Všeobecné pojistné podmínky
- obecná část
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458
532 18 Pardubice, Česká republika
IČ: 45534306, DIČ: CZ45534306
zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(jako pojistitel)

ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen „VPP OC
2005“) stanoví základní rozsah práv a povinností účastníků
pojištění, kterými jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany,
pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vznikne právo nebo
povinnost.
2. Pro pojištění věcí, jiného majetku, odpovědnosti za škodu a jiná
pojištění, která pojistitel sjednává, platí kromě VPP OC 2005
příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o pojistné
smlouvě“) a ustanovení souvisejících právních předpisů, příslušné
zvláštní části všeobecných pojistných podmínek pro jednotlivé
druhy pojištění, případně doplňkové pojistné podmínky a ujednání
pojistné smlouvy.
3. VPP OC 2005 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
ČLÁNEK II
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost, která nastala v době
trvání pojištění a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění. Za nahodilou se považuje taková
událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání
pojištění nastane.
2. Za pojistnou událost se nepovažuje taková škodná událost, která
byla způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného,
oprávněné osoby nebo jiné osoby z podnětu některého z nich.
3. Pojistnou událost pro jednotlivé druhy pojištění blíže vymezují
zvláštní části všeobecných pojistných podmínek, případné
doplňkové pojistné podmínky a ujednání pojistné smlouvy.
ČLÁNEK III
Povinnosti pojištěného, pojistníka a pojistitele
1. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy
je pojištěný dále povinen:
a) pojistiteli nebo jím pověřeným osobám umožnit vstup
do pojištěných objektů nebo jiného místa pojištění a umožnit
jim posoudit rozsah pojistného rizika. Dále je povinen
pojistiteli nebo jím pověřeným osobám předložit k nahlédnutí
projektovou, požárně technickou, účetní a jinou pojistitelem
požadovanou dokumentaci nutnou k posouzení pojistného
rizika, umožnit pojistiteli pořídit si kopie této dokumentace;
zároveň je povinen umožnit pojistiteli přezkoumání činnosti
zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku,
b) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny
změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázán
při sjednávání pojištění, zejména skutečnost, že došlo
ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo pojistné hodnoty
předmětu pojištění nebo místa pojištění,
c) dbát, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat
povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí,
které jsou pojištěnému uloženy právními předpisy nebo
na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou,
a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany
třetích osob. Pokud již nastala škodná událost, je pojištěný
povinen učinit opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda
nezvětšovala,
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d) bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 dnů od zjištění
škodné události, oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla,
dát pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu jejích
následků, předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároků na pojistné plnění
a k stanovení jeho výše a umožnit pojistiteli pořídit si kopie
těchto dokladů; dále je povinen umožnit pojistiteli nebo jím
pověřeným osobám šetření, kterých je k tomu třeba. Pokud byla
škodná událost oznámena jinak než písemně, je povinen učinit
tak dodatečně dle pokynů pojistitele,
e) je-li v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání
trestného činu nebo přestupku, bez zbytečného odkladu
oznámit škodní událost Policii České republiky nebo jinému
příslušnému orgánu veřejné správy,
f) došlo-li ke škodné události, neměnit stav škodnou událostí
způsobený, dokud nejsou postižené předměty pojištění
pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty, nejdéle
však 10 pracovních dnů od nahlášení škodné události. To však
neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních nebo
hygienických důvodů nebo proto, aby škoda byla zmírněna;
v těchto případech je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné
důkazy o rozsahu škodné události uchováním poškozených
předmětů pojištění nebo jejich součástí, fotografickým nebo
filmovým materiálem, videozáznamem, svědectvím třetích
osob a protokolem o škodě,
g) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo
na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu
v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo,
h) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti
témuž pojistnému nebezpečí další pojištění u jiného pojistitele
a sdělit pojistiteli jméno tohoto pojistitele a výši sjednané
pojistné částky nebo limity pojistného plnění,
i) v případě zničení nebo pohřešování vkladních a šekových
knížek, platebních karet apod. neprodleně zahájit umořovací či
jiné obdobné řízení,
j) plnit další povinnosti uložené ve zvláštních částech
všeobecných pojistných podmínek, v případných doplňkových
pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě,
k) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našel
předmět pojištění pohřešovaný v souvislosti s pojistnou či
škodnou událostí.
2. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy
je pojistník dále povinen:
a) hradit pojistné řádně a včas,
b) odpovědět pravdivě a úplně na písemné dotazy pojistitele
týkající se sjednávaného pojištění nebo změny pojištění,
c) bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit všechny
změny údajů, na které byl tázán při sjednávání pojištění,
d) bez zbytečného odkladu pojištěnému oznámit, že v jeho
prospěch bylo sjednáno pojištění, a seznámit pojištěného
s právy a povinnostmi, které pro něho ze sjednaného pojištění
vyplývají,
e) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli, že sjednal proti
témuž pojistnému nebezpečí další pojištění u jiného pojistitele
a sdělit pojistiteli jméno dalšího pojistitele a výši sjednané
pojistné částky nebo limity pojistného plnění.
Je-li osoba pojistníka totožná s osobou pojištěného, pak má kromě

svých práv a povinností stejná práva a povinnosti jako pojištěný.
V případě, že se jedná o pojištění cizího pojistného rizika, má
pojistník stejné povinnosti jako pojištěný.
3. Mělo-li vědomé porušení povinností uvedených v článku III odst. 1
nebo 2 podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo
na zvětšení rozsahu následků pojistné události anebo na zjištění
nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn pojistné
plnění snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah
jeho povinnosti plnit. Tím nejsou dotčena ustanovení o odmítnutí
plnění podle zákona o pojistné smlouvě.
4. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy
je pojistitel dále povinen:
a) projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění
rozsahu a výše pojistného plnění nebo mu je bez zbytečného
odkladu sdělit,
b) vrátit pojištěnému doklady, které si vyžádá,
c) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy
pojistníka a pojištěného,
d) umožnit pojištěnému nahlédnout do podkladů, které pojistitel
soustředil v průběhu šetření škodné události a pořídit si jejich
kopii,
e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění
fyzických a právnických osob, jakož i o skutečnostech, které se
dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při likvidaci
pojistných událostí, pokud je pojištěný označí jako důvěrné.
Poskytnout tuto informaci může jen se souhlasem pojištěného,
nebo pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy,
f) na žádost pojistníka sdělit zásady pro stanovení výše pojistného.
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ČLÁNEK IV
Vznik, změny a zánik pojištění
Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění
vzniká prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy,
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě
(pojistná doba).
Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou smluvních stran.
Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu zákona
o pojistné smlouvě během pojistné doby nepřerušuje.
Pojištění, vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných
právních předpisech, zaniká:
a) uplynutím pojistné doby,
b) písemnou dohodou smluvních stran, v dohodě musí být
dohodnut okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného
vypořádání závazků,
c) změnou v osobě vlastníka nebo spoluvlastníka předmětu
pojištění (u nemovitosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo
spoluvlastníka do katastru nemovitostí) s výjimkou případů
uvedených v pojistné smlouvě nebo v článku IV odst. 8 až 9,
d) zánikem nebo skončením užívání vlastního nebo cizího
předmětu pojištění (např. jeho likvidací, ztrátou, úplným
zničením), zánikem pojistného rizika, smrtí pojištěné fyzické
osoby s výjimkou případů uvedených v článku IV odst. 8 až 9,
zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce,
e) ukončením pojišťované činnosti pojištěného - v případě
pojištění odpovědnosti za škodu nebo pojištění přerušení
provozu,
f) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené
v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené
pojistníkovi,
g) odstoupením pojistníka nebo pojistitele od pojistné smlouvy
ve smyslu zákona o pojistné smlouvě,
h) odmítnutím plnění ze strany pojistitele ve smyslu zákona
o pojistné smlouvě,
i) jiným způsobem uvedeným ve zvláštních částech pojistných
podmínek nebo v pojistné smlouvě.
Pojištění dále zaniká písemnou výpovědí pojistníka nebo
pojistitele:
a) pojištění, u kterého je sjednáno běžné pojistné, lze vypovědět,
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a to ke konci pojistného období alespoň šest týdnů před jeho
uplynutím,
b) pojištění lze vypovědět do dvou měsíců od uzavření pojistné
smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní
výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,
c) pojištění nebo pojistnou smlouvu lze vypovědět po každé
škodné události, a to do tří měsíců ode dne doručení oznámení
vzniku škodné události pojistiteli. Dnem doručení výpovědi
počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím
pojištění zaniká.
Pojistitel má právo v případě, že dojde změnou právní úpravy
k rozšíření odpovědnosti za škodu nebo rozsahu náhrady škody
pojištění písemně vypovědět nejpozději do 3 měsíců od účinnosti
právního předpisu, který tuto změnu zavádí. Dnem doručení
výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní lhůta, jejímž uplynutím
pojištění zaniká.
Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí nebo prohlášením
za mrtvého toho z manželů, který uzavřel pojistnou smlouvu
o předmětech pojištění patřících do společného jmění manželů,
vstupuje do pojištění na jeho místo pozůstalý manžel, je-li nadále
jejím vlastníkem nebo spoluvlastníkem.
Zaniklo-li společné jmění manželů jinak než z důvodu uvedených
v článku IV odst. 8, zaniká pojištění až uplynutím pojistného
období, v němž společné jmění manželů zaniklo, resp. uplynutím
doby trvání pojištění, bylo-li sjednáno jednorázové pojistné.
V případě smrti pojištěného pojištění ve smyslu odst. 5 písm. c)
a d) nezaniká, do pojištění vstupuje namísto pojištěného jeho
dědic, a to do konce pojistného období, v němž pojištěný zemřel,
resp. do konce doby trvání pojištění (pojistné doby), bylo-li
sjednáno jednorázové pojistné.
ČLÁNEK V
Pojistné
Pojistník je povinen platit pojistné, a to běžné nebo jednorázové,
podle toho, co bylo dohodnuto v pojistné smlouvě. Je-li sjednáno
placení běžného pojistného, je délka pojistného období
stanovena na jeden pojistný rok, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.
Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistitel je
oprávněn ověřit si u pojištěného správnost údajů rozhodných pro
stanovení výše pojistného.
Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období,
jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.
V pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistník uhradí pojistné
(běžné nebo jednorázové) ve splátkách. V tomto případě se
ve smyslu § 565 občanského zákoníku ujednává, že pokud nebude
některá ze splátek pojistného zaplacena nejpozději v den
splatnosti této splátky, stává se tímto dnem splatnou zbývající část
pojistného, pokud pojistitel písemně požádá o její zaplacení
nejpozději k datu splatnosti nejbližší příští splátky.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojistitele
vedený u banky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li
v zákoně o pojistné smlouvě, v těchto VPP OC 2005
nebo v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo,
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž
pojistná událost nastala. Jde-li o jednorázové pojistné, náleží
pojistiteli celé pojistné za celou dobu, na kterou bylo pojištění
sjednáno. Případné nezaplacené pojistné je splatné v okamžiku
splatnosti pojistného plnění.
Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je povinen
pojistiteli zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně
závaznými právními předpisy.
Nastane-li pojistná událost v době, kdy je pojistník v prodlení
s placením pojistného, vzniká pojistiteli v případě, že pojistník je
zároveň osobou, které je vypláceno pojistné plnění, právo částku
odpovídající dlužnému pojistnému započítat (odečíst) proti
pojistnému plnění; to neplatí pro povinné pojištění.
Pojistitel má právo, v souvislosti se změnami podmínek rozhodných

pro stanovení výše pojistného, upravit nově výši pojistného
na další pojistné období.
Změnou podmínek se pro účely těchto VPP OC 2005 rozumí změna
ve skutečnostech, na základě kterých pojistitel určuje pojistné
(zásady pro stanovení výše pojistného). Pojistitel je povinen nově
stanovenou výši pojistného pojistníkovi sdělit nejpozději ve lhůtě 2
měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se
má výše pojistného měnit. V případě, že pojistník s touto úpravou
nesouhlasí, musí tento nesouhlas pojistiteli sdělit do 8 týdnů ode
dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl. Pojištění zanikne
uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období,
na které se nově stanovuje výše pojistného. Pokud není v uvedené
době takový písemný nesouhlas dán, má se za to, že pojistník
s novou výší pojistného souhlasí, a to i se všemi z toho vyplývajícími
povinnostmi.
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ČLÁNEK VI
Pojistné plnění pojistitele
Veškeré ceny při poskytování pojistného plnění pojistitele (nové,
časové, jiné) a/nebo stupně opotřebení, budou vždy odborně
stanoveny pojistitelem, případně stanovené k tomu způsobilou
osobou po dohodě s pojistitelem. Dále pojistitel rozhodne, zda se
jedná o poškození nebo zničení předmětu pojištění.
Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně (česká
koruna), pokud nerozhodne o tom, že poskytne naturální pojistné
plnění (opravou, výměnou nebo náhradou ). V případě naturálního
pojistného plnění pojistitel rozhodne o optimálním způsobu opravy
nebo výměny předmětu pojištění.
Pokud pojistitel rozhodl ve smyslu článku VI odst. 2 o tom, že
poskytne naturální pojistné plnění, a pojištěný přesto provedl
opravu nebo výměnu předmětu pojištění jiným, než přikázaným
způsobem, poskytne pojistitel pojistné plnění jen do té výše,
kterou by poskytl, kdyby pojištěný postupoval podle jeho pokynů.
Je-li sjednáno pojištění na novou cenu a pojištěný do 3 let
od vzniku škodní události neprokáže, že poškozený nebo zničený
předmět pojištění opravil nebo místo něho pořídil novou věc nebo
jiný majetek srovnatelných parametrů, nebo neprokáže, že tak
učiní, má pojistitel právo poskytnout pojistné plnění pouze
do časové ceny poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění,
snížené o cenu použitelných zbytků.
Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, plní pojistitel pojištěnému.
Pojistníkovi plní pojistitel pouze za předpokladu splnění podmínek
daných zákonem o pojistné smlouvě.
U plátců DPH poskytuje pojistitel pojistné plnění bez DPH
s výjimkou případů, kdy plátce DPH nemůže z důvodů daných
příslušnými právními předpisy uplatnit odpočet této daně
u finančního úřadu.
Pojistitel je povinen ukončit šetření škodné události do tří měsíců
od oznámení takovéto události. Šetření škodné události musí být
zahájeno bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kterou
je spojen požadavek na plnění z pojištění. Nemůže-li být skončeno
do 3 měsíců po tom, kdy byla pojistiteli pojistná událost oznámena,
je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo
právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit
a poskytnout na písemné požádání přiměřenou zálohu. Tato lhůta
neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné
osoby, pojistníka nebo pojištěného. Pojistné plnění je splatné do
patnácti dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění
rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
Pojištění se sjednává s odčetnou spoluúčastí, není-li v pojistné
smlouvě výslovně ujednáno, že se sjednává se spoluúčastí
neodčetnou nebo bez spoluúčasti.
Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, platí pro případ,
kdy pojištěný obdržel pojistné plnění za předmět pojištění
pohřešovaný v souvislosti s pojistnou událostí, který se našel, že
v souladu se zákonem o pojistné smlouvě je povinen vrátit
pojistiteli toto plnění snížené o přiměřené náklady potřebné
na opravu, pokud byl předmět pojištění poškozen v době od vzniku
škodné události do doby, kdy byl nalezen, případně je povinen
vrátit hodnotu zbytků, pokud v uvedené době byl předmět zničen.
Pojistitel může pojistné plnění ve smyslu zákona o pojistné smlouvě

odmítnout, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost,
o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl
zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně
nebo z nedbalosti nepravdivě zodpovězených písemných dotazů,
a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné
smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných
podmínek. Dále může pojistitel odmítnout pojistné plnění
v případě, kdy oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na
plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající
se této oblasti zamlčí.
Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění
zanikne.
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ČLÁNEK VII
Společná ustanovení
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je místem pojištění nebo
územní platností pojištění území České republiky.
Právní úkony a sdělení, která se týkají pojištění, musí být učiněny
písemně a v českém jazyce, není-li ujednáno jinak.
Písemná podání účastníků pojištění jsou účinná dnem jejich
doručení. Pokud nejsou písemnosti pojistitele doručeny účastníku
pojištění proto, že je odmítl převzít, považují se za doručené dnem,
kdy bylo jejich převzetí odmítnuto. V případě vrácení zásilky poštou
zpět pojistiteli po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené vyhláškou
o základních službách držitele poštovní licence je dnem doručení
písemnosti poslední den stanovené lhůty.
Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná se řídí českým právním
řádem.
ČLÁNEK VIII
Výklad pojmů
Běžné pojistné je pojistné stanovené za pojistné období.
Cizí pojistné riziko je pojistné riziko v případě, že předmětem
pojištění je věc nebo jiný majetek, který není ve vlastnictví
pojistníka.
Jednorázové pojistné je pojistné, které je stanoveno na celou
dobu, na kterou je sjednáno pojištění.
Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný,
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Pojistitelem je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.
Pojistná doba je doba, na kterou bylo sjednáno pojištění. Pojistná
doba je časový interval vymezený počátkem a koncem pojištění
(pojištění na dobu určitou) nebo pouze počátkem pojištění
(pojištění na dobu neurčitou). Pojistná doba je uvedena v pojistné
smlouvě a nemusí být shodná s pojistným obdobím, za něž je
placeno běžné pojistné.
Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události
uvedená v jednotlivých zvláštních částech všeobecných pojistných
podmínek nebo v ujednáních pojistné smlouvy, proti které lze sjednat
pojištění (např. požár, výbuch, vichřice, záplava, krádež vloupáním,
odpovědnost za škodu apod.). Některá pojistná nebezpečí nelze
pojistit samostatně, ale pouze jako skupinu nebezpečí.
Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě,
za které se platí běžné pojistné.
Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistným nebezpečím. Vyjadřuje vztah mezi pojistným
nebezpečím (případně skupinou nebezpečí) a konkrétním
předmětem pojištění. Tento vztah je určen dalšími společnými
znaky, kterými jsou zejména pojistná částka, spoluúčast a datum
počátku pojištění.
Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela
s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné.
Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.
Pojistný rok je časový interval, který začíná v 00 hod dne
označeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí
v 00 hod dne následujícího po uplynutí 365 kalendářních dnů
(v případě přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku
pojištění. V pojistné smlouvě je možné ujednat počátek a konec
pojistného roku i na jinou hodinu.

12. Pojištění je závazkový právní vztah, který vzniká na základě
pojistné smlouvy.
13. Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek,
odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se
pojištění vztahuje.
14. Předmětem pojištění se ve smyslu těchto VPP OC 2005 rozumí věc
nebo jiný majetek, který je specifikován v pojistné smlouvě
a k němuž se vztahuje pojistné nebezpečí.
15. Spoluúčast je dohodnutá finanční částka, kterou se pojištěný
podílí na pojistném plnění, stanoví se pevnou částkou, procentem
nebo jejich kombinací; může být případně vyjádřena i jiným
způsobem.
Spoluúčast - neodčetná se od pojistného plnění neodečítá, do její
výše se však pojistné plnění neposkytuje.
Spoluúčast - odčetná se vždy od celkové výše pojistného plnění
odečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje.
16. Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
17. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:
a) u právnických osob a podnikatelů - fyzických osob, které se

zapisují do obchodního nebo jiného rejstříku či registru, výmaz
z obchodního nebo jiného rejstříku či registru nebo zánik
oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) u právnických osob, které se nezapisují do obchodního nebo
jiného rejstříku či registru, zrušení právnické osoby
zřizovatelem,
c) u podnikatelů - fyzických osob, které nejsou zapsány
v obchodním nebo jiném rejstříku či registru, zánik oprávnění
k podnikatelské činnosti.
18. Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část jsou podmínky
obsahující bližší úpravu jednotlivých druhů pojištění věcí a jiného
majetku, odpovědnosti za škodu a jiných soukromých pojištění
poskytovaných pojistitelem.
ČLÁNEK IX
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
dohodou odchylně od VPP OC 2005, pokud to VPP OC 2005 výslovně
nezakazují.
2. Tyto VPP OC 2005 nabývají účinnosti dne 1. ledna 2005.

