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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tímto smluvním ujednáním, které je nedílnou součástí pojistné smlouvy, se
rozšiřuje pojištění odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu
způsobenou výrobkem o pojištění nákladů pojištěného na stažení výrobků
z trhu v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto smluvním ujednání
a v pojistné smlouvě.
Pokud není v tomto smluvním ujednání uvedeno jinak, vztahují se na
pojištění stažení výrobků z trhu podmínky pojištění odpovědnosti za újmu
a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem. Výrazy uvedené kurzívou
mají význam definic uvedených ve smluvním ujednání, případně, nejsou-li
zde uvedeny, mají význam definic uvedených v pojistných podmínkách
pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou
výrobkem.
V případě, že pojistník je podnikatelem, vylučuje se užití ustanovení
o adhezních smlouvách podle příslušných ustanovení zákonných norem.

1.2

1.3
2.
2.1

Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) včetně (BSE), nemoci
chronického chřadnutí (CWD), všech variant i (CJD), klusavky a přenosné
encefalopatie norků (TME);
3.1.9
v souvislosti s azbestovými výrobky, azbestovými vlákny, azbestovým
prachem nebo jakoukoliv jinou věcí nebo materiálem obsahujícím azbest;
3.1.10 ze skutečnosti nebo okolností vedoucích ke vzniku škodné události,
o kterých členové statutárních orgánů pojištěného nebo jeho pracovníci
věděli před uzavřením pojistné smlouvy nebo jejich vznik mohli logicky
předpokládat;
3.1.11 v důsledku škodné události, ke které došlo poté, co se pojištěný dozvěděl
o poruše nebo odchylce při přípravě, výrobě, balení nebo distribuci výrobků
nebo o okolnostech, které měly nebo důvodně mohly mít za následek
kontaminaci či vadu výrobků a nepřijal přiměřená opatření k nápravě či
zabránění kontaminace či vady;
3.1.12 v důsledku jaderné reakce, ionizujícího záření nebo radioaktivního
zamoření, ať kontrolovaného nebo nekontrolovaného, bez ohledu na to,
zda je újma přímá či nepřímá, bezprostřední nebo vzdálená, nebo ať je
zcela nebo zčásti způsobena pojistnou událostí nebo byla pojistnou
událostí jakkoliv ovlivněna;
3.1.13 v důsledku války, invaze, nepřátelských akcí (ať již došlo k vyhlášení války
či nikoli), občanské války, odboje, revoluce, povstání, výtržností či srocení,
občanských nepokojů, vojenského nebo jiného převratu;
3.1.14 v důsledku stažení výrobku z trhu:
a) které bylo vyvoláno skutečností, že výrobky neplní prezentovanou funkci
b) které bylo vyvoláno dosažením maximální doby životnosti výrobků
c) výrobků, jejichž prodej byl orgánem veřejné správy zakázán již před
uzavřením pojistné smlouvy nebo výrobků, které byly distribuovány či
prodávány pojištěným po zveřejnění takového zákazu;
3.1.15 v souvislosti s jakýmkoliv právním řízením vedeném mezi jednotlivými
pojištěnými;
3.1.16 v souvislosti se stažením výrobků z trhu kvůli porušení autorského práva,
ochranné známky, obchodního tajemství a jiných práv duševního
vlastnictví;
3.1.17 v důsledku smluvní odpovědnosti, kterou pojištěný převzal nad rámec
odpovědnosti dané zákonem;
3.1.18 v důsledku vynaložení nákladů na změnu, nový projekt, design nebo novou
konstrukci výrobků;
3.1.19 v důsledku újmy způsobené na půdě (včetně zastavěných pozemků),
vodách, zemědělských plodinách, trávnících nebo jiných porostech jakož
i na veškeré fauně a flóře;
3.2
Pokud bude v pojistné smlouvě dohodnuto, že se některá z výluk neuplatní,
není tím dotčena platnost ostatních výluk. V pojistné smlouvě mohou být
rovněž dohodnuty další výluky.
d)

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST
Pojistnou událostí se pro účely těchto smluvních ujednání rozumí stažení
výrobků z trhu v důsledku některého z níže uvedených pojistných
nebezpečí, pokud bylo pojištěným poprvé zjištěno v průběhu pojistné doby
a tato událost písemně nahlášena pojistiteli v průběhu pojistné doby nebo
do 30 dnů po jejím uplynutí:
a) Náhodná kontaminace, tedy náhodná, neúmyslná kontaminace výrobků
v důsledku působení vnější složky nebo v důsledku vadného označení
výrobků, ke které došlo v průběhu nebo v přímé souvislosti s přípravou,
výrobou, balením nebo distribucí výrobků, pokud činí výrobky
nebezpečnými pro spotřebu či užití a užití takových výrobků mělo nebo by
mohlo mít za následek újmu na zdraví třetích osob nebo věcnou škodu na
majetku třetích osob a to maximálně do 360 dnů od užití tohoto výrobku;

b) Vada výrobků tedy jakákoliv neúmyslná vada, nedostatečnost či neúplnost
výrobků nepotravinářské povahy pokud činí výrobky nebezpečnými pro
spotřebu či užití a užití takových výrobků mělo nebo by mohlo mít za
následek újmu na zdraví třetích osob nebo věcnou škodu na majetku
třetích osob a to maximálně do 360 dnů od užití/použití výrobku;
včetně případů, kdy je stažení výrobků z trhu v důsledku výše uvedených
pojistných nebezepečí nařízeno oprávněnými vládními orgány či jinými
orgány veřejné správy v souladu s platnou legislativou.
2.2
Pojistnou událostí není událost způsobená úmyslně pojištěným, pojistníkem
nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.
2.3
Všechny újmy vyplývající ze stejné, opakující se, související nebo trvající
příčiny se pro účely těchto smluvních ujednání považují za jednu pojistnou
událost.

4.

ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ

3.

VÝLUKY

4.1

3.1

Pojištění podle těchto smluvních ujednání se nevztahuje na jakékoliv újmy,
vzniklé ať přímo či nepřímo:
z důvodu kontaminace, vady či stažení výrobku, který je podobný
pojištěnému výrobku, avšak byl vyroben jiným výrobcem;
z důvodu změn v počtu obyvatel, preferencích spotřebitelů, ekonomických
podmínkách, sezónních změn prodejních podmínek nebo konkurenčního
prostředí;
v důsledku toho, že osoba odlišná od pojištěného porušila postup nebo
návod ke skladování, spotřebě nebo použití výrobků, stanovený
pojištěným;
v důsledku nároku na náhradu újmy na zdraví, věcné škody nebo jiného
nároku třetí osoby, který vyplývá z použití nebo spotřeby výrobku, včetně
jakýchkoliv nákladů, které s tímto nárokem souvisí a včetně nákladů
vyplývajících z vedení soudního sporu nebo jiného řízení před orgány státní
správy nebo samosprávy, ke kterému došlo v důsledku pojistné události;
v důsledku jakýchkoliv pokut, penále či peněžitých sankcí nebo
veřejnoprávní a soukromoprávní odpovědnosti ať smluvní či deliktní;
v důsledku toho, že pojištěný nebo distributor výrobků pojištěného úmyslně
porušil právní předpisy, nařízení či požadavky stanovené orgány veřejné
správy, zájmovou, profesní nebo jinou organizací nebo obchodní komorou
zejména pak v souvislosti:
s testováním, výrobou, vývojem, skladováním, distribucí nebo prodejem
výrobků;
s použitím jakýchkoliv dílů, součástí výrobku či jeho obalů, jejichž pou-žití
bylo jakýmkoliv orgánem veřejné správy již dříve prohlášeno za
nebezpečné, škodlivé nebo jejichž použití bylo zakázáno;
s vedením odpovídající dokumentace ohledně výrobního procesu;
v důsledku změn v právních předpisech nebo změn ve vnímání
bezpečnosti výrobků nebo jejich složek ze strany veřejnosti;
v důsledku:
genetické modifikace výrobku, bioinženýrství, genetického inženýrství;
působení hormonálních přípravků na výrobky;
ozařování výrobků;

V případě pojistné události poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění
v rozsahu náhrady újmy nebo nákladů uvedených v tomto článku
a dohodnutém v pojistné smlouvě. Pokud není níže uvedeno jinak, pojistitel
uhradí uvedenou újmu nebo náklady pouze, pokud byly vynaloženy nejdéle
v průběhu 12 měsíců od data stažení.
Náklady na stažení výrobků z trhu
V případě pojistné události uhradí pojistitel níže specifikované náklady,
které pojištěný nebo distributor výrobků pojištěného vynaložili na stažení
výrobků z trhu nebo zničení dotčených výrobků, pokud tyto náklady byly
vynaloženy přiměřeně, v nezbytné míře a výlučně v přímé souvislosti
s pojistnou událostí:
náklady na oznámení v tisku, na Internetu, v rozhlase a v televizi, včetně
nákladů na nezbytnou korespondenci, která je nutná pro realizaci stažení
výrobků z trhu;
náklady na dopravu a ubytování v přímé souvislosti se stažením výrobků
z trhu ;
náklady spojené s přijetím dalších osob na výkon práce kromě pracovníků
pojištěného v přímé souvislosti se stažením výrobků z trhu;
náklady za přesčasy uhrazené pracovníkům pojištěného za práci v přímé
souvislosti se stažením výrobků z trhu;
hotové výdaje dodatečně přijatých osob nebo pracovníků pojištěného,
včetně výdajů v souvislosti s dopravou těchto osob za účelem stažení
výrobků z trhu;
náklady na nájem dodatečných skladových prostor pro výrobky v přímé
souvislosti se stažením výrobků z trhu nejdéle však po dobu 12 měsíců;
náklady na přepravu výrobků od jakéhokoliv prodejce, distributora nebo
uživatele na nejbližší vhodné místo určené pojištěným;
náklady na zničení nepoužitých obalů a propagačních materiálů staženého
výrobku, pokud není možné takový obal nebo materiál opětovně použít;
náklady na likvidaci výrobků, ale pouze do té míry, do jaké je nutné použít
specifické způsoby likvidace odpadu v porovnání se způsoby běžně
uplatňovanými pojištěným, aby se předešlo újmě na zdraví nebo věcné
škodě v důsledku takového běžného způsobu likvidace;
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Stažení výrobků z trhu osobou odlišnou od pojištěného
V případech, kdy stažení výrobků z trhu bude zahájeno osobou odlišnou od
pojištěného za náklady uvedené v odstavci 4.2.1 a)-g) budou považovány
i přiměřeně, v nezbytné míře a výlučně v přímé souvislosti s pojistnou
událostí vynaložené náklady této třetí strany za předpokladu, že kromě
ostatních ustanovení těchto smluvních ujednání jsou dále zároveň splněny
následující podmínky:
a) Jedná se o výrobky, které pojištěný vyrábí pro tuto třetí stranu za účelem
prodeje pod její obchodní značkou nebo se jedná o výrobky, které jsou
komponentem či součástí finálního výrobku této třetí osoby;
b) Jedná se o náklady, které by byl býval vynaložil i pojištěný pokud by toto
stažení výrobků z trhu inicioval;
c) Pojištěný je povinen nahradit takto vynaložené náklady této třetí straně.
Sublimit pojistného plnění pro stažení výrobků z trhu osobou odlišnou od
pojištěného dle tohoto článku činí 100% celkového limitu pojistného plnění,
není-li ujednáno jinak.
4.3
Náklady na poradce a konzultanty
Pouze bylo –li tak výslovně v pojistné smlouvě ujednáno, uhradí v případě
pojistné události pojistitel přiměřenou odměnu a hotové výdaje nezávislého
konzultanta či poradce v oblasti bezpečnosti výrobků, bezpečnosti potravin,
public relations nebo stažení výrobků z trhu, jehož použití bylo předem
odsouhlaseno pojistitelem v písemné formě.
4.2.2

5.

SPOLUÚČAST

5.1
5.1.1

Základní spoluúčast
Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného, jejíž výše je dohodnuta
v pojistné smlouvě. Spoluúčastí se rozumí částka, o kterou se snižuje
rozsah pojistného plnění při každé pojistné události. Za pojistnou událost,
při které by pojistné plnění nepřevýšilo dohodnutou spoluúčast, pojistné
plnění nenáleží.
Spoluúčast nese pojištěný a jedná se o riziko, které nesmí být pojištěno.
Dodatečná spoluúčast
V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že se kromě základní spoluúčasti
aplikuje na pojistné plnění rovněž dodatečná spoluúčast. Dodatečná
spoluúčast je určená v procentech a spočítá se tak, že se od pojistného
plnění převyšujícího základní spoluúčast odečte částka vypočtená jako
součin v procentech určené dodatečné spoluúčasti a pojistného plnění, od
kterého již byla odečtena základní spoluúčast.

5.1.2
5.2
5.2.1

6.

POJIŠTĚNÍ NADMĚRKU

6.1

Pojistník může sjednat pojištění nadměrku přesahující limit pojistného
plnění sjednaný dle těchto smluvních ujednání, aniž by to mělo vliv na
ustanovení pojistné smlouvy; je však povinen pojistiteli oznámit v písemné
formě podrobnosti tohoto pojištění nadměrku bezodkladně po jeho
uzavření. Případná existence pojištění nadměrku nesnižuje výši pojist ného
plnění podle smluvních ujednání.
Pojistník může dále u jiného pojistitele uzavřít jiné pojištění stejného druhu
a obdobných podmínek jako dle smluvních ujednání ovšem pouze za
podmínky, že spoluúčast sjednaná dle těchto smluvních ujednání zůstane
nepojištěna. Pojištění sjednané dle smluvních ujed nání je považované za
pojištění primární vrstvy vyjma případů, kdy existuje jiná pojistná smlouva
u jiného pojistitele, která kryje obdobná rizika a v obdobném rozsahu jaku
pojištění sjednané podle těchto smluvních ujednání.

6.2

7.

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

7.1

Pojistitel poskytne pojistné plnění podle smluvních ujednání za všechny
pojistné události, které nastanou v průběhu pojistné doby. Celkové pojistné
plnění poskytnuté za všechny pojistné události je však omezeno limitem
pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě. Pojistná smlouva může
dále v rámci limitu pojistného plnění stanovit samostatný limit pojistného
plnění pro jednotlivá rizika (sublimit pojistného plnění). Část pojistného
plnění, na kterou byl aplikován sublimit pojistného plnění se pro účely
zjištění, zda bylo dosaženo celkového limitu pojistného plnění, sčítá se
všemi dalšími částmi pojistného plnění.
Výše pojistného plnění je omezena limity pojistného plnění (sublimity
pojistného plnění), které byly dohodnuty v pojistné smlouvě platné
v okamžiku, kdy došlo k pojistné události bez ohledu na to, zda byla
uzavřena nová pojistná smlouva, která na příslušnou pojistnou smlouvu
navazuje a bez ohledu na počet let, kdy trvala pojistná ochrana daná
pojistnou smlouvou či více pojistnými smlouvami uzavřenými v návaznosti
na sebe. Limity pojistného plnění se tedy neakumulují. Obdobně v případě,
kdy je pojistnou smlouvou kryto více pojištěných platí, že limit pojistného
plnění je společný pro všechny pojištěné a pojistné plnění vyplacené za
všechny pojistné události všem pojištěným tak nepřekročí částku, kterou by
pojistitel vyplatil v případě, že by všechny pojistné události nastaly
u jednoho pojištěného.

7.2

7.3
7.4
8.

Veškeré náklady a výdaje, které jsou součástí pojistného plnění jsou
vynakládány v rámci celkového limitu pojistného plnění a pro účely zjištění
zda byl celkový limit pojistného plnění vyčerpán se započítávají.
Veškerá ustanovení vztahující se k limitu pojistného plnění se použijí
přiměřeně i pro sjednané sublimity pojistného plnění.
UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ

8.1

Dojde-li ke škodní události, je pojištěný povinen:
a) neprodleně kontaktovat pracoviště krizového řízení na telefonním čísle
uvedeném v pojistné smlouvě a dále rovněž neprodleně informovat
pojistitele v písemné formě o škodní události, o očekávané škodě a jejím
rozsahu na adrese:
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Oddělení likvidace škod
Na Pankráci 1683/127, Praha 4
E-mail: skody@colonnade.cz
případně i na jiné adrese nebo čísle, které pojistitel oznámí pojistníkovi
v písemné formě.
b) do 30 dnů po vzniku škodní události uplatnit u pojistitele v písemné formě
nárok na pojistné plnění a na svůj náklad opatřit dle požadavků pojistitele
podrobné relevantní údaje a doklady prokazující příčinu a rozsah vzniklé
škody;
c) zajistit evidenci dotčených výrobků;
d) neprodleně informovat orgány činné v trestním řízení, existuje-li důvodné
podezření, že újma byla způsobena trestným činem nebo úmyslným
jednáním;
e) podle svých možností učinit veškeré nezbytné kroky k omezení rozsahu
újmy.
8.2
Pojistník a pojištěný je povinen poskytovat pojistiteli v souvislosti
s pojistnou událostí součinnost, kterou na nich lze rozumně vyžadovat,
zejména umožněním přístupu na místa, kde došlo ke škodě, účastí na
soudních jednáních a řízeních, zajištěním a poskytnutím důkazů, zajištěním
svědků, součinností při poskytování plnění a při vedení sporů, arbitrážních
či jiných řízení.
8.3
Pojištěný je povinen pojistiteli umožnit nahlížet do účetních knih a evidence
pojištěného kdykoliv během šetření škodní události.
9.

ZACHRÁNĚNÝ MAJETEK

9.1

Pokud bude jakýkoliv výrobek, za který bylo nebo má být poskytnuto
pojistné plnění, jakkoliv zpeněžen nebo jinak využit pojištěným, bude
výtěžek po odečtení nákladů odečten od pojistného plnění, a pokud již bylo
pojistné plnění poskytnuto pojištěnému, má pojištěný povinnost příslušnou
část neprodleně vrátit pojistiteli.
Pokud před zpeněžením nebo jiným využitím musely být z výrobků
odstraněny označení, etikety nebo ochranné známky, nese náklady na toto
odstranění pojištěný.
Pokud je to možné, musí pojištěný učinit potřebné kroky ke zpeněžení nebo
jinému využití výrobků, přičemž však budou zohledněny jeho zájmy na
ochraně dobrého jména a veřejné pověsti firmy.

9.2
9.3

10.
10.1

ZMĚNA RIZIKA
Pojistník ani pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasiu učinit nic, co
Zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit. Pokud dojde ke zvýšení
pojistného rizika, oznámi to pojistník a pojištěný pojistiteli nejpozději do 30
dnů ode dne této změny. Oznámení musí zejména:
a) splynutí či sloučení společnosti pojištěného;
b) získání kontroly pojištěným nad jinou společností nebo osobou;
c) nabytí podniku nebo části podniku, nebo významných aktiv pojištěným;
d) získání kontroly nad pojištěným osobou, která tuto kontrolu v době uzavření
pojistné smlouvy neměla; a
jakákoliv další fakta či události, které mohou mít vliv na zvýšení rizika
vzniku pojistné události.
Pokud je zvýšení pojistného rizika takové, že kdyby v takovém rozsahu
existovalo v době uzavření pojistné smlouvy, pojistitel by uzavřel smlouvu
za jiných podmínek, může pojistitel do 1 měsíce ode dne, kdy se o zvýšení
pojistného rizika dozvěděl, navrhnout změnu pojistné smlouvy. Pojistník se
musí k návrhu změny vyjádřit do 14 dnů od jeho doručení. Pokud pojistník
návrh přijme, nastanou jeho účinky zpětně ke dni, ke kterému došlo ke
zvýšení pojistného rizika. Pokud pojistník návrh odmítne nebo se ve lhůtě
k návrhu nevyjádří, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět ve
lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka nebo kdy marně
uplynula lhůta pro jeho vyjádření. Pojistná smlouva pak skončí uplynutím
8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi
Pokud je zvýšení pojistného rizika takové, že kdyby v takovém rozsahu
existovalo v době uzavření pojistné smlouvy, pojistitel by pojistnou smlouvu
neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce ode
dne, kdy se dozvěděl o zvýšení rizika. Pojistná smlouva pak skončí
uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.
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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ STAŽENÍ VÝROBKŮ Z TRHU

ÚZEMNÍ ROZSAH
Pojištění se vztahuje na pojistnou událost, která nastala na území
vymezeném pojistnou smlouvou.
DEFINICE
Kromě definic obsažených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách
pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou
výrobkem platí pro pojištění podle tohoto smluvního ujednání také
následující dodatečné definice:
Datum stažení je okamžik, kdy pojištěný, distributor výrobků pojištěného,
nebo výrobce či distributor jiného výrobku, jehož součást výrobek
pojištěného tvoří, poprvé jakýmkoliv způsobem oznámí široké veřejnosti,
třetím osobám nebo pracovníkům své rozhodnutí provést nebo se účastnit
stažení výrobků z trhu nebo okamžik, kdy je toto rozhodnutí poprvé
oznámeno orgánem veřejné správy, mající zákonné oprávnění nařídit či
zahájit stažení výrobků z trhu.
Limit pojistného plnění je částka uvedená v pojistné smlouvě jako horní
hranice pojistného plnění z pojištění sjednaného podle smluvních ujednání;
pokud je pro některá rizika sjednán sublimit pojistného plnění aplikuje se
tento v rámci limitu pojistného plnění. Není-li ujednáno jinak, platí limit
pojistného plnění (sublimit pojistného plnění) zároveň pro jednu a všechny
pojistné události za pojistnou dobu;
Místo distribuce, prodeje nebo užívání znamená:
distribuční, maloobchodní, velkoobchodní nebo skladovací prostory jiné
prostory, ve kterých je s výrobky nakládáno, ve kterých jsou výrobky
používány při další výrobě, sestavovány nebo prodávány; které se nachází
na území vymezeném pojistnou smlouvou;
Pojistná doba je doba, určená v pojistné smlouvě, na kterou bylo pojištění
sjednáno;
Pojistná událost je nahodilá událost, splňující znaky popsané v těchto
smluvních ujednáních, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění;
Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události;
Smluvní ujednání je toto smluvní ujednání pro pojištění stažení výrobků
z trhu, kterým se rozšiřuje zákadní pojištění odpovědnosti za škodu
a odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem;
Stažení výrobků z trhu znamená stažení výrobků z místa distribuce,
prodeje nebo užívání v důsledku již známého nebo důvodně
předpokládaného pojistného nebezpečí (náhodná kontaminace, vada
výrobků), které se přímo vztahuje k pojištěným výrobkům a které činí
výrobky nebezpečnými pro spotřebu či užití a užití takových výrobků mělo
nebo by mohlo mít za následek újmu na zdraví třetích osob nebo věcnou
škodu na majetku třetích osob; příčemž jsou splněny obě následující
podmínky: výrobky byly uvedeny na trh v průběhu pojistné doby; výrobky již

a)
b)
c)

a)
b)

nejsou v držbě, vlastnictví či úschově pojištěného, jeho pracovníků či
obchodních zástupců;
Újma na zdraví znamená jasné, identifikovatelné, interně či externě
pozorovatelné symptomy nemoci, zranění či jiného poškození zdraví nebo
smrt, která nastala v důsledku takového zranění nebo nemoci; újma na
zdraví nezahrnuje duševní újmu, psychické útrapy a šok;
Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být
důvodem vzniku práva na pojistné plnění dle těchto smluvních ujednání;
Vadné označení je chyba v informaci, uvedené na označení výrobku
potravinářské povahy spočívající v tom, že některá jeho složka byla
opomenuta, nesprávně zahrnuta nebo zaměněna;
Věcná škoda je škoda způsobená fyzickým poškozením nebo zničením
hmotného majetku;
Vnější složka je chemická, nerostná nebo organická látka, ať byla
vyrobena nebo vznikla přirozeně, která
nebyla původně a záměrně uváděna jako složka výrobku potravinářské
povahy a nebyla vyrobena nebo nevznikla spojením těchto složek nebo
jejich vzájemným působením; a
pronikla do nebo se spojila s výrobkem potravinářské povahy nebo se
s ním dostala do kontaktu;
Výrobek znamená pojištěné výrobky potravinářské povahy a pojištěné
výrobky nepotravinářské povahy, které pojištěný nahlásil pojistiteli
v písemné formě k datu uzavření pojistné smlouvy v seznamu, jež je
přílohou pojistné smlouvy. Pojištění je možné v průběhu pojistné doby
dodatkem k pojistné smlouvě rozšířit o nové výrobky, které budou uvedeny
na trh. Pojistník je v této souvislosti povinen pojistiteli oznámit v písemné
formě s dostatečným předsti hem (min. 90 dnů), že má být nový výrobek
uveden na trh. Pojistitel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne dohodu
o zahrnutí nového výrobku do pojištění a že se k tomuto oznámení vyjádří
do 30 dnů Pojistitel je oprávněn navrhnout případnou změnu podmínek
pojištění včetně případné změny pojistného;
Výrobky potravinářské povahy znamená výrobky přímé spotřeby určené
k prodeji (potraviny, nápoje, farmaceutické výrobky, hygienické potřeby
a jiné výrobky určené pro přímou spotřebu) nebo jakékoliv jejich složky,
součásti či obaly, které:
jsou součástí rozpracované výroby; nebo
pojištěný vyrobil, zpracoval, nakládal s nimi nebo distribuoval; nebo
vyrobila třetí osoba na základě smluvního vztahu s pojištěným a pro
pojištěného;
Výrobky nepotravinářské povahy znamená finální výrobky určené
k prodeji nebo jakékoliv jejich složky či součásti, které:
pojištěný vyrobil, zpracoval, nakládal s nimi, uvedl na trh, prodal nebo
distribuoval; nebo
vyrobila třetí osoba na základě smluvního vztahu s pojištěným a pro
pojištěného.
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