provozu
stávkujícími nebo jinými osobami v místě pojištění;

3.

zvýšení vzniklých újem v důsledku přerušení nebo ukončení nájmu či pachtu, licence, smlouvy nebo objednávky, či jejich
skončení uplynutím doby, pokud k této skutečnosti nedojde v přímé souvislosti s přerušením nebo omezením podnikání;
v případě, kdy k těmto skutečnostem dojde v přímé souvislosti s přerušením nebo omezením podnikání, poskytne
pojistitel pojistné plnění pouze za související újmy spočívající ve ztrátě na hrubém zisku za dobu ručení;

4.

zvýšení vzniklých újem v důsledku výkonu rozhodnutí jakéhokoliv orgánu veřejné moci nebo ustanovení právního
předpisu, pokud se takové rozhodnutí či ustanovení vztahuje na stavby, opravy nebo demolice pojištěného majetku;

5.

ztrátu tržního podílu nebo na následné újmy.

Limity pojistného plnění
1.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ve výši přesahující kteroukoliv z následujících částek (podle toho, která z nich je
nižší):
a) limit pojistného plnění pro přerušení nebo omezení podnikání, který je uveden ve smlouvě; nebo
b)

celkový limit pojistného plnění uvedený ve smlouvě, pokud zahrnuje i přerušení nebo omezení podnikání, jedná-li
se o kombinovaný limit;

Tyto limity se vztahují na jakékoliv újmy bez ohledu na počet míst, ve kterých došlo k přerušení nebo omezení podnikání
v důsledku jedné škodné události.
2.

V případě újem způsobených poškozením nebo zničením médií nebo programů pro elektronické zpracování dat nebo
elektronické ovládání nástrojů, které vznikly v důsledku jedné škodné události, poskytne pojistitel pojistné plnění
maximálně za dobu (podle toho, která z těchto lhůt je delší):
a) třiceti po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo dobu, která je při vynaložení odborné péče a postupu s maximální
rychlostí nutná k obnově takových dat z kopií nebo z originálů minulé generace, podle toho, která z těchto lhůt je
kratší; nebo
b)

3.

potřebnou k rekonstrukci, opravě nebo náhradě takového poškozeného či zničeného majetku, maximálně však za
dobu osmnácti kalendářních měsíců.

Pro účely výpočtu pojistného plnění se vždy použije limit pojistného plnění platný v době vzniku příslušné pojistné
události.

Řešení stížností
V případě jakýchkoli stížnosti či dotazů týkajících se tohoto pojištění, kontaktujte prosím pojišťovacího zprostředkovatele, jehož
prostřednictvím byla smlouva uzavřena nebo můžete kontaktovat přímo pojistitele na adrese uvedené ve smlouvě.
V případě nespokojenosti se můžete obrátit rovněž na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka. Adresa České národní
banky je:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: +420 224 411 111

Sankce proti pojistiteli
Chubb European Group Limited je dceřinou společností společnosti sídlící ve Spojených státech amerických a Chubb Limited
(společnosti kótované na burze NYSE) a je součástí skupiny Chubb Group. V důsledku toho podléhá Chubb European Group
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Limited některým právním předpisům USA (vedle legislativy EU, OSN a právních předpisů dané země), jež mu mohou zabránit
v poskytnutí pojistného plnění některým subjektům či v pojištění určitých typů činností souvisejících s některými zeměmi jako je
Irán, Sýrie, Severní Korea, Severní Súdán, Kuba a Krym.
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Kontaktujte nás
Chubb European Group Limited, organizační složka
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Czech Republic
T +420 222 351 251
F +420 222 351 291
info.czech@chubb.com

O Chubb
Chubb je největší světová veřejně obchodovaná pojišťovací společnost v oblasti neživotního pojištění. Chubb provozuje
pojišťovací činnost v 54 zemích světa. Komerčním subjektům i jednotlivcům poskytuje pojištění majetku, odpovědnosti úrazu a
dále doplňkové zdravotní pojištění, zajištění a životní pojištění pro různé typy klientů.
Jakožto pojišťovna s primárním zaměřením na úpis rizika, posuzujume, přijímáme a spravujeme tato rizika s pochopením a
disciplínou. Škody spravujeme a vyplácíme spravedlivě a včas. Spojujeme preciznost řemeslného zpracování s desítkami let
zkušeností s vymýšlením a poskytováním toho nejlepšího pojištění a služeb pro potřeby jednotlivců, rodina podniků všech
velikostí.
Chubb se odlišuje svou rozsáhlou nabídkou služeb, rozsáhlými možnostmi distribuce, mimořádnou finanční silou, výjimečností v
oblasti tvorby pojistných smluv, nadstandardním řešením pojistných událostí a místních operací z globálního hlediska.
Společnost slouží nadnárodním korporacím, malým a středně velkým podnikům s pojištěním majetku a odpovědnosti, a s
rizikovým inženýrstvýma osobám s vysokou hodnotou majetku a s určitými aktivy, které chtějí ochránit; osobám, které chtějí
uzavřít životní pojištění, pojištění pro případ úrazu, dodatkové zdravotní pojištění, majitelům nemovitostí, automobilů a jiných
speciálních předmětů pojistného krytí; společnostem a zájmovým skupinám poskytujícím nebo nabízejícím svým zaměstnancům
či členům programy úrazového a zdravotního pojištění a životní pojištění; a pojistitelům usilujícím o zajištění pojistného krytí.
Klíčové společnosti sdružené pod značkou Chubb si udržují stabilní finanční zajištění s ratingem AA od Standard & Poor’s a A++
od A.M. Best. Chubb Limited, mateřská společnost Chubb, je zalistována na Newyorské burze (NYSE: CB) a je součástí indexu
S&P 500.
Chubb má registrované sídlo v Curychu, New Yorku, Londýně a jiných místech, a zaměstnává přibližně 31,000 lidí z celého
světa.

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, organizační složka společnosti Chubb European Group Limited, se sídlem 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká
Británie, registrační číslo 1112892, oprávněná k podnikání a regulovaná Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. Orgánem dohledu
pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie.
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