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Předsmluvní informace
k pojištění majetku a odpovědnosti

Kdo jsme my?
1. Kdo jsme?
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika. Naše IČO je 25073958
a jsme zapsáni v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365.
2. Jak se s námi spojit?
Aktuální kontaktní údaje naleznete na webu www.direct.cz.
• Můžete vyplnit a odeslat online formulář na webu www.direct.cz.
• Napište nám e-mail na info@direct.cz.
• Zavolejte nám na linku +420 221 221 221
nebo v případě potřeby asistenčních služeb na linku +420 291 291 291.
• Napište nám dopis a odešlete ho na adresu
Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika.
• Můžete přijít osobně na naši pobočku.
Veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.
3. Co děláme?
Jsme pojišťovna, zabýváme se pojišťovací činností v oblasti neživotního pojištění. Jednáme s vámi v roli pojistitele.
4. Čím se řídíme?
Pojistná smlouva se řídí zákony České republiky, konkrétně ve vztahu s vámi občanským zákoníkem, což je
zákon č. 89/2012 Sb. Veškeré spory budou rozhodovat příslušné soudy v České Republice.
Používáme zdravý rozum, lidský přístup a jsme tu hlavně proto, abychom lidem pomohli v situacích, kdy se stane
„průšvih“. Věříme, že i pojišťovna může být lidská a přátelská. A že se na ni lidé mohou spolehnout. V Direct pojišťovně
vycházíme z hodnot, které jsme se nemuseli učit nazpaměť, ale které jsou nám vlastní i v našem soukromém životě.
Jednoduchost, rychlost, přátelskost a spolehlivost najdete ve všem, co děláme.
Dále se řídíme Kodexem etiky České asociace pojišťoven a Etickým kodexem finančního trhu, které naleznete na webu
www.cap.cz/o-nas/kodex-etiky.
5. Jak si vedeme?
Informace o finanční situaci naleznete na našem webu www.direct.cz v sekci Povinně zveřejňované informace.
6. Kdo nás kontroluje?
Česká národní banka se sídlem Na Příkopě č. 28, 115 03 Praha, Česká republika.
7. Jak si můžete stěžovat?
Se svou stížností se na nás můžete obrátit:
•
•
•
•

Vyplněním a odesláním online formuláře na webu www.direct.cz.
Napsáním e-mailu na info@direct.cz.
Zavoláním na linku +420 221 221 221, linka je zpoplatněna dle aktuálního ceníku poskytovatele.
Napsáním a odesláním dopisu na adresu
Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno,
Česká republika.
• Osobně na naší pobočce.
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K vaší stížnosti se vyjádříme do 30 dní od obdržení stížnosti.
Dále se můžete obrátit na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě č. 28, 115 03 Praha, Česká republika, a to písemně, přes webový formulář, který naleznete na www.cnb.cz, nebo na jejich telefonickou linku +420 224 411 111.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem, který je pojistníkem v pojistné smlouvě, ke vzniku spotřebitelského
sporu z pojistné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Pro
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu online je rovněž možné využít platformu zřízenou Evropskou komisí na
adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Jak jsou odměňováni naši pracovníci?
Pokud vám se sjednáním smlouvy pomůžou naši pracovníci, ať už na naší pobočce nebo po telefonu, obdrží za to
odměnu. Výše odměny za pomoc při sjednání vašeho pojištění se však nijak nepromítne do výše pojistného – to
znamená, že máte stejné pojistné, pokud si pojištění sjednáte sami, i pokud vám pomůže náš pracovník.

Co je pojištění majetku?
Toto pojištění slouží k tomu, abyste si mohli pojistit svůj majetek nacházející se na jedné konkrétní adrese před řadou
rizik, která vás o něj mohou připravit. Majetkem myslíme především rodinné domy, bytové jednotky a chaty, a to
včetně věcí, které se v těchto stavbách nacházejí. Připojistit si můžete také svá jízdní kola, zdravotní pomůcky nebo
svého mazlíčka – psa a kočku. Vše se však musí nacházet na jedné adrese s výjimkou pojištění garáže na jiné adrese,
která může být až 15 km od místa pojištění. Kromě samotného majetku si můžete pojistit také svoji odpovědnost.
Díky tomuto pojištění za vás uhradíme škody, které způsobíte při běžných každodenních činnostech někomu jinému.
Poslední složkou tohoto pojištění jsou asistenční služby, ty vám pomohou ve specifických nesnázích, jako je například
zabouchnutí dveří.
Pojištění se však nevztahuje na všechny situace. Zpravidla se vztahuje pouze na věci specifikované v pojistné smlouvě
a tyto věci jsou pojištěny pouze proti pojistným nebezpečím, která jsou v pojistné smlouvě uvedena.
V pojistných podmínkách v článcích „Na co se pojištění nevztahuje?“ nebo „Co hradit nebudeme?“ uvádíme výčet
dalších situací a okolností, za kterých nemáte na pojistné plnění nárok. Doporučujeme vám se s těmito články
podrobně seznámit. Pokud při čtení pojistných podmínek narazíte na slovo psané kurzívou, můžete si jeho význam
vyhledat ve slovníku pojmů pro pojištění majetku.
Pojištění majetku se skládá z nabídky jednotlivých pojištění, které vám níže ve zkratce přiblížíme. Jejich kompletní
popis naleznete v Doplňkových pojistných podmínkách k pojištění majetku.
1. Pojištění stavby
V rámci tohoto pojištění si můžete pojistit:
a) rodinný dům spolu se všemi stavbami na adrese nebo pozemku uvedeném v pojistné smlouvě,
b) bytovou jednotku na adrese nebo pozemku uvedeném v pojistné smlouvě spolu s vybavením majitele, pokud
je pronajímána,
c) chatu spolu se všemi stavbami na adrese nebo pozemku uvedeném v pojistné smlouvě.
Od typu stavby, kterou pojišťujete, se odvíjí možnost sjednat si konkrétní rizika a další připojištění.
Stavbou se myslí budova nebo bytová jednotka, jejíž většina plochy slouží k obytným účelům. Pojištěny jsou
základy, zdi, podlahy, střecha, vnitřní příčky spolu s rozvody a vše, co je napevno připevněné jak zevnitř, tak
zvenčí.
2. Pojištění domácnosti
V rámci tohoto pojištění hradíme škodu na vnitřním vybavení, které se nachází v obytné budově nebo bytové
jednotce. Tyto věci rozdělujeme do 4 hlavních skupin:
a) vybavení domácnosti, kam patří většina věcí od nábytku, přes oblečení, elektroniku, hračky až po nádobí
nebo příbory.
b) Věci připevněné, což jsou věci uvnitř budovy, které jsou pevně spojeny s budovou. Jedná se zejména
o kuchyňskou linku, vestavěné skříně, sanitární zařízení apod.
c) Věci zvláštní hodnoty, kam patří starožitnosti, obrazy, sochy, šperky, drahokamy a drahé kovy nebo sbírky.
d) Věci v nebytových prostorách, což jsou věci uložené ve sklepě, v komoře, garáži nebo jiném prostoru, kam mají
přístup pouze členové pojištěné domácnosti a který se nachází na stejné adrese jako pojištěná domácnost.
U domu považujeme za nebytové prostory také prostory na stejné adrese jako pojištěná domácnost, které
využívají spoluvlastníci domu.
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3. Pojištění garáže na jiné adrese
V rámci tohoto pojištění je pojištěna stavba garáže a její vnitřní vybavení. Toto pojištění je určeno pro případy,
kdy se vaše garáž nenachází na stejné adrese jako hlavní stavba nebo domácnost a je vzdálena od vaší domácnosti
maximálně 15 km.
Stavbou garáže se myslí budova nebo jednotka garáže, která slouží k umístění motorového vozidla. Pojištěny jsou zdi,
podlahy, základy, střecha, vnitřní příčky spolu s rozvody a vše, co je napevno připevněné jak zevnitř, tak zvenku.
Vnitřním vybavením myslíme movité věci uvnitř garáže. Tedy regály, náhradní sadu pneumatik a disků, nářadí apod.
Toto pojištění se nevztahuje na zaparkovaná motorová vozidla.
4. Asistenční služby
Tyto služby můžete využít ve specifických situacích, kdy máte nějaký problém v souvislosti se svým majetkem.
Jedná se o:
a) zabouchnutí dveří,
a) technickou havárii v domácnosti,
b) poruchu spotřebiče,
c) neobyvatelnost bytu,
d) nezabezpečenost bytu,
e) právní spor,
f) nefungující výpočetní techniku.
V těchto případech zajistíme a do výše příslušného limitu uhradíme pomoc.
5. Pojištění odpovědnosti
Díky tomuto pojištění za vás uhradíme škody, které způsobíte cizím osobám svým chováním. Toto pojištění se vztahuje
na všechny osoby žijící v domácnosti na uvedené adrese. Budeme hradit škody způsobené při běžných činnostech,
jako je nakupování, údržba domu, rekreační sporty apod.
Toto pojištění se může vztahovat na:
a) škody způsobené vámi,
b) škody způsobené vaším zvířetem,
c) škody způsobené stavem nemovitosti.
6. Pojištění zdravotních pomůcek
V rámci tohoto pojištění lze pojistit elektrické i mechanické invalidní vozíky s příslušenstvím, schodolezy, kochleární
implantáty, inzulínové pumpy a další zdravotní pomůcky. Tyto pomůcky můžete pojistit proti všem pojistným
nebezpečím, která nejsou vyloučena v příslušných doplňkových pojistných podmínkách.
V jedné smlouvě si můžete pojistit až 4 pomůcky. Každá pomůcka ale musí být přesně specifikována.
7. Pojištění kol
Toto pojištění se vztahuje na jízdní kola, která můžete pojistit proti:
a) základním nebezpečím, což jsou primárně živly,
b) odcizení nebo vandalismu,
c) dopravní nehodě.
Díky tomu budete mít kola pojištěna i po dobu jejich používání. V jedné smlouvě si můžete pojistit až 4 kola. Tato kola
je potřeba přesně specifikovat.
8. Pojištění mazlíčků
V rámci tohoto pojištění lze pojistit psy a kočky určitého stáří. Smyslem pojištění je hradit veterinární léčbu v případě,
že toto zvíře:
b) náhle onemocní,
c) zraní se,
d) otráví se.
Za veterinární léčbu považujeme základní vyšetření, operace, léčbu včetně nákladů na léky a případnou hospitalizaci.
Pojištění končí dosažením 8. roku života daného zvířete.
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9. Asistence Direct echo
Direct echo je služba, která vám dá vědět, pokud se něco děje. Můžete využít čidel, která pomohou chránit to, na čem
vám záleží. Pokud se něco stane, čidla vám vyšlou informaci do mobilní aplikace ve vašem telefonu.

Rady ke smlouvě
1. Jak sjednat pojištění?
Pojištění majetku lze sjednat elektronicky na webu nebo telefonicky (tedy takzvaně „na dálku“) či s obchodníkem.
Pojistnou smlouvu a pojistné podmínky vám pošleme na zvolený e-mail. Smlouvu uzavřete zaplacením prvního
běžného pojistného, které je uvedené na smlouvě, na určený účet pod správným variabilním symbolem. My vám
následně pošleme akceptační dopis s pojistkou.
2. Kolik budu platit?
Za každé pojistné období zaplatíte částku, která je uvedena v pojistné smlouvě jako výsledné pojistné nebo která
je uvedena ve výročním dopise. Platbu je možné uhradit online pomocí platebního portálu (zaplaceno tak máte
prakticky okamžitě), převodem (zaplaceno máte až okamžikem připsání peněz na náš bankovní účet), na naší pobočce nebo připsáním peněz na účet určeného inkasního zprostředkovatele pojištění. Pojistné lze platit také
prostřednictvím poštovní poukázky s výjimkou první platby, která poštovní poukázkou nelze provést.
3. Jak dlouho trvá pojištění?
Pojištění trvá od data počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě do data konce pojištění uvedeného v pojistné
smlouvě za podmínky, že bylo sjednáno pojištění na dobu určitou. Jinak pojištění trvá až do doby zániku pojištění.
Minimální doba platnosti pojištění je 30 dní a maximální doba platnosti není omezena. Pojistná smlouva vzniká až
zaplacením pojistného k datu uvedenému v nabídce pojistné smlouvy.
4. Jak mohu pojištění zrušit?
Pojištění běžně končí uplynutím data konce pojištění a řídí se zákonem. Lze jej ale předčasně ukončit zejména
následujícími způsoby:
a) Odstoupením od smlouvy, pokud vy nebo my při sjednání smlouvy uvedeme klamavé informace. Odstoupit od
smlouvy může ale pouze ten, kdo nepravdivou informaci obdržel. Pokud odstoupí pojistník, do jednoho měsíce
od zaslání žádosti o odstoupení mu vrátíme zaplacené pojistné snížené o vyplacené pojistné plnění. Jestliže
odstoupíme my, do jednoho měsíce nám pojistník uhradí případná vyplacená pojistná plnění snížená
o zaplacené pojistné
b) Odstoupením od smlouvy do 14 dní od sjednání na dálku nebo mimo naši pobočku či obchodní místo.
c) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do dvou měsíců od sjednání s tím, že pojištění ukončíme v osmidenní lhůtě od
jejího přijetí.
d) Dohodou obou smluvních stran, kdy k zániku pojištění dojde k datu stanovenému v rámci dohody.
e) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do tří měsíců od oznámení pojistné události s tím, že pojištění ukončíme
do 30 dní od jejího přijetí.
f) Zasláním výpovědi pojištění ke konci pojistného období, pokud nám bude výpověď doručena minimálně 6 týdnů
před koncem daného období. Pokud nám bude výpověď doručena po tomto termínu, bude smlouva ukončena
ke konci dalšího pojistného období.
g) Oznámením zániku majetku, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu zániku majetku.
h) Oznámením úmrtí pojistníka, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu úmrtí pojistníka. Smlouva však
může pokračovat, pokud pojištěný uplatní právo na pojistné plnění z pojistné události, jejíž příčina nastala
po smrti pojistníka, nebo pokud po smrti pojistníka bude pojistné řádně hrazeno, nebo pokud s pokračováním
pojištění vysloví pojištěná osoba písemný souhlas.
i) Oznámením o změně vlastníka, kdy bude smlouva ukončena k datu doručení oznámení. Lze uplatnit, pouze
pokud dojde ke změně všech vlastníků v době trvání pojistné smlouvy.
5. .Budu platit nějaké platby nad rámec pojistného?
Nad rámec sjednaného pojistného mohou být účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.
Aktuální výše těchto poplatků je uvedena v sazebníku poplatků a odměn na www.direct.cz.

Co od nás obdržíte
Zde vám popíšeme, jaké dokumenty od nás dostanete, jaký mají účel a co v nich naleznete.
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Před sjednáním pojištění vám předáme následující dokumenty:
1. Návrh pojistné smlouvy
Tento návrh odsouhlasíte tím, že nám ve stanoveném termínu pošlete první pojistné ve správné výši. Ve smlouvě
naleznete, co máte pojištěno, v jakém rozsahu a kolik vás to stojí. Dále v ní najdete základní upozornění k vašemu
pojištění.
2. Informační dokument o pojistném produktu
Jak nám stanoví právní předpis, poskytujeme vám i informační dokument o pojistném produktu. Tento dokument
je pouze stručným přehledem základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních
informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.
3. Předsmluvní informace
Jedná se o dokument, který právě čtete. Jeho účelem je vám poskytnout stručnou informaci o sjednaných pojištěních.
Rovněž vám poskytujeme základní rady, jak se chovat v případě, že budete potřebovat naši pomoc nebo nám budete
chtít nahlásit škodu. Také vám sdělujeme praktické informace o trvání smlouvy a způsobech, jak ji sjednat a ukončit.
4. Všeobecné pojistné podmínky
Tyto podmínky se netýkají konkrétního pojištění, ale obecně popisují, k čemu pojištění je, jak funguje, a informují
o tom, jak se sjednává, platí či ukončuje. Dále popisují naše vzájemné povinnosti. Vymezují pravidla, jak nám máte
platit pojistné a jak vám máme vyplácet pojistné plnění.
5. Doplňkové pojistné podmínky
Tyto podmínky se vztahují na konkrétní typ pojištění. Jejich účelem je popsat smysl daného pojištění. Popisují, co je
pojištěno, za jakých okolností budeme, či nebudeme platit, podle jakých pravidel budeme vyplácet pojistné plnění
a jaké povinnosti máte z tohoto pojištění.
6. Slovník pojmů
Tento dokument obsahuje pojmy, u kterých si myslíme, že jim nemusíte přesně rozumět. Proto jsme je sepsali
a pokusili se je srozumitelně vysvětlit. Tyto pojmy se týkají jak smlouvy, tak všeobecných nebo doplňkových pojistných
podmínek, ve kterých jsou označeny kurzívou.
7. Asistenční kartu
Díky této kartě máte vždy po ruce telefonní číslo na asistenční službu. Ta vám pomůže v situacích, když dojde havárii.
Rozsah asistence je stanoven pojistnou smlouvou a Doplňkovými pojistnými podmínky k asistenci.
8. Pojistku
Jedná se o potvrzení vaší pojistné smlouvy. Toto potvrzení obsahuje základní zákonem dané informace o vašem
pojištění. Pojistku neboli akceptační dopis vám zašleme po zaplacení prvního pojistného.
9. Sazebník poplatků a odměn
Sazebník poplatků a odměn vás informuje o platbách vyplývajících z pojistné smlouvy, jež jsou hrazeny nad rámec
pojistného a jejich výši.
10. Informace o zpracování osobních údajů
Tento dokument vás informuje o zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti.

Rady ke škodě
1. Jak se určí výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění?
Způsob určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění najdete v pojistné smlouvě a v pojistných
podmínkách.
2. Musím to, co obdržím od pojišťovny, danit?
Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění.
Plnění z pojištění jsou od daně osvobozena s výjimkami stanovenými ve výše uvedeném zákoně.
V případě nejasností ohledně zdanění pojistného plnění prosím kontaktujte svého daňového poradce.
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V současné chvíli si nejsme vědomi dalších daní, které by měly být vámi hrazeny v souvislosti s pojištěním.
Právní předpisy nicméně mohou v budoucnu takovou povinnost zavést.
3. Jaké jsou důsledky porušení povinností?
Vyplývají z příslušných pojistných podmínek a ustanovení občanského zákoníku. V případech, kdy s námi nebudete
dostatečně spolupracovat při likvidaci pojistné události nebo nám poskytnete nepravdivé informace, vám můžeme
pojistné plnění snížit či odmítnout vyplatit.

Tyto předsmluvní informace jsou platné od 25. 1. 2019
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Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění majetku a odpovědnosti

7

Direct – konečně normální pojišťovna
Děkuji, že jste se rozhodli sjednat si pojištění majetku a odpovědnosti u Direct pojišťovny. Toto
pojištění jsem pro vás vytvořil tak, aby vás chránilo co nejlépe a před co nejširší škálou rizik,
která mohou nastat. Nedokážu sice zařídit, aby se vám nic nepřihodilo, ale pokud k nějaké škodě
dojde, starám se o to, abychom vám pomohli dát vše co nejdříve do pořádku.
Pokud však narazíte na něco, co nebude podle vašich představ, budu moc rád, když mi o tom
dáte vědět. Své postřehy mi můžete napsat na e-mail info@direct.cz. Pomůžete nám tak
neustále se zlepšovat a vyvíjet produkty přesně podle vašich potřeb a v souladu s našimi
hodnotami, které ctíme jak v práci, tak i v osobním životě.

Michal Kozub
Produktový manažer

Naše hodnoty
• Z věcí neděláme vědu, proto u nás najdete JEDNODUCHOST ve všem.
• Nic neodkládáme, věci řešíme RYCHLE.
• Věci dotahujeme a nejsou v nich háčky, na nás se můžete SPOLEHNOUT.
• S námi jste mezi PŘÁTELI.

11 věcí, které byste o svém pojištění měli vědět
1. Naše pojištění vzniká okamžikem zaplacení. Zaplatit můžete kartou, bankovním
převodem nebo na naší pobočce.
2. Pojištění můžete ukončit kdykoliv, a to bez udání důvodu.
3. Pokud se stane škoda, snažte se zamezit zhoršení situace. Co nejdříve nás informujte.
4. U pojištění stavby bytu si hodnotu bytu nastavte podle jeho tržní ceny. U pojištění stavby
domu nastavte hodnotu domu dle cenu, za kterou ho lze znovu postavit.
5. Cenu pojištění ovlivňuje i tzv. povodňová zóna – jak pravděpodobné je, že vaši
nemovitost zasáhnou povodně. Může se také stát, že v rizikových oblastech pojištění
proti tomuto konkrétnímu riziku nepůjde sjednat.
6. U pojištění povodně nehradíme škody vzniklé vzlínáním vody a ty, které vzniknou
v období do 10 dní od sjednání pojištění.
7. Pojištění se nevztahuje na nemovitosti ve špatném stavu nebo na škody, které jste vy,
pojistník nebo oprávněná osoba způsobili úmyslně anebo pod vlivem alkoholu.
8. Nemůžeme vám uhradit škody, u kterých není prokazatelné zavinění cizí osobou –
například pokud neexistují stopy po pachateli.
9. Při sjednání smlouvy si můžete zvolit, zda chcete škody vyplácet v nových nebo časových
(bazarových) cenách.
10. U pojištění si můžete zvolit také různou výši spoluúčasti – od 0 Kč až po 30 000 Kč.
11. Abychom hradili z pojištění garáže sprejerství, je potřeba mít oplocený pozemek.
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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPM-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste projevili zájem sjednat si naše pojištění majetku a odpovědnosti. Naším
cílem je, abyste u nás byli vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, jejíž majetek či její odpovědnost za újmu je pojišťována touto smlouvou (v textu vás
označujeme jako „vy“, „pojištěná osoba“ nebo „pojištěný“). V případě pojištění majetku je
pojištěným osoba, jež vlastní či spoluvlastní pojištěný majetek uvedený v pojistné smlouvě.
V případě pojištění odpovědnosti je pojištěným oprávněná osoba definována v doplňkových
pojistných podmínkách.

Kdo je pojistník?

Občan České republiky (dál také jen „ČR“), Slovenské republiky nebo cizí státní příslušník
s korespondenční adresou v ČR uzavírající s námi smlouvu o Pojištění majetku a odpovědnosti,
jenž je v pojistné smlouvě uveden jako pojistník.

Co právě čtete?

Právě čtete všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, které
označujeme zkratkou VPPM-10/2018 (dále jen „VPP“). Tyto VPP slouží k popisu pojištění
majetku a odpovědnosti a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte nárok na
pojistné plnění. Ve smlouvě či v doplňkových pojistných podmínkách mohou být podmínky
pojištění upraveny odlišně, než jsou v těchto VPP. Ujednání obsažená v doplňkových pojistných
podmínkách mají přednost před ustanoveními těchto VPP. Ujednání obsažená ve smlouvě mají
přednost před ustanoveními těchto VPP a doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje pojištění, se jmenuje občanský
zákoník a byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou odbornou terminologií vycházející ze zákonných norem. Protože
jsme si vědomi toho, že ne vždy musí být srozumitelné, vysvětlujeme je ve Slovníku pojmů SPM10/2018, jenž je jednou z příloh pojistné smlouvy. Definice pojmů ve slovníku pojmů, v pojistné
smlouvě i v pojistných podmínkách jsou nadřazené všem definicím z jakýchkoliv jiných zdrojů.

2. Co umíme pojistit?
V rámci pojištění majetku a odpovědnosti si můžete pojistit několik samostatných pojištění,
která jsou pak součástí jedné pojistné smlouvy. Samostatné pojištění je pojištění stavby
a domácnosti, připojištění pak pojištění garáže na jiné adrese, odpovědnosti, pojištění asistence,
asistence Direct echo, pojištění kol, mazlíčků a zdravotních pomůcek.
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Informaci, která pojištění jsou sjednána, najdete v pojistné smlouvě. Pro každé pojištění jsou
v pojistné smlouvě ujednávána pojistná nebezpečí, před kterými poskytujeme pojistnou
ochranu, limity pojistného plnění a roční cena za pojištění, takzvané pojistné. Pojišťovaná
nemovitost se musí nacházet na území ČR. Všechna pojištění jsou škodová.
Sjednat můžete následující pojištění:
2.1. Pojištění stavby
Slouží pro pojištění obytných budov, kterými myslíme rodinné domy, byty nebo chaty na území
České republiky, na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Pojistit lze i vedlejší stavby umístěné
na stejné adrese nebo na stejném pozemku jako hlavní obytná budova, které jsou určeny
k jinému účelu než bydlení. Konkrétní popis tohoto pojištění naleznete v doplňkových pojistných
podmínkách pro pojištění staveb.
2.2. Pojištění domácnosti
Slouží pro pojištění vnitřního vybavení rodinných domů, bytů a chat na území České republiky,
na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Pojišťujeme věci uložené v dané budově nebo
bytu a v nebytových prostorech nacházejících se na stejném pozemku jako obytná budova.
Konkrétní popis tohoto pojištění naleznete v doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění
domácnosti.
2.3. Pojištění garáže na jiné adrese
V rámci tohoto pojištění je pojištěna stavba a vybavení garáže, která se nenachází v
místě pojištění obytné budovy ani na vedlejších pozemcích a která plní doplňkovou funkci
k pojišťovanému bytu nebo domu. Místo pojištění této garáže se nachází na území České
republiky a je uvedeno v pojistné smlouvě. Konkrétní popis tohoto pojištění naleznete
v doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění garáže na jiné adrese.
2.4. Pojištění odpovědnosti
Vztahuje se na odpovědnost za újmy a škody, které neúmyslně způsobíte někomu jinému
vy nebo osoby bydlící s vámi ve společné domácnosti, případně osoby bydlící v nemovitosti
uvedené ve smlouvě. Jedná se jak o škody a újmy na zdraví, tak na majetku. Pojištění
odpovědnosti může zahrnovat až pět druhů odpovědnosti. Těmi jsou základní pojištění
odpovědnosti z běžného života a z vlastnictví nemovitosti, dále pojištění odpovědnosti za zvíře,
pojištění škod věcí pronajatých, škod na drobné elektronice a pojištění odpovědnosti z vlastnictví
všech nemovitostí. Informaci o tom, které druhy odpovědnosti máte sjednány, máte uvedenou
v pojistné smlouvě. Konkrétní popis tohoto pojištění naleznete v doplňkových pojistných
podmínkách pro pojištění odpovědnosti.

Odpovědnost z občanského života
Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
Odpovědnost
za zvíře

Škody na drobné
elektronice

Odpovědnost
z vlastnictví všech
nemovitostí

Odpovědnost
za škody z věcí
pronajatých
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2.5. Asistenční služby
Umožňují vám využít pomoc operátorů a asistenční služby, která vám zprostředkuje příjezd
technika ve vymezených případech, zejména při zabouchnutí klíčů, technické havárii
v domácnosti, poruše spotřebiče a dalších. Dále poskytujeme asistenci v případě potřeby chránit
vaše právní zájmy a IT asistenci. Podstatou asistenční služby je poskytnout vám pomoc ve chvíli,
kdy máte nesnáze spojené s pojištěným majetkem. Konkrétní popis tohoto pojištění naleznete
v doplňkových pojistných podmínkách pro asistenční služby.
2.6. Asistence Direct echo
Direct echo je služba, která vám dá vědět, pokud se něco děje. Můžete využít čidel, která
pomohou chránit to, na čem vám záleží. Pokud se něco stane, čidla vám vyšlou informaci
do mobilní aplikace ve vašem telefonu.
2.7. Pojištění kol
Pojištěna jsou cyklistická kola, elektrokola, koloběžky a přípojné vozíky za kola ve vlastnictví
pojištěného s platností na území Evropy. Podstatou tohoto pojištění je, abyste měli kryté škody
na výše uvedených dopravních prostředcích také mimo místo pojištění. Konkrétní popis tohoto
pojištění naleznete v doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění kol.
2.8. Pojištění mazlíčků
V rámci tohoto pojištění mohou být pojištěni psi a kočky ve vlastnictví pojištěného, kteří
žijí s vámi na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Smyslem pojištění je uhrazení nákladů za
veterinární léčbu v případě neočekávaného úrazu nebo náhlého onemocnění zvířete. Konkrétní
popis tohoto pojištění naleznete v doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění mazlíčků.
2.9. Pojištění zdravotních pomůcek
Pojištěny jsou zdravotní pomůcky jako například schodolezy, invalidní vozíky, kochleární
implantáty, naslouchátka, inzulínové pumpy a další zdravotní pomůcky, které jsou ve výlučném
vlastnictví pojištěného (nejsou tedy zapůjčené) a které pojištěný sám užívá pro soukromé
účely. Smyslem tohoto pojištění je krýt poškození nebo zničení pomůcky, která je nezbytná
pro každodenní život pojištěného. Konkrétní popis tohoto pojištění najedete v doplňkových
pojistných podmínkách pro pojištění zdravotních pomůcek.

3. Vznik, trvání a zánik pojištění
Zde vám popíšeme, jak lze uzavřít pojistnou smlouvu, od kdy a do kdy pojištění platí, za jakých
okolností smlouva zaniká nebo ji lze ukončit a jakým způsobem nám lze oznamovat změny
údajů nebo žádat o změny ve smlouvě. Dále popisujeme, co se děje v případě změny vlastníka
pojištěného majetku.
3.1. Uzavření smlouvy
a) Na základě žádosti o sjednání pojištění pojistníkovi poskytneme informace stanovené
zákonem a předložíme mu nabídku smlouvy. Nabídka smlouvy může být předložena
i prostředky komunikace na dálku (například po telefonu nebo přes internet).
b) Pokud s nabídkou pojistník souhlasí, požádáme ho o zaplacení první platby pojistného ve
výši a termínu podle nabídky.
c) Předem vylučujeme přijetí nabídky jiným způsobem než zaplacením pojistného.
Znamená to, že samotný podpis smlouvy nepovažujeme za akceptování nabídky
pojišťovny.
d) Smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení první platby pojistného ve výši a termínu
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podle nabídky. Okamžikem zaplacení je připsání ujednané první platby pojistného na
náš účet nebo na účet určeného inkasního zprostředkovatele pojištění, přijetí potvrzení
z platební brány při online platbě kartou či zaplacení v hotovosti na naší pobočce.
Pojištění vzniká dnem a hodinou uvedenou ve smlouvě jako počátek pojištění. Neníli ujednáno jinak, tak počátek pojištění nelze sjednat dříve než v den podání nabídky
pojišťovnou.
e) Pro vznik pojištění je nutné, aby první pojistné bylo uhrazeno v plné výši či s maximální
odchylkou do výše 5 procent. Zaplacení s odchylkou bude mít vliv na ujednanou výši
pojistného a rozdíl mezi sjednaným pojistným a skutečně zaplaceným pojistným
pojistníkovi doúčtujeme jako nedoplatek v následující splátce pojistného.
f) Jakékoliv jednostranné úpravy či dodatky nabídky pojištění z vaší nebo pojistníkovy
strany nejsou přípustné. Jakékoliv ruční přepisování návrhu smlouvy či doplňování
dodatků k návrhu smlouvy považujeme za odmítnutí nabídky.
g) O uzavření smlouvy informujeme zasláním pojistky.

Kalkulace

Návrh
smlouvy

Zaplacení

Pojistka

Obrázek č. 1: Proces vzniku smlouvy

3.2. Trvání a změna smlouvy
a) Pojištění se sjednává buď na dobu určitou, nebo neurčitou. V případě doby určité je
v pojistné smlouvě uveden sjednaný konec pojištění. V případě doby neurčité není konec
pojištění pevně stanoven.
b) Pojištění se nepřerušuje.
c) Změny v pojistné smlouvě lze provést dohodou mezi pojistníkem a námi. V případě, že
mají změny vliv na pojistné, musí být dohoda písemná. Pokud změny na pojistné vliv
nemají (např. změny kontaktních údajů), mohou nám být oznámeny telefonicky nebo
elektronicky. Pojišťovna může požadovat pro snazší komunikaci vyplnění uveřejněného
nebo poskytnutého formuláře.
Zjistili jste, že potřebujete připojistit další riziko, zvýšit limit nebo třeba přidat ke smlouvě
připojištění kol? Napište nám na info@direct.cz nebo zavolejte na linku +420 221 221 211
a my vaši smlouvu upravíme.
d) Nabídku pojišťovny na změnu smlouvy lze potvrdit zaplacením pojistného stejně jako
při uzavírání smlouvy. Pojišťovna také může písemně akceptovat podepsanou písemnou
žádost o změnu smlouvy obdrženou od pojistníka a obráceně. Okamžik účinnosti změny
smlouvy je uveden v jejím dodatku.
e) Doporučujeme oznamovat změny nebo žádat o změnu smlouvy vyplněním a odesláním
online formuláře na našich webových stránkách www.direct.cz. Dále je možné formulář
vytisknout, podepsat a zaslat poštou či naskenovaný e-mailem.
3.3. Zánik pojištění
K zániku pojištění dochází v případech stanovených občanským zákoníkem, a to zejména jedním
z následujících způsobů:
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a) Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.
b) Ukončením dohodou obou smluvních stran, kdy k zániku pojištění dojde k datu
ujednanému v rámci dohody. K tomuto kroku přistupujeme například z důvodu
přestěhování oprávněných osob nebo pojištěných.
c) Výpovědí ke konci pojistného období, kdy výpověď musí být doručena nejpozději
šest týdnů před koncem pojistného období, poté k zániku pojištění dojde uplynutím
posledního dne pojistného období.
d) Z důvodu neplacení pojistného, kdy k zániku pojištění dojde dnem následujícím po
marném uplynutí lhůty k zaplacení stanovené v upomínce, která bude pojistníkovi
doručena na korespondenční adresu, kterou nám uvedl. Tato lhůta nesmí být kratší
než jeden měsíc a upomínka bude obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě
nezaplacení dlužného pojistného. Stanovenou lhůtu lze před jejím uplynutím dohodou
prodloužit.
e) Výpovědí do tří měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění, kdy k zániku
pojištění dojde uplynutím měsíční výpovědní doby, která běží od data doručení
výpovědi.
f) Výpovědí do dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kdy bude smlouva ukončena
uplynutím výpovědní doby osmi dní po doručení výpovědi.
g) Oznámením zániku předmětu pojištění nebo oznámením změny vlastnictví pojištěného
majetku za podmínky, že žádný z vlastníků v době sjednání pojištění nebude v době
oznámení vlastníkem ani spoluvlastníkem daného předmětu pojištění.
h) Odstoupením od smlouvy, pokud uvede pojistník nebo my při sjednání pojistné smlouvy
klamavé informace. Odstoupit od smlouvy může ale pouze ten, kdo nepravdivou
informaci obdržel. Pokud odstoupí pojistník, do jednoho měsíce od zaslání žádosti
o odstoupení mu vrátíme zaplacené pojistné snížené o vyplacené pojistné plnění. Jestliže
odstoupíme my, do jednoho měsíce nám pojistník uhradí případná vyplacená pojistná
plnění snížená o zaplacené pojistné.
i) Odstoupením od smlouvy do 14 dní od data sjednání v případě sjednání pojištění
mimo obchodní prostory či v případě sjednání formou obchodu na dálku (například
po telefonu nebo online sjednáním), a to s účinkem zrušení smlouvy od počátku. Pokud
bylo pojištění na vaši žádost sjednáno s počátkem dříve než 14 dní po uzavření smlouvy,
má pojišťovna právo na poměrnou část pojistného do okamžiku odstoupení od smlouvy.
j) Jestliže poskytneme klamavý údaj, má pojistník právo od smlouvy odstoupit do
3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Formulář pro
odstoupení od smlouvy najdete na našich webových stránkách. Lhůta pro odstoupení
je zachována, pokud je odstoupení odesláno v této lhůtě 3 měsíců. Pokud právo
na odstoupení od smlouvy není uplatněno, jsou smluvní strany smlouvou vázány.
k) Dnem zániku pojistného zájmu, což je oprávněný důvod ke sjednání pojištění.
3.4. Smlouvu je vždy nutno ukončit jedním z následujících způsobů:
a) vyplněním a odesláním online formuláře, který je umístěn na našich webových stránkách
www.direct.cz;
b) elektronicky odesláním e-mailu na info@direct.cz;
c) dopisem, který bude obsahovat datum, ke kterému má být pojištění ukončeno,
odeslaným na adresu Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká
republika.
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3.5. Dojde-li v průběhu trvání pojištění ke změně vlastníka pojištěného majetku, je pojištění
nadále platné do doby, kdy nám bude doručeno oznámení změny vlastníka. Pokud
však dojde k převodu vlastnického práva k budově nebo jednotce zapsané v katastru
nemovitostí, pojištění zaniká už dnem zápisu této změny do katastru nemovitostí.
3.6. Dojde-li k úmrtí či zániku (v případě právnických osob) pojistníka odlišného od pojištěné
osoby, tak na místo pojistníka automaticky nastupuje pojištěná osoba. Oznámí-li nám však
pojištěná osoba písemně do jednoho roku od úmrtí či zániku, že na pojištění nemá zájem,
zaniká pojištění dnem smrti pojistníka. K oznámení je oznamovatel vždy povinen připojit
doklad o úmrtí pojistníka.
3.7. Dojde-li k úmrtí či zániku (v případě právnických osob) pojistníka, který je zároveň
pojištěnou osobou, automaticky na jeho místo nastupuje právní nástupce. Oznámí-li nám
však písemně do jednoho roku od úmrtí či zániku, že na pojištění nemá zájem, zaniká
pojištění dnem smrti či zániku pojistníka. K oznámení je oznamovatel vždy povinen připojit
doklad o úmrtí pojistníka.
3.8. V případě ukončení smlouvy nám náleží poměrné pojistné až do doby ukončení smlouvy.
3.9. Jestliže dojde k zániku pojištění po pojistné události, jejímž vlivem dojde k zániku předmětu
pojištění, máme nárok si ponechat celé zaplacené pojistné až do konce pojistného období,
ve kterém nám byla pojistná událost oznámena.

4. Na co se pojištění nevztahuje?
Zde vám popíšeme, v jakých situacích obecně nemá oprávněná osoba nárok na výplatu
pojistného plnění. Nejedná se o všechny případy, jelikož každé pojištění má své specifické výluky,
které jsou popsány v článku nazvaném „Co hradit nebudeme?“, který je uveden v doplňkových
pojistných podmínkách pro dané pojištění.
4.1. V rámci pojištění majetku nebudeme hradit:
a) nepřímé újmy všeho druhu (tím myslíme například ušlý zisk, pokuty, manka a podobné);
b) vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení
a podobné);
c) škody jako následek vady, kterou měl předmět pojištění již v době sjednání pojištění
a které vám nebo pojistníkovi byly nebo mohly být známy;
d) škody vzniklé úmyslnou trestnou činností, přestupkem nebo správním deliktem;
e) škody způsobené pojistníkem, pojištěnou osobou nebo oprávněným, pokud byli pod
vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek;
f) škody, které vznikly z důvodu špatného, havarijního nebo zanedbaného technického
stavu nemovitosti.
4.2. Pojištění se nevztahuje na události, v jejichž souvislostech nám uvedete vy nebo oprávněná
osoba při jejich hlášení vědomě nepravdivé hrubě zkreslené údaje týkající se okolností
vzniku nebo rozsahu těchto událostí či nám pravdivé údaje zamlčíte.
4.3. Z pojištění dále nevzniká právo na úhradu škod způsobených úmyslně vámi či oprávněnou
osobou nebo na váš či její podnět.
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4.4. Pojištění se také nevztahuje na události, které vznikly v důsledku války, vzpoury nebo
povstání, teroristických aktů a podobně.

5. Jaké jsou vzájemné povinnosti?
Níže uvádíme výčet povinností, které má pojistník při sjednání a v průběhu trvání smlouvy či při
vzniku škody. Pokud tyto povinnosti nesplní nebo poruší, máme právo pojistné plnění přiměřeně
snížit či přímo odmítnout jeho výplatu. Dále uvádíme naše povinnosti vůči vám a pojistníkovi.
5.1. Při sjednání pojištění pojistník:
a) uvede pravdivě a úplně veškeré informace potřebné ke sjednání pojištění včetně
zaslání požadovaných dokumentů a budeme-li to požadovat, tak nám umožní prohlídku
pojištěných staveb nebo věcí;
b) seznámí se se smlouvou a dalšími dokumenty, které mu předložíme;
c) uhradí pojistné v plné výši do data splatnosti uvedeného v návrhu smlouvy.
5.2. V průběhu pojištění:
a) pojistník bude řádně platit pojistné;
b) vy i pojistník se budete chovat tak, abyste minimalizovali riziko, že škoda vznikne nebo že
ji způsobíte;
c) nás pojistník bez zbytečného odkladu informuje o změnách, které nastaly ve
skutečnostech, které sdělil při sjednání smlouvy, a dále o všech změnách v jeho
identifikačních údajích, jako je změna příjmení, telefonního čísla apod.;
d) nás pojistník bez zbytečného odkladu informuje o změnách ve vlastnictví pojištěných
staveb nebo věcí, dále o zániku pojištěné věci či stavby;
e) nás pojistník bez zbytečného odkladu informuje, pokud pojištěné stavby či věci pojistil
jiným pojištěním, a uvede číslo smlouvy a společnost, u které se pojistil;
f) pojištěné osoby musí neprodleně odstranit každou závadu, která by mohla mít vliv na
vznik škody.
5.3. Při vzniku škody musíte vy, pojistník či oprávněné osoby:
a) učinit nutná opatření k tomu, aby se škoda dále nezvětšovala;
b) nasvědčují-li okolnosti spáchání trestného činu nebo přestupku, tak neprodleně
kontaktovat Policii ČR;
c) bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody, nejpozději však do 30 dní od jejího
zjištění, a pravdivě nám popsat rozsah škody, okolnosti jejího vzniku a další námi
požadované informace;
d) provést fotodokumentaci následků škody;
e) následky škody odstranit až po našem souhlasu, což neplatí, pokud je to nutné
z bezpečnostních, hygienických, ekologických či jiných závažných důvodů;
f) zaslat nám všechny námi požadované dokumenty včetně překladů do češtiny těch
dokumentů, jež jsou v cizím jazyce;
g) předat nám doklady potřebné k tomu, abychom mohli vám vyplacenou náhradu za
škodu uplatňovat po tom, kdo ji způsobil;
h) oznámit nám, pokud domněle či skutečně odcizená věc bude nalezena. V takovém
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případě nám oprávněná osoba vrátí rozdíl mezi plněním, které jsme za danou věc
vyplatili, a náklady na opravu závad, které na dané věci vznikly v době, kdy byla
oprávněná osoba zbavena možnosti s věcí nakládat.
5.4. My máme povinnost:
a) pravdivě a úplně zodpovědět všechny dotazy, které nám písemně zašlete;
b) ihned po skončení šetření informovat o jeho výsledku. Pokud nebudeme schopni do tří
měsíců od hlášení škody sdělit výsledek šetření, jsme povinni vám vysvětlit důvody, proč
jsme šetření ještě neukončili;
c) v případě uznaného nároku zaslat do 15 dní od ukončení šetření pojistné plnění
v českých korunách;
d) pokud bude výsledkem šetření pojistné události snížení nebo odmítnutí výplaty
pojistného plnění, oznámit vám důvody.

6. Jak máte platit?
V tomto článku popisujeme pravidla placení pojistného, což je cena, kterou platí pojistník za
sjednané pojištění. Uvádíme, jakým okamžikem jej považujeme za uhrazené, na co se pojistné
používá a za jakých okolností můžeme pojistné navýšit.
6.1. Platba pojistného
Máme nárok na pojistné po dobu trvání pojištění. Pojistné se platí ročně, nebo častěji, podle
toho, jakou jste si zvolili frekvenci placení při sjednání smlouvy nebo při její změně. Tato doba se
nazývá pojistným obdobím a pojistné za pojistné období se nazývá běžným pojistným.
6.2. Splatnost pojistného
Pojistné pro dané pojistné období je vždy splatné k počátku tohoto období. Za okamžik uhrazení
pojištění považujeme připsání platby na náš účet při placení převodem nebo přijetí potvrzení
z platební brány při platbě kartou online či jeho zaplacením v hotovosti na naší pobočce.
Splatnost pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
6.3. Použití uhrazeného pojistného
Uhrazené pojistné je nejdříve použito na aktuálně splatné pojistné, dále na dlužné pojistné
v pořadí podle jejich splatnosti od nejstarších po nejnovější, poté na poplatky v pořadí podle
jejich splatnosti od nejstarších po nejnovější, pak na náklady spojené s vymáháním dlužného
pojistného a nakonec na úrok z prodlení.
6.4. Změna pojistného
V případě, že je požádáno o změnu v rozsahu pojištění, zejména změnu pojistné částky nebo
limitů, změnu v rozsahu pojistných nebezpečí nebo přidání či zrušení dílčího pojištění, máme
právo na úpravu pojistného podle sazeb platných v době provedení vámi požadované změny.
Pojistník má právo do 30 dní od navýšení pojistného požadovanou změnu odmítnout a pojištění
zůstane v původní podobě za původní pojistné.
6.5. Jednostranné navýšení pojistného
Máme právo na jednostranné navýšení běžného pojistného v těchto konkrétních případech:
a) dojde-li ke změně právních předpisů nebo k rozhodovací praxi soudů, která má vliv
na stanovení výše pojistného plnění nebo našich nákladů (např. změna náhrady újmy či
povinného rozsahu pojištění, daní a povinných odvodů);
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b) není-li pojistné dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti našich závazků dle zákona
o pojišťovnictví;
c) došlo-li v předchozím pojistném období k pojistné události.
V takovém případě jsme povinni pojistníka o navýšení pojistného informovat nejpozději dva
měsíce před počátkem období, pro které se má výše pojistného změnit. Pokud nám oznámí
do jednoho měsíce, že se změnou pojistného nesouhlasí, pojištění zanikne uplynutím pojistného
období, které předchází pojistnému období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

7. Jak budeme vyplácet?
V tomto článku vás informujeme o tom, jak a komu budeme vyplácet plnění z nahlášených
pojistných událostí, a také o tom, že můžeme za určitých okolností plnění snížit nebo zcela
zamítnout.
7.1. Jak platíme?
Kromě poskytnutí asistenčních služeb hradíme pojistná plnění vždy v penězích v českých
korunách. Plnění zasíláme převodem na účet definovaný oprávněnou osobou.
7.2. Komu platíme?
Pojistné plnění vyplatíme oprávněné osobě, což je termín pro osobu, která má nárok na pojistné
plnění. V doplňkových pojistných podmínkách pro každé dílčí pojištění popisujeme, kdo je
oprávněnou osobou. Pojistné plnění také můžeme vyplatit třetí osobě, kterou oprávněná osoba
k tomuto přijetí pojistného plnění zplnomocní zasláním plné moci, jež bude obsahovat také
úředně ověřený podpis, pokud si jej vyžádáme.
7.3. Kolik plníme?
Výši plnění stanovujeme na základě rozsahu vzniklé škody nebo újmy v závislosti na sjednaných
limitech pojistného plnění, dále v závislosti na hodnotě a stáří poškozených, zničených
nebo odcizených věcí či staveb a jejich součástí. Výši plnění můžeme snížit, pokud budou
porušeny povinnosti definované v článku 5.1. až 5.3. těchto pojistných podmínek, nebo plnění
vůbec neposkytnout v případech, na které se dle těchto pojistných podmínek a příslušných
doplňkových pojistných podmínek toto pojištění nevztahuje, a v dalších konkrétních případech
uvedených v doplňkových pojistných podmínkách.
7.4. Odpočet DPH
Má-li oprávněná osoba při uvedení věcí a staveb do původního stavu v souvislosti se škodou
nárok na odpočet DPH, poskytneme pojistné plnění vyčíslené bez DPH.
7.5. Jak se podílí oprávněná osoba?
Oprávněná osoba se na vzniklé škodě podílí částkou, která se nazývá spoluúčast. Spoluúčast
si stanovíte při sjednání smlouvy a můžete ji v průběhu platnosti pojištění měnit. Může být
stanovena absolutní výší, procentem z pojistného plnění nebo kombinací obou způsobů.
Spoluúčast se vždy odečítá od vypočtené výše plnění. Pokud je výše plnění nižší než stanovaná
spoluúčast, nevyplatíme nic.
7.6. Co dále můžeme odečíst?
Od pojistného plnění můžeme odečíst dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky
z pojištění.
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7.7. Zachraňovací náklady
Jedná se o nezbytné, účelně vynaložené náklady, které jste vy nebo jiná osoba museli vynaložit na:
a) odvrácení bezprostředně hrozící škody;
b) zmírnění následků již vzniklé škody;
c) odklizení následků vzniklé škody z hygienických, ekologických nebo bezpečnostních
důvodů.
Takové náklady uhradíme do výše 30 % z horní hranice plnění ujednané pro daný předmět
pojištění a pojistné nebezpečí týkající se vynaložených nákladů v případě záchrany života nebo
zdraví osob. V ostatních případech do výše 10 % z horní hranice plnění ujednané pro daný
předmět pojištění a pojistné nebezpečí týkající se vynaložených nákladů.
Výše vyplacených zachraňovacích nákladů se nezapočítává do výše pojistného plnění.

8. Důvod sjednání pojištění
Pojištění nelze sjednat bezdůvodně. To znamená, že pojištění se vždy sjednává z důvodu ochrany
vlastního či cizího majetku nebo zdraví. Tato skutečnost je podmínkou platnosti pojištění
a nazýváme ji pojistný zájem. Jinými slovy, pokud nemáte pojistný zájem čili důvod sjednat
pojištění, je pojištění neplatné.
8.1. Pojištění vlastního zájmu
Jestliže pojistník vlastní, spoluvlastní či užívá nějaký majetek, případně pokud tento majetek
vlastní, spoluvlastní či užívá jeho blízká osoba, je pojistný zájem dán touto skutečností. V tomto
případě je buď pojistník, nebo jemu blízká osoba oprávněnou osobou.
8.2. Pojištění ve prospěch třetí osoby
Pojištění lze sjednat i pro někoho jiného. V takovém případě je oprávněnou osobou někdo jiný.
Aby bylo pojištění pro tento případ po celou dobu trvání pojistné smlouvy platné, vyžaduje to
splnění několika skutečností:
a) Pojistník má povinnost seznámit tuto osobu s existencí pojištění a jeho rozsahem
a předat jí pojistné podmínky. Třetí osoba musí se smlouvou projevit souhlas, může jej
však dát i dodatečně uplatněním práva na pojistné plnění.
b) Výplata pojistného plnění je vždy zasílána na účet oprávněné osoby.
c) Pokud má být pojistné plnění odesláno na účet někoho jiného, musí k tomu dát všechny
oprávněné osoby zplnomocnění s úředně ověřenými podpisy, pokud pojišťovna úřední
ověření vyžádá.
8.3. Neexistence pojistného zájmu
V případě zániku pojistného zájmu je nám pojistník povinen tuto informaci písemně sdělit
s uvedením veškerých důvodů a dokumentů, ze kterých bude zánik pojistného zájmu vyplývat.
Jestliže pojistník vědomě pojistí neexistující pojistný zájem, je smlouva neplatná. Pojišťovně však
náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti smlouvy dozvěděla.
Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění. Máme právo na pojistné až do
doby, kdy jsme se o zániku pojistného zájmu dozvěděli.

VPPM-10/2018
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • www.direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

19

9. Právní texty
V závěru této části pojistných podmínek máme zákonnou povinnost uvést některé další
informace. Snažíme se je podat co nejjednodušeji. Vysvětlíme vám:
a) jakým způsobem spolu budeme komunikovat;
b) že když vám vyplatíme náhradu škody, můžeme ji žádat po tom, kdo škodu způsobil;
c) že informace, které nám dáte vy nebo pojistník, si necháme pro sebe;
d) zda máme právo zasílat vám nebo pojistníkovi naše speciální nabídky.
9.1. Jak spolu budeme komunikovat?
Využijeme možností dnešní doby, a proto spolu budeme komunikovat především e-mailem nebo
telefonicky. Pro komunikaci použijeme e-mailovou adresu, kterou jste nám zadali při sjednání
smlouvy nebo nahlásili v průběhu trvání smlouvy.
a) Písemnou formu musí mít:
• pojistná smlouva, kterou zašleme e-mailem nebo poštou;
• pojistné podmínky, které zašleme e-mailem nebo poštou;
• výroční dopisy a informace o splatnosti pojistného, které zašleme e-mailem nebo
poštou;
• případná podepsaná výpověď pojistné smlouvy, kterou zašleme poštou;
• případná podepsaná výpověď pojistné smlouvy, kterou nám pojistník zašle e-mailem
naskenovanou nebo poštou;
• dohoda o změně pojistné smlouvy, pokud má změna vliv na výši pojistného, kterou
zašleme e-mailem nebo poštou;
• doklady požadované v písemné formě k šetření nahlášené škody, které nám zašlete buď
poštou, případně se dohodneme na jejich zaslání e-mailem.
b) Nepísemnou formu může mít:
• žádost o změnu pojistné smlouvy;
• dohoda o zániku pojištění;
• veškerá jiná komunikace, než je uvedená v bodu a) tohoto článku, především hlášení
škody, informace podávané při jejím šetření a poskytnutá asistence.
Za nepísemné formy považujeme telefonickou žádost prostřednictvím naší linky +420 221
221 221, kontaktování prostřednictvím Skype (najdete nás pod uživatelem skype_14456)
a vyplnění formuláře na naší webové stránce www.direct.cz.
c) Se svou stížností se na nás můžete obrátit:
• telefonicky zavoláním na číslo +420 221 221 221;
• vyplněním formuláře na našem webu www.direct.cz;
• zasláním e-mailu na info@direct.cz;
• dopisem zaslaným na adresu Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno,
Česká republika.
K vaší stížnosti se vyjádříme do 30 dní od jejího obdržení.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem, který je pojistníkem v pojistné smlouvě,
ke vzniku spotřebitelského sporu z této pojistné smlouvy, který se nepodaří vyřešit
vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového
sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

VPPM-10/2018
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • www.direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

20

• Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00
Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
• Pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné využít platformu pro
mimosoudní řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese
ec.europa.eu/consumers/odr/.
• Dále se můžete obrátit na Českou národní banku přes webový formulář, který naleznete
na www.cnb.cz.
d) Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí
v oblasti pojišťovnictví.
e) Zaznamenáváme údaje o právních jednáních činěných v písemné i nepísemné formě.
9.2. Doručování písemností
Písemnosti doručujeme pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě na poslední známou
korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na adresu jimi oznámenou. Pokud
se písemnost na tuto adresu nepodaří z důvodu na straně adresáta doručit, má se zato, že
písemnost byla doručena pátý den po jejím odeslání, jde-li o doručování na adresu v jiném státu
než v České republice, pak patnáctý den po odeslání. Právní jednání, oznámení a žádosti jsou
účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny.
9.3. Rozhodné právo
Pojistná smlouva včetně všech nároků z ní vyplývajících a včetně práv na náhradu škody
vzniklých v souvislosti se smluvními povinnostmi ze smlouvy vyplývajících se řídí českým
právním řádem. Veškeré spory vzešlé z pojistné smlouvy budou řešeny příslušnými soudy.
9.4. Přechod práv na pojišťovnu
Pokud pojištěnému někdo způsobil škodu a pojištěný má právo ji po něm vymáhat, potom toto
právo přechází na nás až do výše plnění, které vyplatíme k uhrazení vzniklé škody. V takové situaci
má pojištěný povinnost postupovat tak, abychom toto právo mohli uplatnit a vymoci v maximální
možné výši.

Tyto všeobecné pojistné podmínky jsou platné od 18. 10. 2018.
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Pár tipů na závěr, co dělat v případě, že přece jen dojde ke škodě
1. Váš život je priorita. Nedělejte nic, co by vás mohlo ohrozit.
2. Zastavte zhoršování škody. Pokud dojde ke škodě, snažte se příčinu škody zastavit
a poškození tak minimalizovat, je-li to možné. V situacích, které to vyžadují, zavolejte
hasiče nebo policii. Policie ČR je potřeba vždy, když máte podezření ze spáchání
trestného činu.
3. Dokumentujte. Pokud je to možné, pořiďte dokumentaci škody. Čím více fotografií, tím
lépe. Pokud jsou v okolí svědci, vezměte si na ně kontakt. Pokud je to potřeba, volejte
Policii ČR a vyžádejte si protokol (hlavně v případě loupeže).
4. Nahlaste škodu. Škodu můžete nahlásit online na našem webu www.direct.cz nebo
na lince +420 221 221 221. Budeme po vás chtít informaci, jak škoda vznikla, co bylo
poškozeno a první odhad výše škody. Dále se budeme ptát také na číslo účtu, na které
máme případné plnění vyplatit.
5. Ozveme se vám. Co nejdříve se vám ozveme a domluvíme se, jestli bude potřeba
prohlídka škody z naší strany, nebo ne. Může se stát, že bude potřeba prohlídka
specializovaným technikem, pokud je poškozený specifický spotřebič (např. kotel).
6. Dohodneme se, jestli budeme vyplácet vlastním rozpočtem pojišťovny (dostanete tedy
peníze na účet), nebo oproti daňovým dokladům (např. faktura za opravu, paragon
od nově zakoupené věci atd.).
7. Začněte opravovat.
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění stavby bytu
DPPMSB-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění staveb. Naším cílem je, abyste u nás byli
vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou nemovitost na adrese
uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás označujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění stavby bytu, které označujeme zkratkou
DPPMSB-10/2018. Tyto doplňkové pojistné podmínky popisují pojištění stavby v rámci
pojištění majetku, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte
nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto doplňkových
pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají přednost před
ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje
občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů SMP10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných
podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný text tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme?
Není-li to ve smlouvě ujednáno jinak, pojišťujeme následující položky, které obecně nazýváme
předměty pojištění:
2.1. Byt, čímž myslíme soubor místností tvořící vnitřní prostor bytové jednotky nebo ateliéru,
který je určen více než z 50 % k bydlení. Pojištěny jsou dále věci připevněné, mezi které
zařazujeme zdi, podlahy, základy, střechu, vnitřní příčky spolu s rozvody a další věci
obdobného charakteru, které jsou pevně připevněné k bytu. Za součást bytu považujeme
také balkon či lodžii přístupné pouze z bytu.
2.2. Související prostory s bytem, což jsou vnitřní nebytové prostory domu, které jsou určeny
pro užívání výlučně s bytem. Jedná se zejména o komory, sklepní kóje či garáže.
2.3. Vlastní vybavení vlastníka bytu, což je movitý majetek vlastníka bytu. Tento majetek je
pojištěn na limit uvedený v pojistné smlouvě za podmínky, že byt neobývá jeho vlastník.
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3. Před čím pojistíme?
Pojištění se sjednává pro případ zničení či poškození předmětu pojištění pojistnými nebezpečími
uvedenými v pojistné smlouvě. Zde uvádíme jejich výčet.
3.1. Základní nebezpečí a vodovodní škody
Ze základního nebezpečí hradíme škody způsobené požárem, výbuchem, kterým myslíme také
implozi a rázovou vlnu, přímým úderem blesku, pádem předmětu, vichřicí, krupobitím, sesuvem
půdy, zřícením skal, tíhou a tlakem sněhu či námrazy, zemětřesením, lavinou a nárazem vozidla.
Z vodovodních škod hradíme škody způsobené únikem vody z vodovodních zařízení. Dále sem
patří i škody způsobené únikem vody nebo kapaliny z klimatizačního, solárního nebo hasícího
zařízení.
3.2. Náklady na uniklou vodu
V případě pojistné události na vodovodním zařízení a úniku vody hradíme náklady na vodné a
stočné za takto uniklou vodu
3.3. Náklady na opravy prasklého potrubí
Hradíme škody v případě pojistných událostí z vodovodních škod na vyhledání místa porušení
potrubí a jeho případnou opravu.
Dojde-li k v důsledku hašení požáru k poškození i jiných částí stavby, spadají tyto škody
do pojistného krytí požáru. Jde například o zdi a věci k ní připevněné, které byly poškozeny
vodou při hašení požáru střechy.
3.4. Povodeň nebo záplava
V rámci tohoto pojištění hradíme škody způsobené vodou na bytu pojištěné domácnosti
následkem povodně či záplavy včetně nákladů na vysoušení zdí. Dále hradíme škody způsobené
vodou stoupající z odpadního potrubí následkem povodně či záplavy. Naopak nebudeme hradit
škody způsobené vzlínáním vody a škody, které vznikly v době do 10 dní od sjednání pojištění
v případě povodně.
3.5. Odcizení a vandalismus
Hradíme škody vzniklé krádeží vloupáním a úmyslným poškozením či úmyslným zničením
předmětu pojištění.
Kryjeme také škody, pokud při krádeži vloupáním (nebo při pokusu o ni, kdy zloděj krádež
nedokonal) došlo k poškození nebo zničení pojištěného majetku nebo ke zničení schránky, v níž
byl pojištěný majetek umístěn.
Při likvidaci této škody budeme potřebovat protokol Policie ČR nebo jiný písemný důkaz od
Policie ČR o tom, že jste škodu Policii ČR nahlásil.
3.6. Rozbití skel a sanity
V rámci tohoto pojištění hradíme náklady na opravu či výměnu pevně připevněných skel
v domácnosti, akvárií, výplní oken a dveří, sklokeramických desek a sanitárního zařízení.
3.7. Poškození spotřebičů zkratem
Jedná se o přepětí způsobené bleskem či vzniklé v elektrorozvodné či komunikační síti, dále
o podpětí a škody na domácích spotřebičích způsobené zkratem.
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3.8. Pojištění ztráty nájmu
Hradíme ušlé nájemné po určitou dobu (maximálně po dobu tří měsíců) v případě, že nájemník
opustil daný byt z důvodu neobyvatelnosti bytu následkem pojistné události.
3.9. Zatečení vody
Hradíme škody na obytné budově způsobené zatečením srážek nebo tajícího sněhu ze střechy.
Dále jde o nahodilé události, kdy dojde k zatečení vody jako následek zamrznutí dešťových svodů
umístěných na budově a jejich poškození rozpínavostí ledu.
Přečtěte si prosím definice jednotlivých pojistných nebezpečí, protože jsou rozhodující pro výši
našeho pojistného plnění v případě vzniku škody. Tyto definice naleznete ve Slovníku pojmů.
Za jakých okolností pojišťovna v případě škody neposkytuje plnění vám vysvětlíme v bodě 6.2.
těchto doplňkových pojistných podmínek.
Zažili jste zemětřesení v Česku? Na webu Akademie věd ČR je makroseismický dotazník.
Jeho vyplněním pomůžete akademikům toto zemětřesení lépe popsat.

4. Jakým způsobem umíme pojistit?
4.1. Pojištění sjednáváme z pohledu stanovení pojistného plnění v těchto variantách:
a) Na pojistnou částku
Pojistná částka je maximální částka, kterou uhradíme pro daný předmět a dané
nebezpečí při každé pojistné události. Tato částka musí odpovídat hodnotě předmětu
v době sjednání pojištění. Pokud bude pojistná částka nižší než hodnota předmětu,
můžeme uplatnit snížení pojistného plnění z důvodu podpojištění.
Na pojistnou částku pojišťujeme rizika základní nebezpečí a vodovodní škody, povodeň a
záplava.
b)

Na limit za škodu
Limit za škodu je horní hranice plnění za každou pojistnou událost, která nastane
v průběhu trvání pojištění. Podpojištění se v tomto případě neuplatňuje.
Limitem na škodu pojišťujeme rizika odcizení a vandalismu, poškození spotřebičů
zkratem, pojištění skel a sanity, pojištění ztráty nájmu.

c)

Na roční limit
Roční limit je horní hranice plnění za všechny pojistné události, které nastanou za 12 po
sobě jdoucích měsíců v pojistném roce. Podpojištění se v tomto případě neuplatňuje.
Na roční limit pojišťujeme riziko zatečení vody.

4.2. U každého předmětu pojištění stanovíme způsob určení jeho hodnoty. Volíme jednu
z následujících možností:
a) Na novou cenu
V tomto případě je hodnotou daného předmětu cena, za kterou lze pořídit novou
stejnou nebo srovnatelnou věc či stavbu.
Pokud máte na novou cenu pojištěný například sprchový kout, který jste kupovali před
5 lety za 20 000 Kč, tak bychom hradili tak, abyste si mohli koupit sprchový kout stejného
typu a parametrů v běžném obchodě. Maximální plnění je pořizovací cena, tedy 20 000 Kč.
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b)

Se započteným opotřebením
V tomto případě je hodnotou daného předmětu cena věci nebo stavby v době vzniku
škody. Při této kalkulaci se vychází z nové ceny, od které se odečítá částka odpovídající
stupni opotřebení či jiného znehodnocení.
Ceny se započteným opotřebením znamenají, že vyplácíme tolik, kolik daná věc stojí běžně
v bazaru. Pokud není možné určit cenu, vyplácíme formou totální škody, v případě 5 let
starého sprchového koutu v původní ceně 20 000 Kč může být vyplaceno např. 10 000 Kč.
Vždy ale záleží na konkrétním typu, stáří a pořizovací ceně.

c) Na obvyklou cenu
Hodnotou věci či stavby je cena, za kterou ji lze reálně koupit či prodat v době vzniku
pojistné události bez vlivu mimořádných okolností a ceny zvláštní obliby.
Na obvyklou cenu oceňujeme například kola v rámci speciálního připojištění jízdních kol.
d)

Dle stáří předmětu
Jedná se o běžný způsob, kdy hradíme na novou cenu tak dlouho, dokud opotřebení
nedosáhne nebo nepřekročí 50 % nové ceny předmětu. Pokud opotřebení přesáhne
50 % nové ceny předmětu, hradíme se započítaným opotřebením.

4.3. Informaci o tom, jak je daný předmět pojištěn, a způsob určení jeho hodnoty naleznete
v pojistné smlouvě.

5. Komu budeme hradit?
Osobu, která má nárok na pojistné plnění, nazýváme oprávněná osoba. V tomto článku ji
definujeme.
5.1. Oprávněnou osobou je pro účely tohoto pojištění vlastník pojištěného bytu (rozhodující je
údaj zapsaný v katastru nemovitostí) či vlastník pojištěné movité věci.
5.2. Jestliže je byt ve spoluvlastnictví více osob, tak nárok na pojistné plnění má každá osoba
mající spoluvlastnický podíl. Výše jejího nároku na pojistného plnění je ve stejném poměru
k celkovému pojistnému plnění, jako je výše jejího spoluvlastnického podílu.
5.3. Oprávněnou osobou může být také osoba, která daný byt po právu užívá, jestliže prokáže,
že vynaložila náklady na opravu či znovupořízení poškozených či zničených věcí.
5.4. V případě, že nastane pojistná událost na předmětu pojištění, který patří do společného
jmění manželů, má nárok na pojistné plnění ten z manželů, který pojištění sjednal, a to
i bez souhlasu druhého z manželů.
Pokud majitel bytu poskytl vybavení svému nájemníkovi, měl by ho mít pojištěné v rámci
vlastního vybavení. Nájemník by měl mít pojištěný svůj majetek sám svou vlastní pojistkou
domácnosti.
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6. Co hradit nebudeme?
6.1. Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění. Z pojištění tedy nevzniká
právo na pojistné plnění za:
a)

zmenšení nebo ztrátu umělecké nebo historické hodnoty pojištěné stavby nebo jiné
části; dále rovněž nebudeme hradit opravu uměleckých, uměleckořemeslných nebo
historických děl, která jsou součástí pojištěné stavby, zejména soch, plastik, fresek a
řezeb.

6.2. Pojišťovna neposkytne plnění v těchto případech:
a) Pokud krupobití způsobí škody tím, že vnikne otevřenými otvory, zchátralými či
poškozenými nebo provizorními krytinami, nebo pokud dojde pouze k estetické vadě na
majetku (např. poškrábání).
b)

V případě odcizení věci bez překonání překážky. Překonáním překážky je překonání
zámku, vniknutí na balkon nebo překonání funkčního oplocení, které patří výhradně
k pojištěné stavbě (na pozemek za plotem nemají přístup ostatní obyvatelé domu).
Krádeží vloupáním není přivlastnění si věci bez jakýchkoliv stop po vniknutí do objektu.

c) Pokud škody, které nastaly následkem odcizení či vandalismu nebudou bezprostředně po
jejich zjištění hlášeny na místně příslušnou policii.
d)

V případě trvalého podpětí nebo přepětí v síti způsobené dlouhodobým nevyhovujícím
stavem elektrorozvodné sítě. (Toto nepovažujeme za podpětí či přepětí.)

e)

V případě poškození žhnutím, škvařením či doutnáním bez projevu plamenů. (Toto
nepovažujeme za požár.)

f)

V případě prasknutí potrubí nehradíme náklady na vyhledání místa poškození a
výměnu potrubí v místě poškození v případě, že k poškození došlo následkem koroze či
havarijního stavu potrubí.

g)

Škody způsobené sesuvem půdy nebudeme hradit, pokud se jedná o pozvolné sesuvy
způsobené gravitací či jakékoliv sesuvy zapříčiněny lidskou činností, zejména důlní
činností a terénními úpravami.

h)

V případě škody způsobené tíhou sněhu nebudeme hradit škody zapříčiněné vlivem
zchátralé, poškozené nebo provizorní krytiny.

i)

V případě, že jsou škody úmyslně spáchané osobou, která vlastní pojištěný předmět
pojištění či je členem domácnosti. (Toto nepovažujeme za vandalismus.)

j) Nebudeme hradit opakované škody způsobené sprejerstvím.
k)

Škody z vichřice nehradíme v případě, kdy byla škoda zapříčiněna vlivem zchátrání či
havarijním nebo nevyhovujícím stavem budovy, ve které se domácnost nachází.

l)

Z vodovodní škody nebudeme proplácet škody způsobené:
• unikající vodou z dešťových svodů, kropicích hadic, otevřených vodovodních kohoutů a
ventilů;
• unikající vodou z nadzemního bazénu;
• vystupující vodou z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku povodně či záplavy;
• vodou z atmosférických srážek;
• vodou při mytí či sprchování.
Pro pojištění stoupající vody při povodni je potřeba mít sjednáno přímo pojistné riziko
Povodeň a záplava.
Pro pojištění rizik z atmosférických srážek je potřeba mít pojištění rizika Zatečení vody.
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m)

V případech, kdy voda pravidelně vniká do místa pojištění z důvodu chybějící nebo
nedostatečné izolace proti spodní vodě či nedostatečných opatření proti vniknutí
srážkové vody. (Toto nepovažujeme za záplavu).

n)

V případě pojištění ztráty nájmu nebudeme hradit nájemné, pokud nájemník opustil
byt z jiných příčin, než je neobyvatelnost bytu z důvodu škody způsobné sjednaným
pojistným nebezpečím.

o)

Nebudeme hradit opakované škody způsobené vodou stoupající z odpadního potrubí,
jejichž příčinou je poddimenzovaná nebo poškozená kanalizace.

7. Jak budeme hradit?
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, které vyplatíme v případě
vzniku škody na pojištěném majetku.
7.1. Pojistné plnění vyplácíme v případě nahodilé škody na pojištěném majetku z pojistných
nebezpečí, která vznikla během trvání pojištění.
7.2. Pojistné plnění poskytujeme v penězích v tuzemské měně. Případný měnový přepočet
provádíme na základě devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou, který byl
platný ke dni vzniku pojistné události.
7.3. V případě poškození předmětu pojištění:
a) Při pojištění na novou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům, které
byly nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného předmětu pojištění. Tuto částku
ponížíme o hodnotu zbytků jeho nahrazovaných částí. Nejvýše vyplatíme pojistné plnění
do výše nové hodnoty předmětu pojištění.
b)

Při pojištění se započtením opotřebení vyplatíme částku odpovídající přiměřeným
nákladům, které byly nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného předmětu
pojištění. Tuto částku ponížíme o částku odpovídající stupni opotřebení a jiného
znehodnocení v době těsně před pojistnou událostí. Nejvýše vyplatíme pojistné plnění
do výše hodnoty předmětu pojištění těsně před pojistnou událostí.

c)

Při pojištění na obvyklou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům,
které byly nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného předmětu pojištění. Nejvýše
vyplatíme pojistné plnění do výše obvyklé ceny předmětu pojištění době těsně před
vznikem pojistné události.

7.4. V případě odcizení, ztráty či zničení předmětu pojištění:
a)

Při pojištění na novou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřením nákladům
na znovupořízení nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických
parametrů jako předmět pojištění v době před vznikem škody. Tuto částku ponížíme
o cenu použitelných zbytků původního předmětu pojištění se započítaným opotřebením.

b)

Při pojištění se započítaným opotřebením vyplatíme částku odpovídající přiměřeným
nákladům na znovupořízení nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a
technických parametrů jako předmět pojištění v době před vznikem škody, sníženou
o částku, která odpovídala jeho opotřebování v době těsně před vznikem škody.
Tuto částku ponížíme o cenu použitelných zbytků původního předmětu pojištění se
započítaným opotřebením.
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c)

Při pojištění na obvyklou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům
na znovupořízení nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických
parametrů jako předmět pojištění v době před vznikem škody. Nejvýše vyplatíme pojistné
plnění do výše obvyklé ceny předmětu pojištění v době těsně před vznikem pojistné
události.

7.5. V případě ušlého nájmu se vypočte na základě doložené nájemní smlouvy nebo jiného
dokladu prokazujícího, že byl v posledních 3 měsících byt pronajímán, a výpisu z účtu
pronajímatele, na který se podle nájemní smlouvy nájem hradí, kdy se za ušlý nájem
považuje průměr ze zaplacených nájmů za poslední po sobě jdoucí 3 měsíce. Ušlý nájem se
vyplácí po dobu probíhající nezbytné opravy bytu, nejdéle však po dobu 3 měsíců od vzniku
pojistné události. Součet všech plnění je omezen sjednaným limitem pojistného plnění.
7.6. Máme-li poskytnout plnění na novou cenu, a vy do 3 let od vzniku pojistné události
neprokážete, že jste předmět pojištění opravili či znovu pořídili, tak maximální výše plnění,
které vám musíme vyplatit, je omezena výší ceny předmětu pojištění se započítaným
opotřebením.
7.7. Pokud bude sjednaná pojistná částka nižší, než je hodnota pojištěného majetku, můžeme
plnění snížit z důvodu podpojištění v takovém poměru, jaký je mezi pojistnou částkou a
skutečnou hodnotou.
7.8. Všechny události vzniklé z jediné příčiny považujeme za jednu škodní událost. Stejně tak
sérii událostí vzniklých v důsledku jedné příčiny. Za jednu škodní událost dále považujeme
i události vzniklé z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje příčinná souvislost.

8. Automatické navýšení pojištění
Je-li sjednáno pojištění s automatickým navýšením pojištění, znamená to, že k výročnímu dni
provádíme úpravu výše pojistné částky jejím vynásobením valorizačním indexem a přepočítáním
pojistného dle nové pojistné částky pro období následujících dvanácti po sobě jdoucích
měsíců. Tento index stanovujeme z průměrného meziročního indexu cen stavebních děl, který
vydává Český statistický úřad (dále „ČSÚ“) ke dni 30. června. Smlouvy jsou valorizovány takto
definovaným indexem za předchozí rok. Valorizaci provádíme, navýší-li se meziroční index
minimálně o jeden procentní bod.
Příklad: Máme smlouvu s počátkem pojištění 1. 10. 2015. Dne 30. 9. 2016 se započítá index,
který byl vydán ČSÚ k datu 30. 6. 2016.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018.
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti bytu
DPPMDB-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění domácnosti. Naším cílem je, abyste u nás
byli vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou nemovitost na území
České republiky na adrese uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás označujeme jako „vy“ nebo
„pojištěný“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti bytu, které označujeme
zkratkou DPPMDB-10/2018. Tyto doplňkové pojistné podmínky popisují pojištění domácnosti
v rámci pojištění majetku, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých
okolností máte nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto
doplňkových pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají
přednost před ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje
občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů SPM10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Kdybychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných
podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný text tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme?
Není-li to ve smlouvě ujednáno jinak, pojišťujeme předměty pojištění, kterými myslíme
2.1. Movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu či k
uspokojování potřeb jejích členů. Tyto věci musí být ve vlastnictví členů domácnosti nebo
jimi být oprávněně užívané. Nepatří sem věci vnesené, tedy věci patřící vaší návštěvě nebo
člověku, který trvale v domácnosti nebydlí.
2.2. Zvířata obývající pojištěnou domácnost nebo nebytové prostory náležející k pojištěné
domácnosti. Tato zvířata musí být ve vlastnictví členů domácnosti.
2.3. Věci připevněné k vnitřním prostorám bytu a nebytových prostor. Jedná se zejména
o kuchyňskou linku včetně vestavných spotřebičů, vestavné skříně, sanitární zařízení,
podlahy, vnitřní rozvody, obklady stěn, okna a dveře.
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Do movitých věcí patří veškeré vybavení domácnosti – od oblečení, hrnců, talířů, ručníků,
přes deky a polštáře až po knihy, stolní lampičky nebo konferenční stolky. Nezapomeňte
také na elektroniku – televizi, mobil nebo notebook, případně nábytek, který máte na
balkoně, nebo obrazy na stěnách pokojů.

3. Kde se předměty pojištění musí nacházet?
Uvedené předměty pojištění se musí nacházet v místě pojištění, kterým je:
3.1. Byt na území České republiky, na adrese uvedené v pojistné smlouvě, popř. v pojistné
smlouvě jinak specifikovaný.
3.2. Nebytové prostory, což jsou uzamykatelné vnitřní místnosti a prostory užívané výlučně
pojištěnou domácností. Ty se musejí nacházet ve stejné budově jako byt nebo ve vedlejších
stavbách na pozemku příslušejícímu k této budově. Jedná se zejména o sklepní kóji,
komoru, balkon, lodžii, garáž atd.
3.3. Společné nebytové prostory, což jsou nebytové prostory, které jsou ve společném
užívání všech domácností obývajících danou budovu a svou podstatou slouží k uskladnění
pojištěných věcí (například kolárna, kočárkárna apod.). Výjimkou jsou kočárky a invalidní
vozíky, které mohou být umístěny nejen ve společných nebytových prostorech, ale také na
schodišti nebo chodbě v dané budově.
3.4. Pozemek, na němž se nachází budova, jejíž součástí je pojištěný byt, a který funkčně
přísluší k budově, pokud má funkční oplocení.
3.5. Zavazadlový prostor vozidla, jehož vlastníkem či provozovatelem je člen domácnosti,
případně osoba užívající vozidlo na základě písemné dohody. Za zavazadlový prostor
považujeme uzamčený prostor určený pro přepravu zavazadel, střešní box či uzavíratelnou
schránku v palubní desce. Toto platí pouze pro riziko Odcizení věcí z vozidla.
3.6. Území České republiky, pokud se jedná o:
a) odcizení dětského kočárku využívaného ke svému primárnímu účelu,
b) odcizení invalidního vozíku užívaného ke svému primárnímu účelu,
c) odcizení věcí, které člen domácnosti odložil či předal do úschovy do prostor, které jsou
k úschově těchto věcí určené; jedná se zejména o šatny na pracovištích, ve sportovních
zařízeních či divadlech,
d) odcizení věcí, které člen domácnosti předal za účelem poskytnutí služby; jedná se
zejména o čistírny, opravny obuvi či spotřebičů,
e) odcizení věcí, které člen domácnosti odložil na místo k tomu určené s příslušným
zabezpečením; jedná se zejména o hotelové pokoje při rekreaci nebo pracovních
cestách,
f) odcizení věcí ze zavazadlového prostoru vozidla,
g) odcizení věcí při loupeži na ulici.
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4. Před čím pojistíme?
Pojištění se sjednává pro případ zničení či poškození předmětů pojištění pojistnými nebezpečími
uvedenými v pojistné smlouvě. Zde uvádíme jejich výčet:
4.1. Základní nebezpečí a vodovodní škody
Ze základního nebezpečí hradíme škody způsobené požárem, kouřem, výbuchem, kterým
myslíme také implozi a rázovou vlnu, přímým úderem blesku, pádem předmětu, vichřicí,
krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal, tíhou a tlakem sněhu či námrazy, zemětřesením,
lavinou a nárazem vozidla.
Zažili jste zemětřesení na území České republiky? Na webu Akademie věd ČR je
makroseismický dotazník. Jeho vyplněním pomůžete akademikům toto zemětřesení
lépe popsat.
Z vodovodních škod hradíme škody způsobené únikem vody z vodovodních zařízení. Dále sem
patří i škody způsobené únikem vody nebo kapaliny z klimatizačního, solárního nebo hasicího
zařízení.
Dojde-li v důsledku hašení požáru k poškození i jiných částí stavby, spadají tyto škody do
pojistného krytí požáru. Jde například o zdi a věci k ní připevněné, které byly poškozeny
vodou při hašení požáru střechy.
4.2. Náklady na uniklou vodu
V případě pojistné události na vodovodním zařízení a úniku vody hradíme náklady na vodné a
stočné za takto uniklou vodu.
4.3. Náklady na opravy prasklého potrubí
Hradíme škody v případě pojistných událostí z vodovodních škod na vyhledání místa porušení
potrubí a jeho případnou opravu.
4.4. Povodeň nebo záplava
V rámci tohoto pojištění hradíme škody způsobené vodou v bytě pojištěné domácnosti
následkem povodně či záplavy včetně nákladů na vysoušení zdí. Dále budeme hradit škody
způsobené vodou stoupající z odpadního potrubí následkem povodně či záplavy. Naopak
nebudeme hradit škody způsobené vzlínáním vody a škody, které vznikly v období do 10 dní od
sjednání pojištění v případě povodně.
4.5. Odcizení a vandalismus
Hradíme škody vzniklé krádeží vloupáním a úmyslným poškozením či zničením předmětu pojištění.
V případě rizika Odcizení je důležité i zabezpečení vaší domácnosti. Zkontrolujte si, že
máte adekvátní zabezpečení.
Kryjeme také škody, kdy při pokusu o krádež vloupáním zloděj krádež nedokoná, a přesto dojde
k poškození nebo zničení pojištěného majetku nebo ke zničení schránky, v níž byl pojištěný
majetek umístěn.
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Při likvidaci této škody budeme potřebovat protokol Policie ČR.
4.6. Rozbití skel a sanity
V rámci tohoto pojištění hradíme náklady na opravu či výměnu pevně připevněných skel v
domácnosti, akvárií, výplní oken a dveří, sklokeramických desek a sanitárního zařízení.
4.7. Poškození spotřebičů zkratem
Jedná se o přepětí způsobené bleskem či vzniklé v elektrorozvodné nebo komunikační síti, dále o
podpětí a škody na domácích spotřebičích způsobené zkratem.
4.8. Zatečení vody
Tím myslíme poškození vnitřního vybavení a připevněných věcí zatečením srážek nebo tajícího
sněhu a ledu ze střechy do bytu pojištěné domácnosti. Dále jde o nahodilé události, kdy dojde k
zatečení vody jako následek zamrznutí dešťových svodů umístěných na budově a jejich poškození
rozpínavostí ledu.
4.9. Loupež na ulici
Jedná se o odcizení věcí, které budete mít u sebe, za použití násilí nebo pod pohrůžkou násilí.
Územní platnost tohoto rizika je Česká republika. Při likvidaci této škody budeme potřebovat
protokol Policie ČR nebo jiný písemný důkaz od policie o tom, že jste škodu Policii ČR nahlásil.
4.10. Vloupání do vozidla
Uhradíme věci odcizené z kufru, střešního boxu či palubní přihrádky vozidla buď během dne,
nebo v noci (mezi 22. a 6. hodinou) za předpokladu, že v noci je vozidlo na hlídaném parkovišti
nebo je na místě nepřístupném veřejnosti. Vozidlo či střešní box na vozidle musí být uzamčené
a nacházet se na území České republiky. Při likvidaci této škody budeme potřebovat protokol
Policie ČR nebo jiný písemný důkaz od policie o tom, že jste škodu Policii ČR nahlásil.
4.11. Zkažení jídla
Uhradíme vám náklady na nákup nového jídla, které budou odpovídat hodnotě zkaženého jídla
před jeho zkažením, a to za předpokladu, že se jídlo zkazilo z důvodu poruchy lednice nebo
dlouhodobého výpadku proudu.
Přečtěte si prosím definice jednotlivých pojistných nebezpečí, protože jsou rozhodující pro výši
našeho pojistného plnění v případě vzniku škody. Tyto definice naleznete ve slovníku pojmů.
Za jakých okolností pojišťovna v případě škody neposkytuje plnění vám vysvětlíme v bodě 7.2.
těchto doplňkových pojistných podmínek.

5. Jakým způsobem umíme pojistit?
5.1. Pojištění sjednáváme z pohledu stanovení pojistného plnění v těchto variantách:
a) Na pojistnou částku
Pojistná částka je maximální částka, kterou uhradíme pro daný předmět a dané
nebezpečí při každé pojistné události. Tato částka musí odpovídat hodnotě předmětu
v době sjednání pojištění. Pokud bude pojistná částka nižší než jeho hodnota, můžeme
uplatnit snížení pojistného plnění z důvodu podpojištění.
Na pojistnou částku pojišťujeme rizika základní nebezpečí a vodovodní škody, povodeň a
záplava, odcizení a vandalismus.
b)

Na limit za škodu
Limit za škodu je horní hranice plnění za každou pojistnou událost, která nastane
v průběhu trvání pojištění. Podpojištění se v tomto případě neuplatňuje.
Limitem na škodu pojišťujeme rizika poškození spotřebičů zkratem, pojištění skel a sanity,
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loupež na ulici.
c) Na roční limit
Roční limit je horní hranice plnění za všechny pojistné události, které nastanou za 12 po
sobě jdoucích měsíců v pojistném roce. Podpojištění se v tomto případě neuplatňuje.
Na roční limit pojišťujeme rizika zatečení vody, vloupání do vozidla a zkažení jídla.
5.2. U každého předmětu pojištění stanovíme způsob určení jeho hodnoty. Volíme jednu z
následujících možností:
a)

Na novou cenu
V tomto případě je hodnotou daného předmětu cena, za kterou lze pořídit novou
stejnou nebo srovnatelnou věc či stavbu.
Pokud máte pojištěnou na novou cenu například sedačku, kterou jste kupovali před 5
lety za 20 000 Kč, tak bychom hradili tak, abyste si mohli koupit sedačku stejného typu a
parametrů v běžném obchodě. Maximální plnění je pořizovací cena, tedy 20 000 Kč.

b)

Se započteným opotřebením
V tomto případě je hodnotou daného předmětu cena věci nebo stavby v době vzniku
škody. Při této kalkulaci se vychází z nové ceny, od které se odečítá částka odpovídající
stupni opotřebení či jiného znehodnocení.
Ceny se započteným opotřebením znamenají, že vyplácíme tolik, kolik daná věc stojí běžně
v bazaru. Pokud není možné určit cenu, vyplácíme formou finální totální škody, v případě
5 let staré sedací soupravy v původní ceně 20 000 Kč může být vyplaceno např. 10 000 Kč.
Vždy ale záleží na konkrétním typu, stáří a pořizovací ceně.

c) Na obvyklou cenu
Hodnotou věci či stavby je cena, za kterou ji lze reálně koupit či prodat v době vzniku
pojistné události bez vlivu mimořádných okolností a ceny zvláštní obliby.
Na obvyklou cenu oceňujeme například domácí zvířata.
d)

Dle stáří předmětu
Jedná se o běžný způsob, kdy hradíme na novou cenu tak dlouho, dokud opotřebení
nedosáhne nebo nepřekročí 50 % nové ceny předmětu. Pokud opotřebení přesáhne
50 % nové ceny předmětu, hradíme se započítaným opotřebením.

5.3. Informaci o tom, jak je daný předmět pojištěn, a způsob určení jeho hodnoty naleznete
v pojistné smlouvě.

6. Komu budeme hradit?
Osobu, která má nárok na pojistné plnění, nazýváme oprávněná osoba. V tomto článku ji
definujeme.
6.1. V případě škody na movitých věcech je oprávněnou osobou pro účely tohoto pojištění
vlastník či oprávněný uživatel dané věci, jenž trvale žije v pojištěné domácnosti, tedy i
nájemník.
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6.2. V případě zranění nebo úhynu zvířete je oprávněnou osobou pro účely tohoto pojištění
vlastník zvířete, který trvale žije v pojištěné domácnosti.
6.3. V případě škody na připevněných věcech je oprávněnou osobou vlastník bytu pojištěné
domácnosti či člen domácnosti, jenž prokáže, že připevněnou věc pořídil či opravil na svůj
náklad.
6.4. V případě, že nastane pojistná událost na předmětu pojištění, který patří do společného
jmění manželů, má nárok na pojistné plnění ten z manželů, který pojištění sjednal, a to i bez
souhlasu druhého z manželů.

7. Co hradit nebudeme?
7.1. Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění. Z pojištění nevzniká právo
na pojistné plnění za škodu vzniklou na:
a)

zvířatech chovaných k výdělečným účelům; typicky jde o chovné stanice;

b)

včelstvu včetně inventáře či zásob, které slouží ke včelaření;

c) motorových vozidlech, přívěsech, návěsech, motocyklech, zahradních traktorcích nad
20 kW nebo jiných podobných zařízeních s vlastním pojezdem;
d)

letadlech a jiných zařízeních pro létání všeho druhu včetně jejich náhradních dílů a
součástek kromě vybavení pro paragliding, padáky a rogala;

e)

lodích a jiných plavidlech včetně jejich náhradních dílů a součástek s výjimkou malých
plavidel;

f)

plánech, projektech a věcech, jejichž hodnota vyplývá z autorského práva nebo práva
průmyslového vlastnictví.
Mezi zařízením pro létání patří například modely letadel jakékoliv velikosti nebo drony.

7.2. Pojišťovna plnění neposkytne v těchto případech:
a) Pokud krupobití způsobí škody tím, že vnikne otevřenými otvory, zchátralými či
poškozenými nebo provizorními krytinami, nebo pokud dojde pouze k estetické vadě
(např. poškrábání).
b)

V případě odcizení věci bez jakýchkoliv stop po vniknutí do objektu či bez překonání
překážky, jakou je vypáčení zámku či vniknutí na balkon nebo překonání funkčního
oplocení, které patří výhradně k pojištěné domácnosti. (Tyto případy nepovažujeme za
krádež vloupáním.)

c)

V případě trvalého podpětí nebo přepětí v síti způsobené dlouhodobým nevyhovujícím
stavem elektrorozvodné sítě. (Toto nepovažujeme za podpětí či přepětí.)

d)

V případě poškození žhnutím, škvařením či doutnáním bez projevu plamenů. (Toto
nepovažujeme za požár.)

e)

V případě škod, které jsou způsobené dlouhodobým působením kouře. (Tyto situace
nezahrnujeme do poškození kouřem.)

f)

V případě prasknutí potrubí nehradíme náklady na vyhledání místa poškození a
výměnu potrubí v místě poškození v případě, že k poškození došlo následkem koroze či
havarijního stavu potrubí.
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g)

Škody způsobené sesuvem půdy nebudeme hradit, pokud se jedná o pozvolné sesuvy
způsobené gravitací či jakékoliv sesuvy způsobené lidskou činností, zejména důlní
činností a terénními úpravami.

h)

V případě škody způsobené tíhou sněhu nebudeme hradit škody způsobené zaviněním
zchátralé, poškozené nebo provizorní krytiny.

i)

V případě, že jsou škody úmyslně spáchané osobou, která vlastní pojištěný předmět
pojištění či je členem domácnosti. (Toto nepovažujeme za vandalismus).

j) Škody způsobené vichřicí nehradíme v případě, kdy byla škoda způsobena zaviněním
zchátrání či havarijním nebo nevyhovujícím stavem budovy, ve které se domácnost
nachází.
k)

Z vodovodní škody nebudeme proplácet škody způsobené:
• unikající vodou z dešťových svodů, kropicích hadic, otevřených vodovodních kohoutů
a ventilů;
• unikající vodou z nadzemního bazénu;
• vystupující vodou z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku povodně či záplavy;
• vodou z atmosférických srážek;
• vodou při mytí či sprchování.
Pro pojištění stoupající vody při povodni je potřeba mít sjednáno přímo pojistné riziko
Povodeň a záplava.
Pro pojištění rizik z atmosférických srážek je potřeba mít pojištění rizika Zatečení vody.

l)

V případě, kdy voda pravidelně vniká do místa pojištění z důvodu chybějící nebo
nedostatečné izolace proti spodní vodě či při nedostatečných opatřeních proti vniknutí
srážkové vody (Toto nepovažujeme za záplavu.)

m)

Nebudeme hradit opakované škody způsobené vodou stoupající z odpadního potrubí,
jejichž příčinou je poddimenzovaná nebo poškozená kanalizace.

n)

Nebudeme hradit opakované škody způsobené sprejerstvím.

o)

V případě, kdy byla pojištěná věc odcizena na ulici bez přispění násilí či bez pohrůžky
násilím. (Toto nepovažujeme za loupež.)

p)

Škody způsobené vloupáním do vozidla nebudeme hradit v případech, kdy k odcizení
došlo v době mezi 22. a 6. hodinou, pokud nebylo vozidlo v době vloupání na hlídaném
parkovišti nebo na místě nepřístupném veřejnosti.

q)

V případě vloupání do vozidla nebudeme hradit odcizené kožichy, peníze, bankovní karty,
směnky, šperky a jiné věci zvláštní hodnoty.

r) Zkažené jídlo nehradíme, pokud ke zkažení došlo mimo ledničku nebo mrazák a pokud
lednička nebo mrazák přestaly chladit následkem jejich stáří a stavu či vaší špatné
manipulace nebo jiného opomenutí při jejich užívání.

8. Jak budeme hradit?
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, které vyplatíme v případě
vzniku škody na pojištěném majetku.
8.1. Pojistné plnění vyplácíme v případě nahodilé škody na pojištěném majetku z pojistných
nebezpečí, která vznikla během trvání pojištění.
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8.2. Pojistné plnění poskytujeme v penězích v tuzemské měně. Případný měnový přepočet
provádíme na základě devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou, který byl
platný ke dni vzniku pojistné události.
8.3. V případě poškození předmětu pojištění:
a)

Při pojištění na novou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům, které
byly nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného předmětu pojištění. Tuto částku
ponížíme o hodnotu zbytků jeho nahrazovaných částí. Nejvýše vyplatíme pojistné plnění
do výše nové hodnoty předmětu pojištění.

b)

Při pojištění se započtením opotřebení vyplatíme částku odpovídající přiměřeným
nákladům, které byly nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného předmětu
pojištění. Tuto částku ponížíme o částku odpovídající stupni opotřebení a jiného
znehodnocení v době těsně před pojistnou událostí. Nejvýše vyplatíme pojistné plnění
do výše hodnoty předmětu těsně před pojistnou událostí.

c)

Při pojištění na obvyklou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům,
které byly nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného předmětu pojištění. Nejvýše
vyplatíme pojistné plnění do výše obvyklé ceny předmětu pojištění v době těsně před
vznikem pojistné události.

8.4. V případě odcizení, ztráty či zničení předmětu pojištění:
a) Při pojištění na novou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům
na znovupořízení nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických
parametrů jako předmět pojištění v době před vznikem škody. Tuto částku ponížíme o
cenu použitelných zbytků původního předmětu pojištění se započítaným opotřebením.
b)

Při pojištění se započítaným opotřebením vyplatíme částku odpovídající přiměřením
nákladům na znovupořízení nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a
technických parametrů jako předmět pojištění v době před vznikem škody, sníženou o
částku, která odpovídala jeho opotřebování v době vzniku škody. Tuto částku ponížíme o
cenu použitelných zbytků původního předmětu pojištění se započítaným opotřebením.

c) Při pojištění na obvyklou cenu vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům
na znovupořízení nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických
parametrů jako předmět pojištění v době před vznikem škody. Nejvýše vyplatíme pojistné
plnění do výše obvyklé hodnoty předmětu pojištění v době před vznikem pojistné
události.
8.5. Při škodě na věcech zvláštní hodnoty uhradíme náklady na jejich opravu nebo na vytvoření
jejich uměleckořemeslné kopie, nejvýše však do výše jejich obvyklé ceny. Jestliže věci nelze
opravit nebo vytvořit jejich kopie, vyplatíme výši jejich obvyklé ceny, kterou ponížíme o
hodnotu jejich zbytků.
8.6. Při škodě na sbírkách uhradíme škodu na základě znaleckého posudku určujícího hodnotu
sbírky v době před vznikem škody, případně, je-li to možné, na základě znaleckého posudku
určujícího výši vzniklé škody na sbírce.
8.7. V případě škody na ceninách či cenných papírech vyplatíme pojistné plnění ve výši
skutečného snížení majetku, které nastalo při neoprávněném užití těchto cenin a
cenných papírů. Nehradíme ušlé úroky a jiné ušlé výnosy. Pojistná částka cenných papírů
obchodovaných na veřejném trhu je jejich kurz uveřejněný v kurzovním lístku v době
pojistné události. U ostatních cenných papírů je to jejich tržní cena.
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8.8. V případě pojistného plnění za zvíře uhradíme při úhynu výši jeho obvyklé ceny.
8.9. Při škodě na věcech, které jsou součástí většího celku, se nepřihlíží k poklesu hodnoty
celého celku, ale pouze k výši škody na dané věci.
8.10. Bude-li domácnost v době vzniku škody opuštěna či neobývána déle než 60 po sobě
jdoucích dní, jsme oprávněni snížit pojistné plnění na polovinu.
8.11. V případě krádeže vloupáním nebo vandalismu vyplatíme škodu maximálně do výše limitu,
který se odvíjí od stupně překonaného zabezpečení. Jednotlivé stupně jsou popsány na
konci těchto doplňkových pojistných podmínek.
8.12. Nemáme-li podklady prokazující hodnotu poškozené, zničené či odcizené věci, poskytneme
pojistné plnění maximálně do výše 50 000 Kč. Pokud do jednoho roku od poskytnutí
našeho plnění obdržíme podklady prokazující hodnotu dané věci, tak doplatíme rozdíl mezi
vyplaceným plněním a skutečnou škodou.
8.13. Máme-li poskytnout plnění v nové ceně a vy do 3 let od vzniku pojistné události
neprokážete, že jste předmět pojištění opravili či znovu pořídili, tak je maximální výše
plnění, které vám vyplatíme, omezena výší ceny předmětu pojištění se započteným
opotřebením.
8.14. Pokud bude sjednaná pojistná částka nižší, než je skutečná hodnota pojištěného majetku,
můžeme plnění snížit z důvodu podpojištění v takovém poměru, jaký je mezi pojistnou
částkou a skutečnou hodnotou pojištěného majetku.
8.15. Všechny události vzniklé z jediné příčiny považujeme za jednu škodní událost. Stejně tak
sérii škodních událostí vzniklých v důsledku jedné příčiny. Za jednu škodní událost dále
považujeme i události vzniklé z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje přímá
souvislost.

9. Automatické navýšení pojištění
Je-li sjednáno pojištění s automatickým navýšením pojištění, znamená to, že k výročnímu dni
provádíme úpravu výše pojistné částky jejím vynásobením valorizačním indexem a přepočítáním
pojistného dle nové pojistné částky pro období následujících dvanácti po sobě jdoucích měsíců.
Tento index stanovujeme z průměrného meziročního indexu cen stavebních děl, který
vydává Český statistický úřad (dále „ČSÚ“) ke dni 30. června. Smlouvy jsou valorizovány takto
definovaným indexem za předchozí rok. Valorizaci provádíme, navýší-li se meziroční index
minimálně o jeden procentní bod.
Příklad: Máme smlouvu s počátkem pojištění 1. 10. 2015. Dne 30. 9. 2016 se započítá index,
který byl vydán ČSÚ k datu 30. 6. 2016.

10. Maximální limity plnění pro riziko odcizení a vandalismu vzhledem
k typu zabezpečení
Zde popisujeme, do jaké výše budeme hradit škody, pokud zloděj překoná danou překážku.
Jinými slovy doporučujeme, jaké byste měli mít zabezpečení, abychom vám pojistné plnění
hradili v plné výši.
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Toto zabezpečení platí nejen pro váš byt nebo dům, ale i další prostory, kde došlo k
odcizení – to znamená garáž, sklep, kočárkárnu atd.
1. Plnění až do výše 250 000 Kč
• musí být uzamčeny vchodové dveře;
• uzavřeny zevnitř uzavíracím mechanismem okna, lodžiové, balkonové a terasové
dveře, popř. garážová vrata;
• zámek s cylindrickou vložkou;
• cennosti jsou v tomto případě omezeny limitem 20 000 Kč za jeden předmět.
2. Plnění až do výše 500 000 Kč
• všechny výše uvedené podmínky;
• vstupní dveře musí mít bezpečnostní uzamykací systém (bezpečnostní vložka
a bezpečnostní kování);
• cennosti jsou v tomto případě omezeny limitem 50 000 Kč za jeden předmět.
3. Plnění nad 500 000 Kč
• všechny výše uvedené podmínky;
• vstupní dveře musí být bezpečnostní dveře;
• elektronická zabezpečovací signalizace (EZS);
• cennosti jsou v tomto případě omezeny limitem 75 000 Kč za jeden předmět.
Cennosti jsou předměty a výrobky z drahých kovů (zlato, stříbro a podobné), drahé
kameny, perly nebo mince (kromě oběžných mincí).

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018.
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Doplňkové pojistné podmínky
k pojištění kol v rámci pojištění
majetku
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Doplňkové pojistné podmínky k pojištění kol v rámci pojištění
majetku DPPMK-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění jízdních kol. Naším cílem je, abyste u nás
byli vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou nemovitost na adrese
uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás označujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění jízdních kol, které označujeme zkratkou
DPPMK-10/2018. Tyto doplňkové pojistné podmínky popisují pojištění jízdních kol v rámci
pojištění majetku, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte
nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto doplňkových
pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají přednost před
ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje
občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů SPM10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných
podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný pojem tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme?
2.1. V rámci tohoto pojištění pojišťujeme kola, elektrokola či koloběžky (dále jen „kola“)
uvedené v pojistné smlouvě, které vlastníte a které nejsou užívány k podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti.
2.2. Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěného kola jedním z pojistných nebezpečí
či jeho odcizení, to vše v době trvání pojištění.
2.3. Oprávněnou osobou je vlastník pojištěného kola, který obývá domácnost uvedenou v
pojistné smlouvě jako místo pojištění.

3. Na co se pojištění vztahuje?
3.1. Pojistnými nebezpečími pro účely tohoto pojištění jsou:
a) Základní nebezpečí
Tím myslíme požár, výbuch, přímý úder blesku, pád předmětu, vichřici, krupobití, sesuv
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půdy, zřícení skal, tíhu sněhu či námrazy, zemětřesení či náraz vozidla.
b)

Odcizení a vandalismus
Tím myslíme odcizení z místa určeného k uložení kol s podmínkou překonání překážky či
úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění. Při likvidaci této škody při
odcizení budeme potřebovat protokol Policie ČR, případně jiný písemný důkaz od policie
o tom, že jste škodu Policii ČR nahlásil.

c)

Dopravní nehoda
To je nahodilá srážka cyklisty s jedoucím vozidlem nebo jiným účastníkem silničního
provozu nebo provozu na cyklostezkách bez ohledu na to, kdo nehodu způsobil.

3.2. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na geografickém území Evropy.

4. Jakým způsobem umíme pojistit?
4.1. Pojištění sjednáváme na roční limit, což je horní hranice plnění za všechny pojistné události,
které nastanou za 12 po sobě jdoucích měsíců v pojistném roce.
4.2. Hodnotu kola stanovujeme dle obvyklé ceny. To znamená, že hodnotou kola je cena, za
kterou ho lze reálně koupit nebo prodat v době pojistné události bez vlivu mimořádných
okolností a ceny zvláštní obliby.

5. Na co se pojištění nevztahuje?
5.1. Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění. Z pojištění tedy nevzniká
právo na pojistné plnění:
a)

Pokud škody, které nastaly následkem odcizení, vandalismu nebo dopravní nehody,
nebudou bezprostředně po jejich zjištění hlášeny na policii.

b)

Pojistné plnění z tohoto pojištění se nevztahuje na:
• pravidelnou nebo předsezónní údržbu,
• škody vzniklé při organizovaných soutěžích,
• škody, které nastaly před vznikem tohoto pojištění.

5.2. Dále upozorňujeme na základní omezení v definicích pojistných nebezpečí:
a)

Za odcizení nepovažujeme přivlastnění si kola bez jakýchkoliv stop překonání překážky,
zejména bez přeštípnutí lankového zámku.

b)

Za vandalismus nepovažujeme škody úmyslně spáchané osobou, která pojištěné kolo
vlastní či trvale obývá místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě.

c)

Při dopravní nehodě nebudeme na předmětu pojištění hradit škody, které vzniknou na
nezpevněných veřejných komunikacích, lesních cestách, cyklistických okruzích nebo ve
volném terénu.

5.3. Toto pojištění se nevztahuje na závodní kola.

6. Jak budeme hradit?
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, které vyplatíme v případě, že
na pojištěném majetku vznikne škoda.
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6.1. Pojistné plnění vyplácíme v případě nahodilé škody na pojištěném kole, která vznikla
během doby trvání pojištění.
6.2. V případě poškození kol vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům, které byly
nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného kola. Nejvýše však nahradíme náklady,
které se rovnají obvyklé ceně kola v ČR v době bezprostředně před pojistnou událostí.
6.3. V případě odcizení či zničení kol vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení nového kola stejného druhu, kvality a technických parametrů v době před
vznikem škody. Nejvýše vyplatíme pojistné plnění do výše obvyklé hodnoty předmětu
pojištění v době těsně před vznikem pojistné události.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018.
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění garáže na jiné adrese
DPPMG-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění staveb. Naším cílem je, abyste u nás byli
vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou nemovitost na adrese
uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás označujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb, které označujeme zkratkou
DPPMG 10/2018. Tyto doplňkové pojistné podmínky popisují pojištění stavby v rámci pojištění
majetku, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte
nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto doplňkových
pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají přednost před
ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje
občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů SPM10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných
podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný text tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme?
2.1. Toto pojištění se vztahuje na garáž, která se nachází na jiné adrese v rámci České republiky
než pojištěná domácnost. Tato garáž je specifikována v pojistné smlouvě a nesmí být
užívána k podnikání ani jiné výdělečné činnosti.
2.2. Toto pojištění se vztahuje na stavbu i vybavení garáže, které souhrnně tvoří předmět
pojištění.
2.3. Pojistnou událostí je poškození, zničení či odcizení předmětu pojištění jedním z pojistných
nebezpečí v době trvání pojištění.
2.4. Oprávněnou osobou je vlastník nebo uživatel pojištěné garáže, který obývá pojištěnou
domácnost uvedenou v pojistné smlouvě.
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3. Před čím pojistíme?
Pojištění se sjednává pro případ zničení, poškození či odcizení předmětu pojištění pojistnými
nebezpečími uvedenými v pojistné smlouvě. Zde uvádíme jejich výčet:
3.1. Základní nebezpečí
Hradíme škody způsobené požárem, výbuchem, kterým myslíme také implozi a rázovou vlnu,
přímým úderem blesku, pádem předmětu, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal,
tíhou a tlakem sněhu či námrazy, zemětřesením, lavinou a nárazem vozidla.
3.2. Povodeň nebo záplava
Hradíme škody způsobené vodou na pojištěné garáži následkem povodně či záplavy včetně
nákladů na vysoušení zdí. Dále hradíme škody způsobené vodou stoupající z odpadního potrubí
následkem povodně či záplavy. Naopak nebudeme hradit škody způsobené vzlínáním vody a
škody, které vznikly v období do 10 dní od sjednání pojištění v případě povodně.
3.3. Odcizení a vandalismus
Hradíme škody vzniklé krádeží vloupáním, úmyslným poškozením či úmyslným zničením
předmětu pojištění. Kryjeme také škody, kdy při krádeži vloupáním (nebo při pokusu o ni, pokud
zloděj krádež nedokonal) došlo k poškození nebo zničení pojištěného majetku nebo ke zničení
schránky, v níž byl pojištěný majetek umístěn.
Při likvidaci této škody budeme potřebovat protokol Policie ČR nebo jiný písemný důkaz od
policie o tom, že jste škodu Policii ČR nahlásil.
Přečtěte si prosím definice jednotlivých pojistných nebezpečí, protože jsou rozhodující pro výši
našeho pojistného plnění v případě vzniku škody. Tyto definice naleznete ve Slovníku pojmů pro
pojištění majetku a odpovědnosti SPM-10/2018. Za jakých okolností pojišťovna v případě škody
neposkytuje plnění vám vysvětlíme v bodě 6.2. těchto doplňkových pojistných podmínek.

4. Jakým způsobem umíme pojistit?
4.1. Pojištění se sjednává na roční limit, což je horní hranice plnění za všechny pojistné události,
které nastanou za 12 po sobě jdoucích měsíců v pojistném roce.
4.2. Hodnotu garáže stanovujeme se započteným opotřebením. To znamená, že hodnotou
stavby i vybavení je cena v době těsně před vznikem škody. Při výpočtu této ceny se
vychází z nové ceny, od které se odečítá částka odpovídající stupni opotřebení či jiného
znehodnocení.

5. Komu budeme hradit?
Osobu, která má nárok na pojistné plnění, nazýváme oprávněná osoba. V tomto článku ji
definujeme.
5.1. Oprávněnou osobou je pro účely tohoto pojištění vlastník pojištěné garáže (rozhodující
je údaj zapsaný v katastru nemovitostí) či vlastník movité věci, který obývá pojištěnou
domácnost uvedenou v pojistné smlouvě.
5.2. Jestliže je garáž ve spoluvlastnictví více osob, které obývají pojištěnou domácnost,
tak nárok na pojistné plnění má každá osoba mající spoluvlastnický podíl. Výše jejího
pojistného plnění je ve stejném poměru k celkovému pojistnému plnění, jako je výše jejího
spoluvlastnického podílu.
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5.3. Oprávněnou osobou může být také osoba, která danou garáž po právu užívá, jestliže
prokáže, že vynaložila náklady na opravu či znovupořízení poškozených či zničených věcí.
5.4. V případě, že nastane pojistná událost na předmětu pojištění, který patří do společného
jmění manželů, má nárok na pojistné plnění ten z manželů, který pojištění sjednal, a to i bez
souhlasu druhého z manželů.

6. Co hradit nebudeme?
6.1. Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění. Z pojištění tedy nevzniká
právo na pojistné plnění za:
a)

zmenšení nebo ztrátu umělecké nebo historické hodnoty pojištěné stavby nebo jiné
části; dále nebudeme hradit opravu uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických
děl, která jsou součástí pojištěné stavby, zejména soch, plastik, fresek a řezeb;

b)

poškození staveb nebo jejich částech na vodních tocích a jejich korytech;

c) snížení hodnoty pozemku;
d)

také nevzniká nárok na pojistné plnění za motorová vozidla, přívěsy, návěsy, motocykly,
zahradní traktorky nad 20 kW nebo jiná podobná zařízení s vlastním pojezdem;

e)

letadla a jiná zařízení pro létání všeho druhu včetně jejich náhradních dílů a součástek;

f)

lodě a jiná plavidla včetně jejich náhradních dílů a součástek s výjimkou malých plavidel;

g)

plány, projekty a věci, jejichž hodnota vyplývá z autorského práva nebo práva
průmyslového vlastnictví;

h)

cennosti a věci zvláštní hodnoty;

i)

elektronické a optické přístroje;

j)

náhradní díly k motorovým a přípojným vozidlům s výjimkou rezervní sady disků a
pneumatik;

k) stavební materiál.
6.2. Pojišťovna neposkytne plnění v těchto případech:
a) Pokud krupobití způsobí škody tím, že vnikne otevřenými otvory, zchátralými či
poškozenými nebo provizorními krytinami.
b)

Odcizení věci bez překonání překážky. Překonáním překážky je překonání bezpečnostního
zámku nebo funkčního oplocení, které patří výhradně k pojištěné stavbě. Krádeží
vloupáním není přivlastnění si věci bez jakýchkoliv stop po vniknutí do objektu.

c) V případě poškození žhnutím, škvařením či doutnáním bez projevu plamenů. (Toto
nepovažujeme za požár.)
d)

Škody způsobené sesuvem půdy nebudeme hradit, pokud se jedná o pozvolné sesuvy
způsobené gravitací či jakékoliv sesuvy způsobené lidskou činností, zejména důlní
činností a terénními úpravami.

e)

V případě škody způsobené tíhou sněhu nebudeme hradit škody zapříčiněné vlivem
zchátralé, poškozené nebo provizorní krytiny.

f)

V případě, že jsou škody úmyslně spáchané osobou, která vlastní pojištěný předmět
pojištění či je členem domácnosti. (Toto nepovažujeme za vandalismus.)

g) Za vandalismus nepovažujeme ani sprejerství na fasádě, pokud nebylo překonáno
funkční oplocení.
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h)

Škody způsobené vichřicí nehradíme v případě, kdy byla škoda zapříčiněna vlivem
zchátrání či havarijním nebo nevyhovujícím stavem budovy garáže.

i)

V případě, kdy voda pravidelně vniká do místa pojištění z důvodu chybějící nebo
nedostatečné izolace proti spodní vodě či nedostatečných opatření proti vniknutí
srážkové vody. (Toto nepovažujeme za záplavu.)

j) Nebudeme hradit opakované škody způsobené vodou stoupající z odpadního potrubí,
jejichž příčinou je poddimenzovaná nebo poškozená kanalizace.

7. Jak budeme hradit?
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, které vyplatíme v případě, že
vznikne škoda na pojištěném majetku.
7.1. Pojistné plnění vyplácíme v případě nahodilé škody na pojištěném majetku, která vznikla
během doby trvání pojištění.
7.2. V případě poškození vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům, které byly
nebo budou vynaloženy na opravu poškozeného předmětu pojištění. Tuto částku ponížíme
o částku odpovídající stupni opotřebení a jiného znehodnocení věci v době těsně před
pojistnou událostí. Nejvýše vyplatíme pojistné plnění do výše limitu plnění.
7.3. V případě odcizení či zničení vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů
jako byl předmět pojištění v době před vznikem škody, sníženou o částku, která odpovídala
jeho opotřebování v době těsně před vznikem škody, nejvýše však do výše limitu plnění.
Tuto částku ponížíme o cenu použitelných zbytků původního předmětu pojištění se
započítaným opotřebením.

8. V jaké výši budeme hradit?
Až na výjimky hradíme vše do výše pojistných částek a limitů za škodu uvedených v pojistné
smlouvě pro daný předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018.
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Doplňkové pojistné podmínky k pojištění zdravotních pomůcek
v rámci pojištění majetku DPPMZP-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění zdravotních pomůcek. Naším cílem je,
abyste u nás byli vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou nemovitost na adrese
uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás označujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění zdravotních pomůcek, které označujeme
zkratkou DPPMZP-10/2018. Tyto doplňkové pojistné podmínky popisují pojištění zdravotních
pomůcek v rámci pojištění majetku, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za
jakých okolností máte nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od
těchto doplňkových pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak
mají přednost před ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje
občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů SPM10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných
podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný pojem tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme?
2.1. Toto pojištění se vztahuje na elektrické i mechanické invalidní vozíky s příslušenstvím,
schodolezy, kochleární implantáty, inzulínové pumpy a další pomůcky (dále jen „pomůcky“)
uvedené v pojistné smlouvě, které vlastníte a které nejsou užívány k podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti.
2.2. Pojistnou událostí je poškození, zničení či odcizení pojištěné pomůcky jedním z pojistných
nebezpečí v době trvání pojištění.
2.3. Oprávněnou osobou je vlastník pojištěné pomůcky, který obývá domácnost uvedenou
v pojistné smlouvě.

3. Na co se pojištění vztahuje?
3.1. Pojištění se vztahuje na odcizení, poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv
nahodilou událostí, která není dále vyloučena.
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3.2. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na geografickém území Evropy.

4. Jakým způsobem umíme pojistit?
4.1. Pojištění sjednáváme na roční limit, což je horní hranice plnění za všechny pojistné události,
které nastanou za 12 po sobě jdoucích měsíců v pojistném roce.
4.2. Hodnotu pomůcky stanovujeme na novou cenu. To znamená, že danou hodnotou je cena,
za kterou lze pořídit novou stejnou nebo srovnatelnou věc.

5. Co nebudeme hradit?
5.1. Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění. Z pojištění tedy nevzniká
právo na pojistné plnění:
a)

pokud škody, které nastaly následkem odcizení či vandalismu, nebudou bezprostředně
po jejich zjištění hlášeny na policii;

b)

pokud škody nastaly z důvodu provádění opravy nebo údržby pomůcek;

c) pokud škody nastaly z důvodu chybného nebo nedostatečného mazání anebo vadné
izolace;
d)

pokud je za škody podle zákona nebo smlouvy odpovědný dodavatel, opravce nebo váš
smluvní partner;

e) pokud bylo poškození způsobeno bezprostředním následkem koroze, eroze,
oxidace, opotřebení trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu,
nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění nebo jakýmkoliv znečištěním;
f)

pokud bylo poškození způsobeno následkem vady materiálu, chybné konstrukce nebo
výroby;

g) pokud byla pomůcka v době vzniku poškození užívána k jinému účelu, než k jakému byla
určena;
h)

pokud by se mělo vztahovat na:
• pravidelnou údržbu,
• škody vzniklé při organizovaných soutěžích,
• škody, které nastaly před vznikem tohoto pojištění.

5.2. Dále upozorňujeme na základní omezení v definicích pojistných nebezpečí:
a)

Za odcizení nepovažujeme přivlastnění si pomůcky bez jakýchkoliv stop překonání
překážky.

b)

Za vandalismus nepovažujeme škody úmyslně spáchané osobou, která pojištěnou
pomůcku vlastní nebo která trvale obývá místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě.

5.3. Toto pojištění se nevztahuje na pomůcky, které jsou užívány k profesionální sportovní
činnosti a přípravě na ni.
Toto pojištění se vztahuje na pomůcky, které máte ve svém vlastnictví, nikoli na věci
zapůjčené nebo pronajaté.
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6. Jak budeme hradit?
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, které vám vyplatíme
v případě, že vám vznikne škoda na pojištěném majetku.
6.1. Pojistné plnění vyplácíme v případě nahodilé škody na pojištěné pomůcce, která vznikla
během doby trvání pojištění.
6.2. V případě poškození pomůcky vyplatíme částku odpovídající přiměřeným nákladům, které
byly nebo budou vynaloženy na opravu poškozené pomůcky. Pojistné plnění vyplatíme
maximálně do výše limitu plnění.
6.3. V případě odcizení či zničení pomůcky vyplatíme částku odpovídající přiměřeným
nákladům na znovupořízení nové pomůcky stejného druhu, kvality a technických
parametrů v době před vznikem škody, maximálně však do výše limitu plnění.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018.
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění mazlíčků v rámci
pojištění majetku DPPMM-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění mazlíčků. Naším cílem je, abyste u nás byli
vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou nemovitost na adrese
uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás označujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění mazlíčků, které označujeme zkratkou
DPPMM-10/2018. Tyto doplňkové pojistné podmínky popisují pojištění mazlíčků v rámci
pojištění majetku, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte
nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto doplňkových
pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají přednost před
ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje
občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů SPM
10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných
podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný pojem tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme?
2.1. Pojištění se vztahuje na psy a kočky, které chováte za účelem zájmové činnosti nebo jako
společníka. To znamená, že tato zvířata nejsou chována k výkonu povolání či výdělečným
účelům.
2.2. Nejvyšším vstupním věkem mazlíčka je dovršených 5 let.
2.3. Pojištěné zvíře musí být v okamžiku sjednání pojištění zdrávo, musí být chováno
v odpovídajících zoohygienických podmínkách a udržováno v imunitě pravidelným
očkováním.
2.4. Oprávněnou osobou je vlastník zvířete, který obývá domácnost uvedenou v pojistné
smlouvě jako místo pojištění.
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3. Na co se pojištění vztahuje?
3.1. Pojistným nebezpečím je pro účely tohoto pojištění:
a) úraz zvířete;
b) náhlé onemocnění zvířete;
c) otrava zvířete.
3.2. Pojistnou událostí je potřeba veterinární léčby z důvodu pojistného nebezpečí, které
ohrozilo pojištěné zvíře na zdraví v době trvání pojištění.
3.3. Pokud nastane jedno z výše uvedených pojistných nebezpečí, které vyžaduje bezodkladné
veterinární vyšetření, budeme hradit náklady na:
a) veterinární vyšetření;
b) léčbu a operace;
c) léky a zdravotnické pomůcky;
d) pooperační hospitalizaci zvířete.
Tyto náklady hradíme až do výše limitu uvedeného v pojistné smlouvě, který je ročním limitem.
3.4. Uvedené léčení musí probíhat na území České republiky.

4. Na co se pojištění nevztahuje?
4.1. Pojištění se nevztahuje na škodní události, které nastaly do věku 3 měsíců zvířete.
4.2. V rámci tohoto pojištění nebudeme dále hradit léčení, ke kterému došlo v důsledku:
a) příčin, které nastaly před vznikem pojištění;
b) vrozených nebo vývojových onemocnění;
c) chronických nebo opakovaných onemocnění;
d) parazitózy;
e) porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo předpisů o veterinární péči;
f) veterinárního zákroku, který provedla osoba bez patřičného oprávnění;
g) vašeho úmyslného jednání nebo úmyslného jednání jiného člena vaší domácnosti.
4.3. Dále nehradíme náklady vynaložené na:
a) dopravu zvířete k veterináři a zpět;
b) potravu pojištěného zvířete;
c) preventivní a kosmetické zákroky;
d) odčervení a odstranění vnějších parazitů včetně antiparazitárních preparátů;
e) očkování;
f) ošetření a léčení nemoci chrupu;
g) léčbu spojenou s graviditou, porodem nebo kastrací pojištěného zvířete;
h) léčbu kožních onemocnění;
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i) nadstandardní veterinární zásahy, které nejsou nezbytné k léčení zvířete;
j) vyšetření bez patologického nálezu a následující léčby;
k) pohřby a další náklady spojené s úhynem pojištěného zvířete.

5. Vaše povinnosti
V rámci tohoto pojištění máte povinnost:
a) chovat zvíře v odpovídajících zoohygienických podmínkách;
b) udržovat jej v imunitě pravidelným očkováním;
c) dodržovat předpisy o veterinární péči a zákon na ochranu zvířat proti týrání;
d) bezodkladně, nejpozději však do tří dnů, nám oznámit zahájení léčení zvířete včetně
uvedení názvu a adresy veterinárního pracoviště;
e) poskytnout nám doklady, které si vyžádáme v rámci šetření pojistné události, zejména
očkovací průkaz a účetní doklady za léčbu zvířete s uvedením anamnézy.

6. Zánik pojištění
Toto pojištění automaticky zaniká k datu výročí smlouvy v kalendářním roce, ve kterém zvíře
dosáhne 8 let věku.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018.
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
DPPO-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění odpovědnosti. Budeme se ze všech sil snažit, abyste ocenili, že jste si vybrali zrovna nás.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, PSČ 602
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3365,
provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá domácnost na adrese uvedené v pojistné smlouvě a osoby blízké s ní
trvale žijící na jedné adrese (v textu vás označujeme jako „pojištěný“ nebo „vy“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti, které označujeme zkratkou DPPO-10/2018 (dále jen „DPP“). Tyto doplňkové pojistné podmínky slouží k popisu pojištění odpovědnosti, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte
nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto doplňkových
pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají přednost před
ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů
SPM‒10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný pojem tato odlišná
definice.

2. Co pojišťujeme?
Pokud to není ve smlouvě ujednáno jinak, umíme v rámci tohoto pojištění pojistit:
Odpovědnost z běžného života a vlastnictví nemovitosti, jako základní část pojištění odpovědnosti:
a) Připojištění Odpovědnosti ze škod na drobné elektronice
b)

Připojištění Odpovědnost za zvíře

c) Připojištění Odpovědnosti z vlastnictví všech nemovitosti
d)

Připojištění Odpovědnosti škod na věcech pronajatých

Jednotlivé body jsou blíže specifikovány v bodech 6.–11. těchto pojistných podmínek.
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3. Před čím pojistíme
Pojištění se sjednává k úhradě újmy, kterou způsobíte někomu jinému a kterou musíte dle platných právních předpisů uhradit.
3.1. Pokud to není ve smlouvě ujednáno jinak, hradíme pouze tyto újmy:
a) Újma na zdraví, což je újma způsobená na zdraví či usmrcením, případně újma spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či při usmrcení.
b)

Škoda na majetku, což je škoda způsobená na movitém i nemovitém majetku nebo poraněním či usmrcením zvířete.

c) Regresy pojišťoven a orgánů státní správy, což jsou náklady na léčení újmy, které byly
vynaloženy zdravotní pojišťovnou, nebo poskytnuté dávky sociálního pojištění. Tyto náklady hradíme pouze v případě, že újma vznikla následkem újmy na zdraví, na kterou se
vztahuje sjednané pojištění.
3.2. Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly na území Evropy a Turecka.
3.3. Pojistnou událostí je porušení právní povinnosti pojištěným v době trvání pojištění.
3.4. Za oprávněnou osobu, tedy osobu, které vyplatíme pojistné plnění v případě škody způsobené vámi či jiným pojištěným, považujeme osoby definované v článku 5. těchto DPP.

4. Co nebudeme hradit
Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění.
4.1. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za újmu způsobenou:
a)

převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy;

b)

úmyslně nebo hrubou nedbalostí, trestným činem;

c)

následkem požití alkoholu, návykových nebo psychotropních látek;

d)

informací, radou, urážkou na cti, pomluvou či narušením práv na ochranu osobních údajů a osobnosti;

e) neoprávněným poskytnutím nebo porušením patentových, autorských práv nebo práva
ochranné známky, vzoru, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby;
f)

ztrátou nebo pohřešováním věci;

g)

provozováním motorového vozidla, k jehož provozu se vyžaduje řidičský průkaz, a motorového či nemotorového plavidla, k jehož provozu se vyžaduje průkaz způsobilosti vůdce
tohoto plavidla;

h)

pilotováním letadla, leteckého modelu či dronu;

i)

vlastnictvím, údržbou nebo řízení jakýchkoli dalších vozidel;

j)

provozováním organizované sportovní činnosti; nebo profesionální sportovní činnosti
a přípravou na ni;
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k)

zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby;

l) nakládáním se střelivem, výbušninami nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými odpady;
m)

na věcech převzatých za účelem opravy,

n)

výkonem práva myslivosti včetně škod způsobených loveckým psem;

o)

při podnikání, při výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti;

p)

při činnosti, pro kterou je právním předpisem stanovena povinnost sjednání pojištění
odpovědnosti; nebo

q)

v souvislosti s vlastnictvím neudržovaných nebo zchátralých nemovitostí.

Za organizovaný sport bereme soutěže a sportovní události, které mají svého pořadatele
a jsou otevřená i pro veřejnost. Jde např. o závody plachetnic na přehradách, maratony
a jiné běžecké závody nebo cyklistické závody.
4.2. Z pojištění dále nehradíme škody a újmy vzniklé na:
a)

věcech zapůjčených, užívaných nebo věcech pronajatých, pokud to není ve smlouvě
samostatně ujednáno jako připojištění;

b)

užívané drobné přenosné elektronice (mobilní telefony, tablety, notebooky), pokud to
není ve smlouvě samostatně ujednáno jako připojištění;

c)

zvukových, obrazových a datových nosičích;

d)

životním prostředí nebo spočívající v ekologické újmě; nebo

e) loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách způsobených pasoucími se
zvířaty.
4.3. Z pojištění dále nehradíme:
a) újmy způsobené mezi pojištěnými;
b)

újmy způsobené osobě blízké;

c)

cenu zvláštní obliby;

d)

pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, preventivní nebo exemplární charakter;

e)

čistou finanční škodu, čímž myslíme škodu, která přímo nesouvisí se škodou na majetku
nebo újmou na zdraví;

f)

újmy přisouzené soudem Spojených států amerických, Kanady nebo Velké Británie,
nebo přisouzené na základě právních řádů těchto států.
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5. Jak budeme hradit
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, které vyplatíme oprávněné
osobě v případě způsobení újmy.
5.1. Komu budeme hradit
Pojistné plnění vyplatíme poškozenému, jenž prokáže, že mu byla vámi způsobena škoda. Jestliže
dojde k vyšetřování policií či jiným správním orgánem nebo k soudnímu řízení, vyplácíme tomu,
koho určí příslušný orgán za poškozeného. Jestliže jste uhradili škodu poškozenému, vyplatíme
pojistné plnění vám za podmínky, že nám uhrazení škody poškozenému prokážete.
5.2. Pojistné plnění
Výši pojistného plnění určujeme na základě doložení vzniku a výše škody, na základě platných
právních předpisů nebo na základě rozhodnutí příslušného soudu. Do výše pojistného plnění
dále zahrnujeme přiměřené a nezbytné náklady na právní zastoupení při obhajobě v přípravném
řízení, případně před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti vám.
Podmínkou je však naše prohlášení, že tyto náklady uhradíme.
5.3. Výše limitů
Limity za škodu pro pojištění odpovědnosti jsou ujednány v pojistné smlouvě. Z jedné pojistné
události poskytneme plnění maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné
smlouvě. Výše pojistného plnění za pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce je omezena dvojnásobkem pojistného limitu.
5.4. Způsob výpočtu majetkové škody
Škodu způsobenou na majetku počítáme se započítáním opotřebení dané věci v době těsně
před vznikem pojistné události.
Pokud dojde k totální škodě, hradíme se započtením opotřebením. Pokud ale je možná
oprava a je rentabilní, hradíme náklady na opravu ‒ práce i materiál v nových cenách.
Rentabilní znamená, že náklady nepřesáhnou 80 % bazarové ceny.

6. Odpovědnost z běžného života
6.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti z běžného života se vztahuje na způsobení újmy pojištěným při běžných
činnostech v občanském životě, zejména při:
a) vedení domácnosti a provozu zařízení v domácnosti;
b)

rekreaci a zábavě včetně provozování rekreačních sportů;

c)

chůzi, jízdě na kole či na koni;

d)

nakupování či využívání služeb běžných v občanském životě,

e) příležitostného opatrování domácích zvířat
6.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článcích 7. až 11.
těchto pojistných podmínek.
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6.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění osoby spolu dlouhodobě žijící ve společné domácnosti na adrese místa pojištění, které tuto skutečnost prokáží na základě:
a) dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy;
b)

nájemní smlouvy.

Pojištění může být i nájemník, pokud bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy a místo pojištění je adresa bytu.
Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a žije s ní ve společné domácnosti na adrese místa pojištění.
Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že vámi nežije, studuje prezenční studium,
a to do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost.
Pojištěným může být dále osoba, která vykonává bezplatnou výpomoc v domácnosti, pokud
újmu způsobila při výkonu této činnosti v místě pojištění někomu třetímu.
Pokud je pojištěným nájemník, tak se pojištění vztahuje jak na škody třetím osobám, tak i samotnému pronajímateli.

7. Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
7.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti z nemovitosti se vztahuje na způsobení újmy pojištěným v souvislosti s vlastnictvím, správou, držbou či nájmem obytné budovy nebo bytové jednotky uvedené
v pojistné smlouvě, k ní příslušnému pozemku a doplňkovým stavbám na něm stojícím, případně
bytové jednotky uvedené v pojistné smlouvě.
7.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článku 6. a článcích 8. až 11. těchto pojistných podmínek. Pojištění nekryje ani škody, které vznikly z důvodu
špatného, havarijního nebo zanedbaného technického stavu nemovitosti. Pojištění se nevztahuje na činnosti spojené s krátkodobými pronájmy nemovitosti.
7.3. Kdo je pojištěným
Mezi škody patřící do odpovědnosti z vlasnictví nemovitosti patří např. to, když někdo v zimě
uklouzne na chodníku před vaším domem a zlomí si nohu, nebo ze střechy spadne zledovatělý sníh a rozbije cizí zaparkované auto.
Pojištěnou osobou je vlastník či nájemník dané obytné budovy či bytové jednotky v závislosti na
tom, kdo je dle platných právních předpisů odpovědný za způsobenou újmu.

8. Odpovědnost za zvíře
8.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti za zvíře se vztahuje na způsobení újmy zvířetem legálně chovaným pro
vaši zálibu nebo potřebu, které je ve vlastnictví pojištěného nebo bylo pojištěnému svěřeno.
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8.2. Na co se pojištění nevztahuje
a) Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článcích
6. a 8. těchto pojistných podmínek.
b) Pojištění se nevztahuje na zvířata, která vyžadují zvláštní péči dle vyhlášky č. 411/2008 Sb.
c)

Pojištění se dále nevztahuje na včelstva a včelí roje.

8.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými osobami jsou pro účely tohoto pojištění vlastníci nebo opatrovníci zvířete, jež způsobilo škodu. Tyto osoby spolu žijí ve společné domácnosti na adrese místa pojištění, což prokáží:
a) dokladem o vlastnictví daného bytu či budovy;
b)

nájemní smlouvou.

Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a v době vzniku škody nebo újmy byl pověřen opatrováním vašeho zvířete.

9. Odpovědnost z vlastnictví všech nemovitostí
9.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti z nemovitosti se vztahuje na způsobení újmy pojištěným v souvislosti
s vlastnictvím, správou, držbou či nájmem obytné budovy nebo bytové jednotky, k ní příslušnému pozemku a doplňkovým stavbám na něm stojícím, případně bytové jednotky. Toto pojištění
se vztahuje na všechny nemovitosti na území Česka, které pojištěný vlastní.
Vlastnictví nemovitosti se zpravidla dokazuje zápisem v katastru nemovitosti.
Pojištěný musí být vlastník nebo spolupracovník dané nemovitosti.
9.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článcích 6. až 8.
a 10.–11. těchto pojistných podmínek. Pojištění nekryje ani škody, které vznikly z důvodu špatného, havarijního nebo zanedbaného technického stavu nemovitosti. Pojištění se nevztahuje na
činnosti spojené s krátkodobými pronájmy nemovitosti.
9.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnou osobou je vlastník daných obytných budov či bytových jednotek.

10. Odpovědnost ze škod na věcech pronajatých
10.1. Co je pojištěno
Pojištění se vztahuje na škody způsobené na movitých i nemovitých věcech, které jsou pronajaté, užívané nebo zapůjčené na základě písemné dohody pro vlastní potřebu pojištěného nebo
člena domácnosti.
10.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny předměty drobné elektroniky, jako jsou tablety, mobilní telefony,
notebooky, pro které platí zvláštní připojištění. Dále se toto pojištění nevztahuje na věci, které jsou ve vlastnictví pojištěného nebo členů jeho domácnosti a také věci užívané k výdělečné
činnosti.
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Toto připojišění vám pokryje škodu, kdy si například půjčíte vrtačku v hobby marketu a nechtěně ji pokazíte. Pokud jste si ji ale půjčilipro výkon své práce, třeba jako řemeslník, pojištění již tyto škody nekryje a je potřeba mít pojištění podnikání.
10.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění osoby spolu žijící ve společné domácnosti na adrese
místa pojištění, které tuto skutečnost prokáží na základě:
a)

dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy;

b)

nájemní smlouvy.

a kteří oprávněně používali věc v době vzniku škody.
Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a žije s ní ve společné domácnosti na adrese místa pojištění.
Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že vámi nežije, a to do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost a studuje prezenční studium.

11. Odpovědnost za škody na drobné elektronice
11.1. Co je pojištěno
Odpovědnost za škody na drobné elektronice se vztahuje na všechny nahodilé škody, které jsou
způsobené na drobné elektronice, která je ze své povahy přenosná, třetí osobě. Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu takového zařízení.
11.2. Na co se pojištění nevztahuje
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením a používáním zařízení, případně stářím zařízení. Může jít např. o korozi, oxidaci, únavu materiálu atd. Pojištění nezahrnuje
škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Pojištění se také nevztahuje na škody na věcech pronajatých způsobené jejich dlouhodobým
užíváním (opotřebením).
11.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění osoby spolu žijící ve společné domácnosti na adrese
místa pojištění, které tuto skutečnost prokáží na základě:
a)

dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy;

b)

nájemní smlouvy;

kteří způsobili škodu na zařízení. V případě způsobení škody při užívání tohoto zařízení musí být
toto užívání oprávněné se souhlasem majitele.
Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a žije s ní ve společné domácnosti na adrese místa pojištění.
Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že vámi nežije, studuje prezenční studium, a to
do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistence
DPPMA-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění majetku. Naším cílem je, abyste u nás byli
vždy spokojeni.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka
3365, provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se
označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou nemovitost na adrese
uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás označujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistence domova, které označujeme
zkratkou DPPMA-10/2018. Popisují pojištění asistence domova v rámci pojištění majetku a jejich
smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou
být podmínky pojištění od těchto doplňkových pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání
obsažená ve smlouvě pak mají přednost před ustanoveními těchto doplňkových pojistných
podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje
občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů SPM10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných
podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný text tato odlišná definice.

2. Co je pojištěno?
Zde vám uvedeme, co vše je možné sjednat v rámci asistence domova. Konkrétní výčet
sjednaných asistencí je uveden v pojistné smlouvě. Podrobný popis jednotlivých služeb
naleznete v článcích číslo 4. až 10. těchto doplňkových pojistných podmínek.
V rámci asistence domova je možné si sjednat:
a) Pomoc zámečníka
b) Pomoc při havarijním stavu
c) Opravu spotřebičů (prodloužená záruka)
d) Náhradní ubytování
e) Uskladnění vybavení
f) Právní asistenci
g) IT asistenci
Asistenční služba však nenahrazuje poslání, úkoly či zásahy ze zákona zřízených sborů či útvarů
záchranných, zdravotnických, hasičských, vyprošťovacích nebo průzkumných složek.
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3. Rozsah a limity
Asistenční služby jsou škodovým neživotním pojištěním. Škodové pojištění znamená, že
zaplatíme náhradu reálné škody, která vznikla. Konkrétně u tohoto pojištění hradíme náklady
na nezbytné opravy a služby, které pomáhají k uvedení asistované domácnosti do stavu, v jakém
byla před vznikem okolností vyžadujících asistenční službu. Tyto náklady uhradíme maximálně
do výše sjednaného limitu za škodu.
3.1. Sjednané asistenční služby lze využít pouze pro členy asistované domácnosti a jejich
majetek nacházející se na pojištěné adrese.
3.2. Rozsah pojištění a limity za škodu asistenčních služeb jsou popsány v tabulce, která je na
konci těchto doplňkových pojistných podmínek. Uvedený limit je vždy maximální hranicí
plnění za danou službu.
3.3. Stanovujeme dva typy maximální hranice plnění:
a) Limit za škodu
Jedná se o horní hranici plnění za každou pojistnou událost, která nastane v průběhu
platnosti pojištění.
Na limit za škodu pojišťujeme základní nebo rozšířenou asistenci.
b) Roční limit
Jedná se o horní hranici plnění za všechny pojistné události, které nastanou za 12
po sobě jdoucích měsíců v pojistném roce.
Na roční limit pojišťujeme IT asistenci nabo Právní asistenci.
3.4. V případech, kdy služba není jednorázového charakteru, může být limit plnění vymezen
finanční částkou i dobou, po kterou je poskytovaná služba námi hrazena. Tato omezení jsou
popsána v tabulce na konci těchto doplňkových pojistných podmínek.
3.5. Část nákladů za službu dodavatele, která přesahuje limit za škodu, případně roční limit,
nehradíme, a proto jste povinni ji uhradit sami z vašich prostředků.
3.6. Informace o tom, jaké asistenční služby jsou sjednány, do jaké výše a s jakým typem limitu
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

4. Jak to celé funguje?
4.1. Žádost o asistenci
Jestliže dojde k okolnostem, ze kterých vzniká nárok na poskytnutí asistenční služby, nahlaste
to bez zbytečného odkladu asistenční službě telefonicky na číslo +420 291 291 291 a sdělte
následující údaje:
a) vaše jméno a příjmení,
b) číslo pojistné smlouvy,
c) adresu asistované domácnosti,
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d) vaše telefonní číslo,
e) stručný popis procesu vzniku škody nebo okolností, které vyžadují asistenční službu,
f) jakékoliv další informace, které po vás budou požadovány v souvislosti s nárokem na
zajištění asistenční služby.
4.2. Provedení asistence
Asistenční služba zajistí dodavatele, který poskytne uvedenou službu. Po příjezdu dodavatele
do místa pojištění jste povinni prokázat svou totožnost. Na základě toho následně dodavatel
posoudí příčinu, rozsah škody a náklady na uvedení do požadovaného stavu. Pokud dodavatel
posoudí, že náklady na provedení služby mohou překročit uvedený limit, oznámí vám to ještě
před začátkem služby. Pokud takto nabídnutou službu přijmete, jste povinni náklady nad rámec
limitu hradit sami. Druhou možností je poskytnutí služby zcela odmítnout.
4.3. Jak hradíme?
Asistenci hradíme takto:
a) Výlohy hradíme my do výše nákladů za danou asistenci, maximálně však do výše limitu
uvedeného v pojistné smlouvě. Vy hradíte pouze náklady nad rámec sjednaného limitu
v případě, že tento limit nebude dostatečný.
b) V případě opravy spotřebičů se může stát, že bude potřeba, abyste výlohy za opravu
uhradili předem sami s tím, že nám zašlete doklad o zaplacení společně s dalšími
požadovanými dokumenty a údaji, a my vám následně tyto výlohy proplatíme.

5. Pomoc zámečníka
5.1. Kdy máte nárok na službu?
V situaci, kdy uzavřené vchodové dveře asistované domácnosti není možné otevřít příslušným
klíčem nebo z důvodu ztráty klíče či jeho zabouchnutí uvnitř bytu asistované domácnosti,
případně při zlomení klíče v zámku.
5.2. Na co se asistence vztahuje?
a) Zorganizujeme a uhradíme příjezd a odjezd zámečníka do místa asistované domácnosti či
nemovitosti.
b) Uhradíme náklady na práci potřebnou k otevření daných dveří a k zajištění funkčnosti
jejich odemykání a zamykání včetně případné výměny zámků, a to až do výše
příslušného limitu.
Pojistnou událostí je potřeba asistenční služby z důvodu ztráty klíče, jeho zalomení či
zabouchnutí uvnitř asistované domácnosti v době trvání pojištění.
5.3. Na co se asistence nevztahuje?
a) Situace, kdy nejste schopni prokázat svou totožnost, a proto není jisté, zda se nejedná
o nelegální vniknutí do asistované domácnosti.
b) Služby, které jste si objednali bez souhlasu asistenční služby.
c) Otevření dveří v objektech, které nejsou určeny k bydlení nebo nejsou k bydlení
způsobilé.
d) Asistence se také nevztahuje na použitý materiál ani na náhradní díly.
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6. Pomoc při havarijním stavu
6.1. Kdy máte nárok na službu?
Při nahodilé a nepředvídatelné poruše technického zařízení v asistované domácnosti, která
způsobí přerušení dodávky energií nebo médií, znemožňující její obvyklé užívání.
Nebo v případě úniku kapalin či plynů znemožňující obvyklé užívání asistované domácnosti či
ohrožující zdraví nebo majetek členů asistované domácnosti.
Za dodavatele se pro účel této asistence považují instalatéři, elektrikáři, topenáři, plynaři,
sklenáři či kominíci.
6.2. Na co se asistence vztahuje?
V rámci stanoveného limitu:
a) Zorganizujeme a uhradíme příjezd a odjezd dodavatele potřebných služeb do místa
asistované domácnosti.
b) Uhradíme náklady na práci potřebnou k odstranění příčiny havárie a odstranění škod
vzniklých v asistované domácnosti, a to až do výše příslušného limitu.
Pojistnou událostí je potřeba asistenční služby z důvodu technické havárie v asistované
domácnosti v době trvání pojištění.
6.3. Na co se asistence nevztahuje?
a) Služby, které jste si objednali bez souhlasu asistenční služby.
b) Práce prováděné:
• ve společných prostorech bytových domů,
• ve stavbách, které nejsou určeny k bydlení nebo nejsou k bydlení způsobilé.
c) Tyto činnosti:
• běžné nebo preventivní opravy či údržbu,
• odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo
nepovolenými zásahy,
• odstraňování následků škod způsobených zanedbáním údržby rozvodů inženýrských
sítí,
• odstranění následků škod způsobených úmyslně,
• opravy nařízené správním orgánem, soudem či jinou institucí.
d) Na použitý materiál ani na náhradní díly.
e) Na kotle, krbová kamna a podobné zdroje tepla včetně jejich součástí.

7. Oprava spotřebičů (prodloužená záruka)
7.1. Kdy máte nárok na službu?
V případě poruchy televizoru, lednice, mrazničky, myčky nádobí, pračky, elektrické trouby,
elektrického sporáku, varné desky či sušičky prádla vedoucí k jejich nefunkčnosti.
7.2. Na co se asistence vztahuje?
V rámci stanoveného limitu:
a) Zorganizujeme a uhradíme příjezd a odjezd opraváře domácích spotřebičů do místa
asistované domácnosti.
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b) Uhradíme náklady na práci potřebnou k opravě spotřebiče, a to až do výše limitu
pojistného plnění.
Pojistnou událostí je potřeba asistenční služby z důvodu poruchy spotřebičů v asistované
domácnosti v době trvání pojištění.
7.3. Na co se asistence nevztahuje?
a) Spotřebiče:
• jež jsou stále v záruce poskytované výrobcem nebo prodejcem,
• starší 5 let,
• zakoupené mimo ČR nebo od subjektu, který nemá sídlo podnikání v ČR,
• u nichž nebyl doložen doklad o zakoupení nebo záruční list či jiný obdobný doklad,
• jež nejsou součástí asistované domácnosti.
b) Případy, kdy byla porucha způsobena neoprávněným či neodborným zásahem.
c) Případy, kdy porucha nemá vliv na funkci spotřebiče.
d) Služby, které jste si objednali bez souhlasu asistenční služby.

8. Náhradní ubytování
8.1. Kdy máte nárok na službu?
V případě neobyvatelnosti bytu asistované domácnosti následkem pojistné události, která je
hrazena z pojištění domácnosti nebo stavby sjednané v rámci jedné smlouvy.
8.2. Na co se asistence vztahuje?
a) Zorganizujeme a uhradíme přiměřené v místě obvyklé náklady na poskytnutí náhradního
ubytování osobám žijícím v bytě asistované domácnosti, maximálně však do výše limitu
uvedeného v pojistné smlouvě.
b) Zorganizujeme a uhradíme přepravu těchto osob z asistované domácnosti do místa
náhradního ubytování a zpět.
Pojistnou událostí je potřeba náhradního ubytování v případě neobyvatelnosti asistované
domácnosti v době trvání pojištění vzniklá z důvodu škody, která je hrazena z pojištění
domácnosti nebo stavby.
8.3. Na co se pojištění nevztahuje?
a) Na případy, kdy je neobyvatelnost bytu asistované domácnosti zapříčiněna jiným
způsobem než sjednanými pojistnými nebezpečími v době platnosti tohoto pojištění.

9. Uskladnění vybavení
9.1. Kdy máte nárok na službu?
V případě, kdy byt asistované domácnosti zůstane nezabezpečen následkem pojistné události,
která je hrazena z pojištění domácnosti nebo stavby sjednané v rámci této smlouvy.
9.2. Na co se asistence vztahuje?
a) Zorganizujeme a uhradíme přiměřené v místě obvyklé náklady na uskladnění vybavení
asistované domácnosti v nejbližším vhodném skladu, maximálně však do výše limitu
uvedeného v pojistné smlouvě.
b) Zorganizujeme a uhradíme přepravu vybavení z asistované domácnosti do místa
uskladnění a zpět.
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Pojistnou událostí je potřeba asistenční služby z důvodu nezabezpečení vybavení bytu v době
trvání pojištění vzniklá z důvodu škody, která je hrazena z pojištění domácnosti nebo stavby.
9.3. Na co se pojištění nevztahuje?
a) Případy, kdy zabezpečení nebylo sníženo pojistnou událostí nebo v dostatečné míře
brání před vniknutím do bytu asistované domácnosti.
b) Služby, které jste si objednali bez souhlasu asistenční služby.

10. Právní asistence
Smyslem právní asistence je poradit vám v případech, kdy jste nuceni chránit své právní zájmy.
Konkrétní výčet toho, na co se tato právní asistence vztahuje, naleznete v článku 10.2.
Právní asistenci poskytujeme jako telefonickou službu právních informací, na kterou se můžete
obrátit s jakýmkoliv dotazem, který se týká zejména právních otázek v rámci vašeho běžného
života či vašeho majetku v asistované domácnosti. Jedná se o obecné informace v konzultační
rovině, které jsou čistě popisné.
10.1. Kdy máte nárok na službu?
a) Při skutečném nebo údajném porušením právních předpisů či povinností ze strany
třetích osob, jehož následkem byly narušeny vaše oprávněné zájmy.
b) Při vzniku škody, újmy či pojistného plnění, ze kterých uplatňujete nárok na jejich
náhradu.
c) Při skutečném či údajném spáchání skutku, ze kterého je zahájeno vůči vám trestní nebo
správní řízení.
10.2. Na co se asistence vztahuje?
a) Spor o náhradu škody nebo újmy
V situaci sporu, který se týká vašeho nároku na náhradu škody nebo újmy způsobené
třetí osobou, a to buď na zdraví, nebo na věci ve vašem vlastnictví.
b) Spotřebitelské spory
V situaci sporu, který se týká reklamace související s koupí, opravou nebo úpravou věci,
která je ve vašem vlastnictví, či pořízení služby, kdy prodejce či dodavatel služby ohrožují
vaše oprávněné zájmy.
c) Spory s dodavateli služeb
V situaci sporu v souvislosti s plněním smluv o dodávkách vody, elektřiny, plynu, smluv
o odběru a zpracování odpadních vod, odvozu domovního odpadu, smluv s operátory
telekomunikačních sítí.
d) Spory o dědictví
V situaci občanskoprávního sporu, který se týká dědického řízení, stanete-li se
účastníkem tohoto řízení v době trvání tohoto pojištění.
e) Pracovněprávní spory
V situaci individuálního pracovněprávního sporu vás a vašeho zaměstnavatele za
předpokladu, že se jedná o spor týkající se neplatného ukončení pracovního poměru,
náhrady škody či újmy vám způsobené, nevyplacení mzdy, platu či jejich části nebo
náhrad, na které máte nárok.
f) Sousedské spory
V situaci občanskoprávního sporu, který máte vy jako vlastník pojištěné nemovitosti
s vlastníkem nebo uživatelem jiné nemovitosti, pokud je předmětem tohoto sporu
neoprávněný zásah do vašich vlastnických práv.
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g) Nájemní spory
V situaci sporu, kdy vaše oprávněné zájmy jako nájemce nebo podnájemce a vaše
práva z nájemní či podnájemní smlouvy porušuje pronajímatel či nájemce pojištěné
nemovitosti.
Pojistnou událostí je potřeba právní rady ve spojení s občanským životem nebo majetkem
v asistované domácnosti v době trvání pojištění.
10.3. Na co se asistence nevztahuje?
Nárok na právní asistenci nemáte v následujících případech:
a) Pokud se jedná o spor:
• mezi námi a vámi,
• mezi blízkými osobami nebo pojištěnými osobami,
• mezi tím, kdo smlouvu sjednal, a tím, kdo je pojištěn,
• jehož předmětem je nárok, který jste převzali za jinou osobu,
• jehož hodnota je nižší než 3 000 Kč,
• týkající se vaší podnikatelské činnosti,
• týkající se autorských práv či duševního vlastnictví,
• týkající se rodinného práva či manželského práva,
• týkající se oblasti sociálního zabezpečení nebo veřejného zdravotního pojištění,
• mezi vámi a třetí osobou, která má také u nás sjednané pojištění právní asistence.
b) Pokud spor vznikl, jelikož jste:
• spáchali úmyslný trestný čin, přestupek či úmyslně způsobili škodu nebo újmu,
• nesplněním či neplněním svých závazků či dluhů způsobili škodu či újmu,
• pokusili se spáchat sebevraždu či trpěli psychickou nemocí.
c) Pokud se jedná o statutární spory, zejména členství v družstvu, společenství vlastníků
či jiných nemovitostí, členství v orgánech obchodních společností, korporací, spolků,
ústavů či sdružení.
d) Pokud se jedná o případy, kdy:
• skutečnosti vedoucí ke sporu se staly již v době před sjednáním pojištění,
• skutečnosti vedoucí ke sporu vám byly známy již v době před sjednáním pojištění,
• jste mohli škodě zabránit ještě před jejím vznikem či v době jejího vzniku, ale neučinili
jste tak.
e) V případě požadavku na uhrazení pokut, peněžitých trestů, penále či jiných smluvních,
správních nebo trestních sankcí či jiných plateb, jež mají represivní, exemplární či jiný
charakter.
f) V případě, že jste trestně stíhán ze spáchání úmyslného trestního činu a požadujete
právní asistenci v podobě výkonu obhajoby v trestním řízení.
10.4. Jak to celé funguje?
Jestliže požádáte o telefonickou právní radu, poskytneme vám ji obratem. Vyžaduje-li odpověď
dohledání informací, poskytneme vám požadované informace nejpozději do 48 hodin.

11. IT asistence
11.1. Kdy máte nárok na službu?
IT asistence zahrnuje dvě služby:
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• Službu vzdálené asistence, kterou můžete využít v případě potřeby vzdálené podpory
při níže uvedených problémech s výpočetní technikou či elektronikou.
• Službu obnovy dat, kterou můžete využít v případě potřeby záchrany dat.
11.2. Na co se asistence vztahuje?
a) Vzdálená asistence
V případě potřeby vzdálené asistence zajistíme prostřednictvím asistenční služby spojení
s dodavatelem služeb, který pro vás zajistí asistenční služby v tomto rozsahu:
• Poradenství při využívání stolního počítače, přenosného počítače a periferních zařízení
počítače jako jsou tiskárny, skenery apod.
• Poradenství při instalaci a používání televizoru, set-top boxu, Blu-ray/DVD přehrávače,
digitální videokamery, digitálního fotoaparátu a mobilního telefonu. Podmínkou je
možnost stažení návodu k použití ke konkrétnímu zařízení z internetu v českém nebo
anglickém jazyce.
• Podporu při nastavení a používání následujícího softwaru: MS Windows /Vista/7/8/10,
MS Outlook, Outlook Express, MS Internet Explorer / Edge, MS Word, MS Excel, MS
Access, MS PowerPoint, McAfee antivirus, Norton antivirus, Panda antivirus, Symantec
antivirus, AVAST antivirus, AVG antivirus, TrendMicro Internet Security, Acrobat
Reader, Windows Live Messenger, Skype, Cyber Link Power DVD, Intervideo Win DVD,
Audioneer NewDJ, Apple QuickTime, Ulead Photo Explorer, Nero, Easy CD Creator,
WinOn CD, WinZip, WinRar, WinAce.
• Podporu a poradenství při používání elektronické pošty a internetu. Podporované
prohlížeče jsou Internet Explorer / Edge, Opera, Firefox, Google Chrome.
V rámci služby Vzdálená asistence máte nárok max. na dvě 60minutové konzultace
s dodavatelem služeb v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců. Podmínkou poskytnutí
služby pro osobní počítače je skutečnost, že disponujete funkčním připojením
k internetu. Maximální počet počítačů či jiných zařízení, které jsou touto asistencí
podporovány, je dva.
b) Obnova dat
V případě poškození nosiče dat prostřednictvím asistenční služby pro vás zajistíme
vhodného dodavatele služeb za účelem obnovení vašeho přístupu k datům uloženým
na poškozeném nosiči dat:
• Pevné disky s rozhraním IDE, SATA (v případě RAID konfigurace pouze RAID 0), externí
disky s rozhraním USB, FireWire, eSATA, přenosná USB zařízení (flashdisky), paměťové
karty (Compact Flash, Memory Stick, SD, MMC, PCMCIA, Microdrive).
• Podporované systémy v rámci služby Obnova dat jsou MS Windows 7/8/10, a MS
Windows Vista.
Maximální limit plnění je 10 000 Kč včetně DPH. Tento limit zahrnuje práci dodavatele
služeb, dopravu nosiče dat k dodavateli služeb a zpět do místa vašeho bydliště, náhradní
nosič dat ve formě DVD (max. 5 kusů) či přenosný disk (1 kus) s max. cenou 1 400 Kč
včetně DPH.
Maximální počet hrazených pojistných událostí v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců
jsou dvě. Náklady nad uvedené limity hradíte dodavateli služeb ze svých vlastních
prostředků.
Pojistnou událostí je potřeba asistenční služby z důvodu poruchy nebo problémů s PC
nebo ztráty dat v asistované domácnosti v době trvání pojištění.
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11.3. Na co se asistence nevztahuje?
Službu zajistíme, ale neuhradíme v následujících případech:
a) Pokud požadujete podporu k softwaru, který nebyl pořízen legálně nebo u kterého
nejste schopen doložit vlastnictví příslušné licence.
b) V případě softwaru, hardwaru či jiných zařízení, které slouží k výdělečným či
profesionálním účelům.
c) V případě, že si nárokujete jiné než přímé škody, např. ušlý zisk, pokuty jakéhokoli druhu,
úroky z prodlení apod.
d) V případě problémů s internetovým připojením, které jsou způsobeny na straně
poskytovatele internetového připojení.
e) V případě softwaru, který v době žádosti o asistenci není již podporován výrobcem nebo
tvůrcem daného softwaru.
Dále máme specifická omezení pro jednotlivé služby:
f) Ze služby Vzdálená podpora je vyloučena asistence v případě softwaru, hardwaru či
zařízení, které nejsou výslovně uvedeny v těchto pojistných podmínkách, serverů a
aplikací specificky vyvinutých pro MS Office či jiný software se specifickou správou.
g) Ze služby Obnova dat jsou vyloučeny soubory a zařízení, které nejsou výslovně uvedeny
v těchto pojistných podmínkách, obzvláště komplexní ukládací systémy, aplikační
servery, pásky back-up, webové servery, raidová pole.
h) Ze služby Obnova dat je vyloučeno obnovení ukládacích nosičů, šifrovaných nosičů,
rekonfigurace nebo přeinstalování nosičů, poškození nosiče dat kyselinou nebo
obdobnou látkou, přepsání nosiče dat, ztráta magnetického filmu, obnovení originálních
filmů, CD, her a dalších aplikací.
11.4. Na co si dát pozor?
Zde vám uvádíme důležité skutečnosti:
a) Asistenční služba je oprávněna vás vyzvat, abyste náklady na poskytnuté služby uhradili
dodavateli služeb sami, ze svých vlastních prostředků, a následně zaslali doklad o
zaplacení spolu s dalšími písemnými dokumenty a údaji, které si případně vyžádáme,
na adresu asistenční služby k proplacení.
b) Berte na vědomí, že v případě služby Obnova dat neručíme za výsledek a že vám
nevzniká právo na poskytnutí jakékoliv kompenzace, pokud se obnovení dat částečně
nebo zcela nezdaří.
c) Berte na vědomí, že služba Obnova dat může vést ještě k většímu či úplnému zničení
nosiče dat nebo dat na něm uložených a že v tomto případě nevzniká právo na
kompenzaci.
d) Berte také na vědomí, že neodpovídáme za poškození, ztrátu ani jiné škody na nosiči dat
během dopravy od vás či k vám ani do jiného místa.
e) Berte na vědomí, že podmínkou pro službu Obnova dat je předání poškozeného nosiče
dat včetně případných hesel k přístupu do souborů či programů, které je třeba obnovit,
dodavateli služeb.
f) Berte na vědomí, že dodavatel služeb má právo pořídit si z bezpečnostních důvodů kopii
dat uložených na poškozeném nosiči dat. Tato kopie bude smazána ve lhůtě 15 dnů od
odeslání nového nosiče dat.
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12. Tabulka limitů pojistného plnění

Typ asistence

Základní asistence

Rozšířená asistence

Poskytované služby

Limit

Omezení

Pomoc zámečníka

5 000 Kč

Pomoc při havarijním stavu

5 000 Kč

Oprava spotřebičů

2 500 Kč

Vztahuje se pouze
na práci, náklady
na příjezd a
odjezd hradíme
automaticky mimo
limit.

Náhradní ubytování

20 000 Kč

Uskladnění vybavení

10 000 Kč

Pomoc zámečníka

10 000 Kč

Pomoc při havarijním stavu

10 000 Kč

Oprava spotřebičů

5 000 Kč

Náhradní ubytování

40 000 Kč

Uskladnění vybavení

20 000 Kč

Právní asistence

IT asistence

Vztahuje se pouze
na práci, náklady
na příjezd a
odjezd hradíme
automaticky mimo
limit.

1 hodina

3× ročně

Vzdálená podpora

1 hodina

2× ročně

Obnova dat

10 000 Kč

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018
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Slovník pojmů používaný v rámci
pojištění majetku a odpovědnosti
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Slovník pojmů používaný v rámci pojištění majetku a odpovědnosti
SPM-10/2018
Slovník pojmů
Chápeme, že jazyk pojišťoven není jednoduchý pro čtení. I když používáme slova v jejich
obvyklém významu, pro snazší orientaci jsme pro vás přichystali slovník pojmů, který vám
objasní, co pro nás daný termín znamená.
1. Asistenční služby jsou služby, jež v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a doplňkovými
pojistnými podmínkami pro asistenci domova organizuje, zajišťuje a případně hradí
asistenční společnost.
2. Asistovaná domácnost je vnitřní prostor domu, chaty či bytu uvedeného v pojistné
smlouvě, jenž je určen a slouží k bydlení.
3. Bezpečnostní dveře musí včetně systému uzamčení odpovídat alespoň bezpečnostní třídě
3 dle normy ČSN P ENV 1627.
4. Bezpečnostní kování je klika a kovová ochrana zámku, tedy to, co je na dveřích, ne vevnitř.
Toto kování musí odpovídat dle příslušné normy alespoň bezpečnostní třídě 3 (norma ČSN
P ENV 1627).
5. Bezpečnostní uzamykací systém je kombinací bezpečnostní vložky s bezpečnostním
kováním.
6. Bezpečnostní vložka je cylindrická vložka instalovaná do bezpečnostního zadlabacího
zámku splňující dle příslušné normy bezpečnostní stupeň 3 včetně zabezpečení proti
bumpingu, což je nedestruktivní metoda překonání zámku bez originálního klíče.
7. Budova je stavba, která má pevné základy nebo stojí na betonových patkách a která
poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná.
8. Byt je soubor místností tvořících vnitřní prostor budovy nebo bytové jednotky, který je
určen k bydlení. Bytem se dále rozumí také prostory související s bytem, zejména komora
a sklep. Za byt se dále považují balkony a lodžie, pokud je na ně vstup výhradně z bytu.
9. Cena zvláštní obliby je mimořádná cena stanovená s přihlédnutím ke zvláštní oblibě, která
vychází z osobního vztahu k dané věci či zvířeti.
10. Ceniny jsou tiskopisy určité hodnoty, které nejsou penězi. Ceninami myslíme zejména kolky
a známky.
11. Cennosti jsou předměty a výrobky z drahých kovů (zlato, stříbro a podobné), drahé
kameny, perly nebo mince (kromě oběžných mincí).
12. Čekací doba je doba od vzniku pojištění, po kterou nemáme povinnost vyplatit pojistné
plnění z určitého pojistného nebezpečí.
13. Člen domácnosti je osoba, která v dané domácnosti trvale žije, tedy i nájemník.
14. Dodavatel služeb je osoba, která vám na základě pověření asistenční služby poskytne
službu zahrnutou v asistenci domova.
15. Domácnost je společenství osob, které spolu trvale žijí a společně se podílejí na provozu
domácnosti.
16. Dopravní nehoda je nahodilá srážka cyklisty jedoucím na nebo jdoucím vedle pojištěného
kola s jedoucím vozidlem nebo jiným účastníkem silničního provozu bez ohledu na to, kdo
nehodu způsobil.
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17. Drobná elektronika je elektronika pro osobní použití, která je ze své povahy přenosná.
Patří sem mobilní telefony, tablety, notebooky, chytré hodinky, hudební sluchátka,
přenosné reproduktory.
18. Drobný materiál je doplňkový materiál nutný k opravě v případě poskytnutí asistenční
služby. Drobným materiálem nejsou náhradní díly a stavební součásti.
19. Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající
poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské
činnosti.
20. EZS je elektronická zabezpečovací signalizace splňující kritéria minimálně 2. stupně
zabezpečení dle normy ČSN EN 50131-1.
21. Funkční mříž musí splňovat požadavky příslušné normy na bezpečnostní stupeň 2 a
velikost ok může být maximálně 25 cm × 15 cm. Mříž musí být z vnější strany připevněna
nerozebíratelným způsobem.
22. Funkční oplocení je pevné oplocení po celém obvodu pozemku, které zamezuje přístupu
na pozemek a jeho výška je minimálně 120 cm. Funkčním oplocením není živý plot.
23. Garáž je stavba pevně spojená se zemí sloužící k umísťování motorových vozidel.
24. Hlídané parkoviště je místo určené k parkování vozidel a jeho zanechání bez dozoru řidiče
za podmínky střežení zajištěné provozovatelem, a to osobně prostřednictvím hlídače nebo
strážné služby nebo kamerovým systémem.
25. Hodnota předmětu sporu v rámci právní asistence je penězi vyjádřená hodnota sporu bez
započtení úroků, poplatků nebo pokut.
26. Hrubá nedbalost je takové vědomé jednání, které svědčí o zřejmé lhostejnosti ke vzniku
škody či újmy.
27. Chata je objekt určený k individuálním rekreačním účelům.
28. Kouř je poškození stavby způsobené náhlým únikem kouře v důsledku technické poruchy
nebo požáru mimo pojištěnou adresu, nikoliv však dlouhodobým působením kouře. Pro
pojištění domácnosti je škodou znečištění pojištěného majetku kouřem, který náhle unikl
v důsledku nahodilé události nebo poruchy a který nebyl způsoben požárem.
29. Krupobití je poškození způsobené přímým dopadem atmosférických krup a také následná
škoda způsobená zatečením deště skrz otvory způsobené kroupami.
Za krupobití nepovažujeme takové poškození, ke kterému došlo:
a) vniknutím atmosférických srážek či nečistot neuzavřenými okny nebo otvory, které
nezpůsobilo krupobití;
b) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních krytin;
c) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří, střešní krytiny či byla kryta pouze
provizorně (fólií, lepenkou a podobně).
30. Krádež vloupáním je přivlastnění si věci nebo stavební součásti či zvířete tak, že se jej
pachatel zmocnil jedním z následujících způsobů:
a) do uzamčeného předmětu pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou
určeny k řádnému otevírání, nebo jiným destruktivním způsobem;
b) uzamčené místo otevřel originálním klíčem nebo jeho duplikátem, jehož se zmocnil
krádeží nebo loupeží;
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c) k demontáži použil nástroj, jako je šroubovák, maticový klíč nebo jiným destruktivním
způsobem;
d) překonal překážku zabraňující svou výškou ke vstupu (jedná se zejména o funkční
oplocení vyšší 160 cm) nebo vylezl na balkon či stavební součást ležící více než dva
metry nad zemí, případně překonal volný prostor minimálně ve výšce 2,5 metru nad
zemí.
Za krádež vloupáním se nepovažuje přivlastnění si věci nezjištěným způsobem bez stop
násilí.
31. Lavina je pád sněhové nebo ledové vrstvy z přírodních svahů. Za lavinu nepovažujeme:
a) škody vzniklé objemovými změnami základové půdy (v důsledku jejího promrzání
nebo sesychání) nebo se změnou její únosnosti v důsledku podmáčení, pokud nedojde
k porušení rovnováhy svahu;
b) škody vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou a jinými zemními, stavebními a
demoličními pracemi;
c) škody vzniklé činností prováděnou pojistníkem nebo pojištěnými osobami.
32. Limit za škodu je horní hranicí plnění za každou pojistnou událost, která nastane v průběhu
platnosti pojištění.
33. Loupež je výsledek užití násilí nebo hrozby bezprostředního násilí s úmyslem zmocnit se
pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství.
34. Malé plavidlo je loď nebo plovoucí těleso bez pohonu do maximální délky 5 metrů nebo
s plachtami o celkové ploše do 10 metrů čtverečních.
35. Náraz dopravního prostředku poškození způsobené bezprostředním nárazem silničního
nebo kolejového vozidla, nebo nárazem jejího nákladu, do pojištěné stavby nebo věci.
Jedná se o škodu způsobenou zjištěným i nezjištěným pachatelem. Podmínkou plnění je
přivolání Policie ČR ihned po zjištění škody.
36. Nebytové prostory jsou uzamykatelné vnitřní místnosti a prostory užívané výlučně s
pojištěnou domácností. Ty se musejí nacházet ve stejné budově jako byt nebo ve vedlejších
stavbách na pozemku příslušejícímu k této budově. Jedná se zejména o sklepní kóji,
komoru, balkon, lodžii, garáž, kůlnu či stodolu.
37. Nová cena je hodnota věci nebo stavby, za kterou lze pořídit novou stejnou nebo
srovnatelnou věc či stavbu.
38. Obvyklá cena je hodnota věci či stavby, za kterou ji lze reálně koupit či prodat v době
pojistné události bez vlivu mimořádných okolností ani zvláštní obliby.
39. Obytná budova je budovou, jejíž nadpoloviční většina plochy slouží k obytným účelům a je
trvale obývaná. Obytnou budovou není pro účely tohoto pojištění bytový dům.
40. Oprávněná osoba je osoba, která má nárok na výplatu pojistného plnění v případně
pojistné události.
41. Osoba blízká je váš příbuzný v přímé řadě, to znamená syn, dcera, vnuk, vnučka, matka,
otec, babička, děda. Dále také manžel, manželka, registrovaný partner, bratr, sestra.
Rovněž se jedná o členy vaší domácnosti.
42. Osoby trvale žijící ve společné domácnosti jsou osoby spolu žijící ve společné domácnosti
na adrese místa pojištění, které se společně podílejí na provozu domácnosti (včetně dětí).
43. Pád předmětu je poškození způsobené pádem stožárů, stromů či jiných předmětů
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působením gravitace. Pádem není hození nebo vržení předmětu. Tento předmět však
nesmí být pojištěnou věcí (kromě pojištěných porostů). Mezi pád předmětů patří i pád
letadla.
44. Peníze jsou platné tuzemské a cizozemské bankovky a mince.
45. Podpětí je poškození způsobené náhlým poklesem napětí v elektrorozvodné síti pod mez
stanovenou příslušnými platnými normami.
46. Pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které posíláme klientovi ihned po
zaplacení prvního pojistného.
47. Pojistná částka je horní hranice plnění, která musí odpovídat hodnotě předmětu pojištění.
Pokud je pojistná částka výrazně nižší než hodnota předmětu pojištění, můžeme uplatnit
podpojištění.
48. Pojistná doba je doba trvání pojištění od data počátku pojištění až do data jeho zániku.
49. Pojistná událost je nahodilá událost, jež způsobila škodu nebo újmu, ze které má
oprávněná osoba právo na pojistné plnění.
50. Pojistné období je doba dohodnutá ve smlouvě, za kterou se platí běžné pojistné.
51. Pojistné plnění je částka, kterou vyplatíme oprávněné osobě na uhrazení škod
způsobených pojistnou událostí.
52. Pojistný rok je doba, která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek
pojištění a končí uplynutím 12 měsíců.
53. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé události vyvolané
pojistným nebezpečím.
54. Pojištění fasády je pojistné nebezpečí týkající se fasády rodinného domu nebo vedlejší
stavby, které se skládá ze sprejerství a poškození fasády zvířaty či kouřem.
55. Pojištění skel je poškození či zničení skel jakoukoliv událostí, pokud k němu nedošlo:
a) přímým následkem koroze či oxidace;
b) při přemísťování, demontáži, montáži či opravě;
c) přímým následkem opotřebení či stárnutí.
56. Pojištění ztráty nájmu je pojistné nebezpečí týkající se ušlého nájmu. Ušlým nájmem
myslíme částku za nájem, kterou byste obdrželi od nájemníka, pokud by nedošlo k jeho
odstěhování z pojištěného bytu z důvodu neobyvatelnosti následkem pojistné události
hrazené z tohoto pojištění.
57. Porosty jsou okrasné dřeviny nebo ovocné stromy rostoucí na pozemku ve funkčním celku
s pojištěnou obytnou budovou. Porosty nejsou živé ploty nebo ovoce na stromech.
58. Poškození je znehodnocení předmětu pojištění, který je objektivně možné opravit nebo
které nebrání původnímu účelu daného předmětu pojištění (např. estetické znehodnocení).
59. Poškození spotřebičů zkratem je poškození či zničení spotřebičů nahodilým zkratem,
přepětím či podpětím. Za spotřebiče v tomto případě považujeme:
a) V rámci pojištění stavby elektronické součásti zařízení, jež tvoří stavební součásti
pojištěných staveb a mají doplňkovou funkci k dané stavbě či vedlejším stavbám. Jedná
se zejména o elektromotory či řídicí jednotky.
b) V rámci pojištění domácnosti běžné domácí spotřebiče, elektroniku a ruční pracovní
stroje a nářadí.
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60. Poškozený je osoba, které byla způsobena majetková nebo nemajetková újma.
61. Povodeň je poškození způsobené zaplavením území vodou, která se vylila z břehů vodních
toků nebo nádrží nebo která břehy či hráze protrhla, případně zaplavením způsobeným
náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku.
62. Požár je poškození ohněm, který se šíří vlastní silou. Dále do škody způsobené požárem
počítáme také účinky jeho zplodin nebo následky hašení ohně. Za oheň považujeme pouze
podobu plamenů, nikoliv však žhnutí, doutnání či škvaření bez projevu plamene.
63. Prasknutí potrubí je poškození způsobené jakoukoliv náhlou a nahodilou skutečností vyjma
následujících příčin:
a) prasknutí následkem koroze nebo nevyhovujícím stavem daného potrubí;
b) prasknutím potrubí, které neprošlo pravidelnou revizí;
c) úmyslným zničením nebo poškozením potrubí;
d) prasknutí potrubí mrazem v případě, kdy k prasknutí došlo následkem nevyčerpání
vody před zimou.
64. Profesionální sportovní činnost je sportovní činnost provozovaná za úplatu na sportovních
soutěžích včetně přípravy na ně. Nejde o sportovní činnost provozovanou rekreačně či ze
zdravotních důvodů.
65. Předmět pojištění je obecné označení pro věci, stavby, zvířata, vaše odpovědnost nebo
stavební součásti, které jsou pojištěny. Zkrátka to, co je pojištěno.
66. Přepětí je poškození způsobené indukcí v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo
napěťovou špičkou v elektrorozvodné či komunikační síti.
67. Přídavný bezpečnostní zámek je další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje
požadavky normy ČSN EN 1267 minimálně v bezpečnostní třídě BT3.
68. Přímý úder blesku je poškození přímým zásahem blesku, za podmínky zjištění místa úderu
blesku podle tepelných či jiných stop.
69. Roční limit je horní hranicí plnění za všechny pojistné události, které nastanou v průběhu
12 po sobě jdoucích měsíců v pojistném roce.
70. Sesuv půdy je náhlý a neočekávaný sesuv hornin nebo zemin vyvolaný náhlým porušením
dlouhodobé rovnováhy způsobené přírodními nebo klimatickými činiteli. Sesuv půdy není
pozvolný proces způsobený přírodní činností ani náhlý proces způsobený lidskou činností.
71. Sanitární zařízení je vybavení koupelen a toalet jako vany, sprchové vaničky, umyvadla,
vanové zástěny, bidety, záchodové mísy.
Sanitárním zařízením nejsou vodovodní baterie, kachličky a podlahové žlaby a rošty.
72. Skla jsou pro účely pojištění skel:
• skleněné výplně vnějších dveří, oken, lodžií, balkonů, teras včetně nalepených čidel
elektronických zabezpečovacích zařízení a nalepených bezpečnostních fólií;
• skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech jako jsou dveřní výplně,
zrcadla osazená ve vestavěném nábytku či zrcadlové stěny;
• akvária a terária;
• sklokeramické a varné indukční desky;
• skleněná dvířka osazená v kuchyňských spotřebičích – pečicí troubě nebo mikrovlnné
troubě.
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73. Soubor zařízení domácnosti jsou všechny věci, které jsou pojištěny v rámci pojištění
domácnosti a také věci, které slouží k zabezpečení provozu domácnosti (například palivové
dřevo). V rámci pojištění domácnosti rozeznáváme vybavení domácnosti, zvířata, věci
připevněné, věci zvláštní hodnoty, věci v nebytových prostorech, věci k výdělečné činnosti,
zahradní vybavení a peníze.
74. Spor je situace, kdy v zájmu ochrany svých práv budete nucen/a se obrátit na úřady
veřejné správy či na soud.
75. Sprejerství je poškození způsobené nápisem, malbou, nástřikem sprejem či obdobnými
způsoby. Dále se za sprejerství považuje také poškození rytím. Podmínkou pojistného
plnění je nahlášení vzniku škodu na Policii ČR bezprostředně po jejím zjištění.
76. Starožitnosti jsou předměty starší 100 let, jejichž hodnota vychází primárně z jejich stáří,
nikoliv z jejich účelu.
77. Stavební materiál jsou stavební hmoty, výrobky nebo konstrukční díly určené ke stavbě,
rekonstrukci, nebo údržbě pojištěné nemovitosti.
78. Škodní událost je nahodilá událost, jež způsobila škodu nebo újmu, u které není zatím
jasné, zda z ní má oprávněná osoba právo na pojistné plnění.
79. Škodové pojištění je pojištění, kdy hradíme plnění maximálně do výše vzniklé škody nebo
limitu škody.
80. Tíha a tlak sněhu nebo námrazy je příčina poškození způsobené tíhou, tlakem a sesunutím
sněhu nebo námrazy z důvodu nadměrné hmotnosti sněhu či námrazy na střešní krytiny,
nosné nebo ostatní konstrukce střech (například okapy, markýzy apod.). Nejedná se
o poškození, k němuž došlo působením rozpínavosti ledu či vlivem zchátralé, shnilé či jinak
poškozené střešní krytiny, jiné konstrukce střechy či její nedostatečné odolnosti.
81. Uniklá voda je voda, která vytekla z vodovodních zařízení, rozvodů, či akvárií během
pojistné události z vodovodní škody.
82. Užívaná věc je taková, kdy s ní pojištěný zákonně nakládá nebo může nakládat; a využívá
nebo ji může využívat.
83. Vandalismus je úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění jinou osobou, než
jste vy nebo osoba vám blízká, oznámené bezprostředně po jeho zjištění na Policii ČR.
Za vandalismus se nepovažuje sprejerství na fasádě pojištěného domu a vedlejších budov.
U pojištění chaty a garáže na jiné adrese je za vandalismus považováno také sprejerství
v případě, že je překonáno funkční oplocení.
84. Věci k výdělečné činnosti jsou věci určené a používané k podnikání, a dále věci ve
vlastnictví zaměstnavatele, které využíváte při svém zaměstnání.
85. Věci pronajaté jsou věci, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, a jsou užívané na základě
nájemní či jiné smlouvy nebo na základě písemné dohody o užívání, která byla uzavřena
v době před převzetím do užívání.
86. Věci připevněné jsou stavební prvky, které jsou stavebními součástmi vnitřního prostoru
bytu, zejména vnitřní příčky, rozvody vody, plynu a elektřiny ve zdech, datové kabely,
lepené podlahové krytiny, sanitární zařízení, kuchyňská linka se spotřebiči, okna, dveře,
obklady, malby. Pro pojištění stavby jsou věcmi připevněnými také vnější součásti stavby,
zejména okapy, solární panely, kolektory, tepelná čerpadla, antény nebo hromosvody.
87. Věci ve vozidle jsou věci uložené v zavazadlovém prostoru vozidla, ve střešním boxu, pod
sedadlem, případně v uzavřené schránce v palubní desce kromě kožichů, věcí zvláštní
hodnoty nebo výpočetní techniky.

SPM-10/2018
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • www.direct.cz • IČ: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

92

88. Věci v nebytových prostorech jsou věci uložené v nebytových prostorech výhradně
náležejících a užívaných společně s pojištěnou domácností kromě věcí zvláštní hodnoty,
peněz, výpočetní techniky a hudebních nástrojů.
89. Věci zvláštní hodnoty jsou věci zvláštní kulturní nebo historické hodnoty, dále cennosti,
ceniny, umělecké předměty, starožitnosti a sbírky.
90. Věci zvláštní nebo kulturní historické hodnoty jsou předměty, které mají vztah ke
kulturním a historickým událostem nebo osobnostem.
91. Vedlejší stavby jsou stavby, které nejsou určeny a neslouží k bydlení nebo k individuální
rekreaci a které plní doplňkovou službu k pojištěné obytné budově či bytu a které stojí na
stejné adrese nebo na stejném pozemku jako pojištěná obytná budova. Za vedlejší stavbu
považujeme například garáž, stodolu, skleník, studnu, plot, podzemní sklípky, opěrné
zdi, septik, bazén zabudovaný do země více než z poloviny, vířivky, zpevněné plochy
s betonovým, asfaltovým nebo dlážděným povrchem a jiné stavby na pozemku nebo
sousedních pozemcích, které plní doplňkovou funkci k hlavní budově. Mezi vedlejší stavby
patří také zařízení staveniště.
92. Vichřice je vítr o rychlosti větší než 75 km za hodinu, který způsobí přímou škodu na
pojištěném majetku nebo škodu v důsledku nárazu jiných předmětů nesených nebo
poškozených tímto větrem do pojištěného majetku. Podmínkou hrazení škod je výskyt
podobných škod v okolí místa pojištění.
Z vichřice nehradíme škodu způsobenou:
a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, s chybějící, neúplnou, nedostatečnou nebo
poškozenou střešní krytinou či střešní konstrukcí;
b) vniknutím nečistot, krup, sněhu či deště otevřenými okny nebo jinými otvory, které
nevznikly působením vichřice.
93. Vloupání do vozidla je poškození, zničení či odcizení věcí způsobené vniknutím do
uzamčeného vozidla do hmotnosti 3,5 tuny, které proběhlo mezi 6:00 a 22:00. Jestliže
k poškození, zničení či odcizení došlo v době od 22:00 do 6:00, budeme škody z tohoto
pojistného nebezpečí hradit pouze za podmínky, že vozidlo bylo umístěno na nepřetržitě
hlídaném parkovišti nebo v uzamčeném prostoru či za funkčním oplocením. Za vloupání do
vozidla nepovažujeme odcizení celého vozidla.
94. Voda stoupající z odpadního potrubí je voda, jež se vlije do místa pojištění z odpadního
potrubí z důvodu zahlcenosti kanalizace vodou z povodně či záplavy.
95. Vodovodní škoda je poškození předmětů pojištění přímým působením kapalin, které
vytékají ze svých rozvodů, a dále také poškození vzniklé tím, že vytékající kapaliny
podemlely základy pojištěné budovy.
Za kapaliny považujeme:
a) vodu unikající z řádně připojených vodovodních potrubí, armatur, sanitárních zařízení,
zařízení pro ohřev vody a potrubí pro odvod vody uvnitř stavby;
b) kapaliny unikající z horkovodního, teplovodního, parovodního, klimatizačního, solárního
nebo kanalizačního zařízení uvnitř staveb; nebo
c) vodu unikající z praček, myček, sušiček, splachovacích nádrží WC a podobných zařízení
z důvodu závady na jejich přívodních nebo odpadních potrubích či hadicích; nebo
d) vodu unikající z akvárií.
Za kapaliny nepovažujeme:
a) vodu unikající z dešťových svodů a dále stříkající z kropicích hadic či kropicích, hasicích,
SPM-10/2018
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • www.direct.cz • IČ: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

93

zavlažovacích a podobných zařízení, a dále otevřených vodovodních ventilů či kohoutů,
jejichž odtok není sveden do odpadního potrubí;
b) vodu unikající z atmosférických srážek, nadzemního bazénu, při mytí nebo sprchování;
c) vodu stoupající z odpadních potrubí a kanalizace z důvodu záplav, povodní či zvýšené
hladiny spodní vody.
96. Vybavení garáže na jiné adrese je soubor movitých věcí uložených v pojištěné garáži. Jde
o věci, které jsou ve vlastnictví členů domácnosti nebo které oprávněně užívají.
Za vybavení garáže nepovažujeme:
a) cennosti a věci zvláštní hodnoty;
b) elektronické a optické přístroje;
c) náhradní díly k motorovým a přípojným vozidlům s výjimkou rezervní sady disků a
pneumatik;
d) stavební materiál.
97. Výbuch je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v roztažnosti plynů či par. Výbuchem
je také prudké vyrovnání podtlaku čili imploze. Dále za výbuch považujeme také
aerodynamický třesk způsobený rázovou vlnou. Na druhou stranu výbuchem není reakce
ve spalovacích motorech, střelných zbraních a jiných zařízeních, která účelně využívají sílu
výbuchu.
98. Výroční den je den v roce, který se rovná dni počátku pojištění pro každý rok trvání
pojištění.
99. Zahradní vybavení je nábytek, jehož konstrukce a materiál umožňuje dlouhodobé
venkovní používání. Dále se jedná o venkovní dětské prvky, jako jsou skluzavky, prolézačky,
trampolíny a podobné. Může jít také o další prvky v zahradě, které jsou movité, snadno
přenositelné a svou povahou jsou určeny k použití v zahradě. Jde například o zahradní grily.
Zahradním vybavením nejsou nadzemní bazény, pokud nemají pevnou konstrukci.
100. Zájmová činnost je činnost, u které ekonomický efekt není hlavním účelem dané činnosti.
101. Záplava je zaplavení místa pojištění vodou z přívalového deště nebo důsledkem
nedostatečného odtoku atmosférických srážek.
102. Zatečení vody je nahodilá a neopakující se škoda způsobená táním sněhu na střeše nebo
zatečením atmosférických srážek do pojištěné obytné budovy, bytu nebo domácnosti.
Pokud škoda nastane, má pojištěný povinnost opravit příčinu zatékání, jinak není možné
hradit další škody způsobené tímto pojistným nebezpečím. Dále jde o nahodilé události,
kdy dojde k zatečení vody jako následek zamrznutí dešťových svodů umístěných na budově
a jejich poškození rozpínavostí ledu.
103. Závodní kola jsou silniční, trialová či dráhová kola, případně kola speciálně určená
pro specifickou disciplínu, jako je například sjezd. Zároveň jsou to také kola učená pro
profesionální sport.
104. Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, které v místě
pojištění dosáhnou alespoň výše 6. stupně udávajícího makroseismické účinky zemětřesení
dle stupnice EMS-98.
105. Zkažení jídla je znehodnocení potravin umístěných v lednici nebo mrazničce do stavu
nepoživatelnosti z důvodu výpadku elektrického proudu nebo poruchy zařízení.
106. Zkrat je poruchový stav v elektronickém systému způsobený přímým vodivým propojením
pólů zdroje, který má destruktivní účinek na daný spotřebič.
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107. Zorganizování služby je proces, kdy asistenční služba učiní nezbytné kroky k zajištění
pomoci dodavatelem k nahlášené události, která je řešena sjednanou asistenční službou.
Zorganizování nezahrnuje úhradu dodavateli za provedenou asistenční službu.
108. Zvířata jsou živočichové, které lze legálně chovat v domácnosti, případně na základě
vyhlášky 411/2008 Sb. Za zvířata nepovažujeme ta, která jsou chována k výdělečným
účelům.
109. Živý plot je uměle vysazená a vytvořená řada okrasných rostlin na hranici pozemku, které
slouží i k dekorativním účelům. Živý plot nepovažujeme za funkční oplocení.
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