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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním elektronických 
zařízení se řídí (1) pojistnou smlouvou; (2) smluvními ujednáními k pojistné smlouvě 
a (3) těmito podmínkami. Dokumenty (2) a (3) tvoří nedílnou součást pojistné 
smlouvy. Pojistná smlouva nebo podmínky se mohou rovněž odvolávat na dotazník 
vyplněný pojistníkem a pojištěným(i). 
Tyto podmínky mají přednost před ustanoveními zákonných norem, od kterých se lze 
odchýlit. V případě rozporu mezi podmínkami a pojistnou smlouvou mají přednost 
ustanovení pojistné smlouvy. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními k pojistné 
smlouvě a těmito podmínkami mají přednost smluvní ujednání. 

2. POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ NEBEZPEČÍ 

2.1 Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění v rozsahu dohodnutém v pojistné 
smlouvě, pokud nastane pojistná událost definovaná v těchto podmínkách. 

2.2 Pojistnou událostí se pro účely těchto podmínek rozumí nahodilá skutečnost, která (1) 
je následkem pojistného nebezpečí, které není vyloučeno; a (2) způsobí: 

a) věcnou škodu na elektronickém zařízení; nebo 
b) věcnou škodu na nosičích elektronických dat; nebo 
c) zvýšené provozní náklady vynaložené k použití náhradního elektronického zařízení; 

nebo 
d) škodu z přerušení podnikatelské činnosti, podle toho, jaký druh pojištění je sjednán 

v pojistné smlouvě. 
2.3 Pojistnou událostí není událost způsobená úmyslně pojištěným, pojistníkem nebo 

jinou osobou z podnětu některého z nich. 
2.4 Pojištění se sjednává v rozsahu „proti všem pojistným nebezpečím“. 

3. POJIŠTĚNÍ VĚCNÝCH ŠKOD NA ELEKTRONICKÉM ZAŘÍZENÍ 

3.1 Pojistná nebezpečí, rozsah pojistného krytí 
3.1.1 Pojištění podle tohoto článku se vztahuje na náhradu věcné škody na elektronickém 

zařízení, která nastala z jakékoliv příčiny, pokud není příslušné pojistné nebezpečí 
vyloučeno, a která vyžaduje opravu nebo výměnu elektronického zařízení. 

3.1.2 Pojištění se rovněž vztahuje na náhradu nákladů, které pojištěnému vznikly 
v souvislosti s věcnou škodou podle předchozího odstavce, avšak pouze v rozsahu, 
který je uveden v podmínkách nebo byl ujednán v pojistné smlouvě. 

3.1.3 Pojištění se vztahuje pouze na elektronické zařízení, které bylo uvedeno do provozu 
a úspěšně otestováno, bez ohledu na to, zda je v chodu či klidu, následně rozebráno za 
účelem čištění nebo generálních oprav nebo jsou na něm tyto operace prováděny nebo 
je na něm prováděna následná montáž nebo je přemisťováno v provozních prostorách. 

3.2 Specifické výluky 
3.2.1 Pojištění sjednané podle tohoto článku podmínek se nevztahuje na újmy způsobené 

přímo nebo nepřímo pojistným nebezpečím, které spočívá v: 
a) zemětřesení, výbuchu sopky, uragánu, tornádu nebo cyklonu; 
b) krádeži nebo loupeži; 
c) závadě, která existovala ke dni uzavření pojistné smlouvy a o níž pojištěný nebo jeho 

zástupci věděli, avšak bez ohledu na to, zda o takové závadě věděl či nevěděl pojistitel; 
d) selhání nebo přerušení dodávky plynu, vody nebo elektrického proudu; 
e) běžném důsledku provozu (např. normální opotřebení, kavitace, eroze, koroze, 

inkrustace) nebo postupném zhoršení stavu působením povětrnostních nebo 
klimatických podmínek; 

f) vědomé nedbalosti pojištěného nebo jeho zástupce. 
3.2.2 Pojištění sjednané podle tohoto článku těchto podmínek se dále nevztahuje na: 

a) náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním funkčních chyb, ledaže by takové 
chyby byly způsobeny pojistnou událostí, ze které bylo nebo má být poskytnuto 
pojistné plnění; 

b) náklady vynaložené v souvislosti s údržbou elektronického zařízení, včetně nákladů 
na výměnu částí elektronického zařízení v souvislosti s jeho údržbou; 

c) újmy, které má ze zákona nebo ze smlouvy povinnost nahradit výrobce nebo 
dodavatel elektronického zařízení; 

d) újmy, které ze zákona nebo na základě smlouvy nese vlastník elektronického 
zařízení, které pojištěný oprávněně drží nebo užívá; 

e) jakékoliv následné újmy; 
f) újmy na žárovkách, ventilech, potrubí, páskách, pojistkách, těsnění, pásech, drátech, 

řetězech, gumových pneumatikách, výměnném nářadí, vroubkovaných válcích, 
předmětech ze skla, porcelánu nebo keramiky, sítích nebo tkaninách, provozních 
médiích (např. mazací oleje, paliva, chemikálie), na elektronickém zařízení 
souvisejícím s vesmírnými dopravními prostředky, satelity, vypouštěcími zařízeními, 
vypouštěcími vozidly a na významných součástech těchto věcí, a na elektronickém 
zařízení nacházejícím se mimo pevninu nebo v provozních prostorách jaderné 
elektrárny nebo v hlubinných dolech; 

g) vady vzhledu, jako je poškrábání natřených, politurovaných nebo emailových povrchů. 
Výluky uvedené v odstavci f) a g) se neuplatní v případě, že věcná škoda na 
uvedených částech elektronického zařízení vznikla v souvislosti s pojistnou událostí, 
za kterou bylo nebo má být poskytnuto pojistné plnění. 

3.2.3 Kromě výluk uvedených v tomto článku se rovněž uplatní obecné výluky uvedené 
v článku 7 těchto podmínek. 

3.3 Pojistná částka a spoluúčast 
3.3.1 Pojistnou částku stanovuje pojištěný a musí odpovídat nové ceně elektronického 

zařízení, tedy ceně, za kterou lze v daném místě a v daném čase znovu pořídit stejné 

nebo srovnatelné elektronické zařízení jako věc novou, stejného druhu a účelu. 
Pojistná částka musí být stanovena tak, aby zahrnovala dopravu, cla a poplatky 
a náklady na montáž. 

3.3.2 Pokud dojde následkem jedné příčiny k pojistné události na více elektronických 
zařízeních, pojistitel od pojistného plnění odečte pouze nejvyšší použitelnou 
spoluúčast. 

3.4 Rozsah pojistného plnění 
3.4.1 Náhrada věcné škody v případě částečného poškození elektronického zařízení 

a) Pokud může být věcná škoda na elektronickém zařízení nahrazena opravou, pojistitel 
nahradí výdaje nezbytné na uvedení poškozeného elektronického zařízení do 
původního stavu použitelnosti, včetně nákladů na demontáž a zpětnou montáž, 
nákladů na obvyklou dopravu (na místo a z místa opravy), clo a poplatky, v rozsahu, 
v jakém byly zahrnuty do pojistné částky. Pojistitel od pojistného plnění neodečte 
žádné srážky za opotřebení vyměňovaných nebo opravovaných dílů, má však právo 
od pojistného plnění odečíst hodnotu zbytků elektronického zařízení nebo jeho částí. 

b) Jestliže je oprava provedena v provozních prostorách pojištěného, pojistitel nahradí 
náklady na materiál a osobní náklady potřebné na opravu, včetně přiměřené části 
režijních nákladů. 

c) Pokud se náklady na opravu podle předchozího odstavce rovnají skutečné hodnotě, 
kterou mělo elektronické zařízení bezprostředně před pojistnou událostí nebo ji 
přesahují, pojistitel poskytne pojistné plnění ve stejném rozsahu podle odst. 3.4.2(a), 
jako kdyby došlo k úplnému zničení elektronického zařízení. 

d) Náklady na provedení prozatímních oprav jsou předmětem pojištění pouze v případě, 
že takové opravy jsou součástí konečné opravy elektronického zařízení, za kterou má 
být poskytnuto pojistné plnění a nezvyšují konečné náklady na opravu. 

3.4.2 Náhrada věcné škody v případě úplného zničení elektronického zařízení 
a) Jestliže dojde k úplnému zničení elektronického zařízení, pojistitel nahradí náklady na 

pořízení a instalaci nového elektronického zařízení stejného druhu a kvality, 
maximálně však do výše pojistné částky. Pojistitel rovněž nahradí náklady na 
dopravu, cla a poplatky a náklady na montáž v rozsahu, v jakém byly zahrnuty do 
pojistné částky a náklady na demontáž zničeného elektronického zařízení. Od 
pojistného plnění se však odečítá hodnota zbytků elektronického zařízení, které je 
možné použít nebo prodat. 

b) Pojištění se nevztahuje na náklady na úpravy, dodatky, zlepšení nebo generální 
opravy elektronického zařízení v rozsahu, v jakém nesouvisí se škodou způsobenou 
pojistnou událostí. 

3.4.3 V pojistné smlouvě je možné dohodnout, že se pojištění bude vztahovat na 
mimořádné náklady za přesčasy, práci v noci, práci o svátcích a expresní dopravné, 
které nastaly z důvodu opravy podle článku 3.4.1, resp. 3.4.2 do výše sjednané 
pojistné částky. Pojištění se na tyto náklady vztahuje pouze v případě, že nebyly 
hrazeny z pojištění podle článku 6. 

3.4.4 Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že mu pojištěný předloží účty 
a doklady potvrzující vykonané opravy či výměny. 

4. POJIŠTĚNÍ NOSIČŮ ELEKTRONICKÝCH DAT 

4.1 Pojistná nebezpečí, rozsah pojistného krytí 
4.1.1 Pojištění podle tohoto článku se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených 

v souvislosti s věcnou škodou na nosičích elektronických dat, které se nachází 
v provozních prostorách pojištěného, včetně ztráty nebo zničení informací nebo dat 
na nich uložených, bez ohledu na příčinu vzniku škody, pokud není příslušné pojistné 
nebezpečí vyloučeno a pokud nastane následkem pojistné události na elektronickém 
zařízení podle článku 3. 

4.2 Specifické výluky 
4.2.1 Pojištění sjednané podle tohoto článku se nevztahuje na: 

a) újmy nebo náklady vyplývající z chybného programování, záznamu, označení nebo 
vkládání, nepozorného vymazání elektronických dat nebo zrušení nosiče 
elektronických dat, nebo ztráty elektronických dat způsobené magnetickým polem; 

b) jakékoliv následné újmy. 
4.2.2 Kromě výluk uvedených v tomto článku se rovněž uplatní obecné výluky uvedené 

v článku 7 těchto podmínek. 
4.3 Pojistná částka 

Pojistnou částku stanovuje pojištěný a musí odpovídat nákladům na obnovení nosiče 
elektronických dat a reprodukci ztracených elektronických dat. 

4.4 Rozsah pojistného plnění 
4.4.1 Pojistitel poskytne náhradu za výdaje, které pojištěný prokazatelně vynaložil 

v průběhu 12 měsíců od data pojistné události k obnovení nosičů elektronických dat 
a elektronických dat do stejného stavu, který existoval před pojistnou událostí 
a v takovém rozsahu, aby činnosti související se zpracováním dat mohly pokračovat 
normálním způsobem. 

4.4.2 Pokud není ztracená elektronická data nutné znovu obnovit nebo pokud takové 
znovuobnovení není provedeno do 12 měsíců od data pojistné události, nahradí 
pojistitel pouze výdaje spojené s náhradou ztracených nebo poškozených nosičů 
elektronických dat novým materiálem. 

4.5 Povinnosti pojištěného 
4.5.1 Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za podmínky, že pojištěný: 

a) provádí pravidelné zálohování dat v rozsahu specifikovaném v pojistné smlouvě; a 
b) dodržuje požadavky pojistitele na způsob zálohování dat, jsou-li uvedeny v pojistné 

smlouvě. 
4.5.2 Kromě povinností uvedených v tomto článku se rovněž uplatní povinnosti uvedené 

v článku 10 těchto podmínek. 
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5. POJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÝCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

5.1 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění 
5.1.1 Pojištění zvýšených provozních nákladů se vztahuje na náhradu zvýšených 

provozních nákladů, které musel pojištěný vynaložit v důsledku úplného nebo 
částečného přerušení provozu elektronického zařízení podle článku 6 k použití 
náhradního elektronického zařízení, na které se toto pojištění nevztahuje. 

5.1.2 Pojistitel poskytne pojistné plnění podle tohoto článku pouze za předpokladu, že 
přerušení provozu elektronického zařízení nastalo následkem pojistné události podle 
článku 3 těchto podmínek, že tato pojistná událost nastala v provozních prostorách 
a že z této pojistné události bylo nebo má být poskytnuto pojistné plnění. 

5.2 Specifické výluky 
5.2.1 Pojištění sjednané podle tohoto článku podmínek se nevztahuje na zvýšené náklady, 

které vyplývají z: 
a) omezení provozu elektronického zařízení z důvodu rozhodnutí orgánu státní správy 

nebo samosprávy; nebo 
b) skutečnosti, že pojištěný neměl včas k dispozici finanční prostředky na opravu nebo 

výměnu poškozeného nebo zničeného elektronického zařízení. 
5.2.2 Kromě výluk uvedených v tomto článku se rovněž uplatní obecné výluky uvedené 

v článku 7 těchto podmínek. 
5.3 Pojistná částka 
5.3.1 Pojistnou částku stanovuje pojištěný jako částku, kterou by musel vynaložit za užívání 

náhradního elektronického zařízení stejného druhu a obdobných vlastností jako má 
poškozené nebo zničené elektronické zařízení po dobu 12 měsíců. Pojistná částka je 
založena na denních a měsíčních částkách. Pokud tak bylo dohodnuto v pojistné 
smlouvě, součástí pojistné částky jsou rovněž přiměřené a účelně vynaložené osobní 
náklady a náklady na dopravu materiálů v souvislosti s pojistnou událostí podle tohoto 
článku. 

5.4 Rozsah pojistného plnění 
5.4.1 Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění zvýšených provozních nákladů, 

pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu náhrady nákladů, které pojištěnému 
vznikly v souvislosti s používáním náhradního elektronického zařízení. Pojistitel 
nahradí náklady, které jsou založeny na obvyklých cenách a pouze po dobu od 
uvedení náhradního elektronického zařízení do provozu do konce pojistné doby nebo 
do okamžiku ukončení provozu náhradního elektronického zařízení, nastane-li tento 
okamžik dříve. 

5.4.2 Pro účely stanovení pojistného plnění bude z dodatečných nákladů vynaložených na 
provoz náhradního elektronického zařízení odečtena jakákoliv úspora dosažená 
během přerušení provozu elektronického zařízení, pokud jde o výdaje, které mohou 
být sníženy či zastaveny. 

6. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU 

6.1 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění 
6.1.1 Pojištění přerušení provozu se vztahuje na škody, které vzniknou pojištěnému 

v důsledku úplného nebo částečného přerušení podnikatelské činnosti nebo jejího 
ovlivnění, pokud nastane následkem pojistné události na elektronickém zařízení podle 
článku 3 v provozních prostorách a v souvislosti s podnikatelskou činností. 

6.1.2 Pojistitel poskytne pojistné plnění podle tohoto článku maximálně do výše sjednané 
pojistné částky nebo limitu pojistného plnění a pouze za předpokladu, že v okamžiku 
přerušení podnikatelské činnosti nebo jejího ovlivnění existovalo pojištění podle 
článku 3 těchto podmínek vztahující se k elektronickým zařízením, jejichž poškození 
nebo zničení způsobilo přerušení podnikatelské činnosti nebo její ovlivnění a že 
z tohoto pojištění bylo nebo má být poskytnuto pojistné plnění nebo by bylo pojistné 
plnění poskytnuto bez ohledu na sjednanou spoluúčast nebo franšízu. 

6.1.3 V pojistné smlouvě lze sjednat pojištění v rozsahu náhrady: 
a) ztráty na hrubém zisku; nebo 
b) vícenákladů. 

6.2 Rozsah pojistného plnění - pojištění ztráty na hrubém zisku 
6.2.1 Pokud je sjednáno pojištění ztráty na hrubém zisku, pak se pojištění vztahuje na 

ztrátu na hrubém zisku, která vznikla z důvodu (i) poklesu obratu a (ii) vynaložení 
zvýšených provozních nákladů. 

6.2.2 Pokud jde o (i) - pokles obratu poskytne v případě pojistné události pojistitel 
pojištěnému plnění ve výši částky, která se vypočte jako součin míry hrubého zisku 
a rozdílu mezi standardním obratem a obratem dosaženým během doby ručení. 

6.2.3 Pokud jde o (ii) - vynaložení zvýšených provozních nákladů poskytne pojistitel 
v případě pojistné události pojištěnému pojistné plnění ve výši dodatečných nákladů 
(v souladu s ustanovením 6.2.6 Zvýšené provozní náklady a nepojištěné stálé 
náklady) nezbytně a účelně vynaložených výlučně z důvodu snížit pokles obratu, ke 
kterému by došlo během doby ručení, pokud by tyto zvýšené provozní náklady nebyly 
vynaloženy nebo takovému poklesu obratu zcela zabránit. Pojistné plnění však 
nepřesáhne částku vypočtenou jako součin míry hrubého zisku a částky poklesu 
obratu, kterému bylo vynaložením těchto nákladů zabráněno. 

6.2.4 Pro účely stanovení pojistného plnění bude při výpočtu vzata v úvahu jakákoliv 
úspora dosažená během přerušení podnikatelské činnosti nebo jejího ovlivnění, 
pokud jde o výdaje a náklady na podnikatelskou činnost pojištěného hrazené 
z hrubého zisku, které mohou být sníženy či zastaveny. 

6.2.5 Podpojištění 
Bude-li pojistná částka stanovená pro ztrátu hrubého zisku nižší než částka 
vypočtená jako součin míry hrubého zisku a ročního obratu (nebo k němu úměrně 
zvýšeného násobku, přesahuje-li doba ručení 12 měsíců), pojistitel poskytne 

pojištěnému pojistné plnění odpovídající poměru sjednané pojistné částky k součinu 
míry hrubého zisku a ročního obratu. 

6.2.6 Zvýšené provozní náklady a nepojištěné stálé náklady 
Pokud nejsou některé stálé náklady pojištěny, bude pojistné plnění z pojištění 
zvýšených provozních nákladů vypočítáno jako poměrná část zvýšených provozních 
nákladů daná podílem hrubého zisku k součtu hrubého zisku a takových 
nepojištěných stálých nákladů. 

6.3 Rozsah pojistného plnění - pojištění vícenákladů 
6.3.1 Pokud je sjednáno pojištění vícenákladů, pak se pojištění vztahuje na náklady, které 

pojištěný během doby ručení účelně a přiměřeně vynaložil z důvodu udržení obratu 
na úrovni nepřevyšující výši obratu během období předcházejícího vzniku pojistné 
události v uplynulých 12 měsících. Limitem pojistného plnění pro první čtvrtinu 
maximální doby ručení je částka ve výši 25% z limitu pojistného plnění dohodnutého 
v pojistné smlouvě. 

6.3.2 Dobou ručení se v případě pojištění vícenákladů rozumí období, během kterého 
pojištěný vynakládá uvedené vícenáklady, maximálně však v délce sjednané 
v pojistné smlouvě. 

6.4 Daň z přidané hodnoty 
Všechny výpočty pro účely stanovení výše škody a výše pojistného plnění budou 
z příslušných podkladů sestavovány na základě částek bez daně z přidané hodnoty. 

6.5 Poskytování plnění 
Pojistitel může poskytovat pojištěnému pojistné plnění již v průběhu doby ručení. 
Pojistné plnění podle tohoto článku však pojistitel poskytne maximálně do výše, v jaké 
by byl povinen poskytnout pojistné plnění pokud jde o snížení obratu v období, 
kterého se toto snížení obratu týká. 

6.6 Nahromaděné zásoby 
Pojistitel vezme při výpočtu pojistného plnění v úvahu skutečnost, kdy byl pokles 
obratu v důsledku pojistné události zpomalen realizací nahromaděných zásob 
dokončených výrobků. 

6.7 Střediska činnosti 
Provozuje-li pojištěný podnikatelskou činnost ve více střediscích, jejichž na sobě 
nezávislé výsledky lze doložit, potom pojistitel provede výpočet pojistného plnění 
týkajícího se hrubého zisku podle článků 6.2.1 až 6.2.4 samostatně pro každé 
středisko, ve kterém dojde k pojistné události. Pokud však bude sjednaná pojistná 
částka pro hrubý zisk nižší než souhrn částek vypočtených jako součin míry hrubého 
zisku za každé středisko (ať bylo postiženo pojistnou událostí nebo ne) k jeho 
příslušnému ročnímu obratu (nebo k jeho poměrně zvýšenému násobku, pokud 
maximální doba ručení přesahuje dvanáct měsíců), bude pojistné plnění pojistitelem 
poměrně sníženo. 

6.8 Definice 
Doba ručení znamená období, během kterého je podnikatelská činnost přerušena 
nebo ovlivněna v důsledku pojistné události; doba ručení začíná okamžikem vzniku 
pojistné události a končí v okamžiku, kde přestane být podnikatelská činnost 
přerušena nebo ovlivněna nebo uplynutím maximální doby ručení, podle toho, co 
nastane dříve; 
Stálé náklady znamená náklady, které musí pojištěný stále vynakládat i v případě, že 
je podnikatelská činnost úplně zastavena;  
Hrubý zisk znamená pracovní název pro součet zisku a pojištěných stálých nákladů; 
Maximální doba ručení je nejdelší doba uvedená v pojistné smlouvě, za kterou se 
poskytuje pojistné plnění v případě přerušení podnikatelské činnosti nebo jejího 
ovlivnění; 
Míra hrubého zisku znamená poměr dosaženého hrubého zisku k dosaženému 
obratu během posledního účetního období bezprostředně předcházejícího vzniku 
pojistné události, ke kterému je prováděn propočet ke zjištění trendu podnikatelské 
činnosti, případných odchylek od podnikatelské činnosti nebo zvláštních okolností 
ovlivňujících podnikatelskou činnost buď před nebo po vzniku pojistné události nebo 
které by mohly ovlivnit podnikatelskou činnost, pokud by k pojistné události nedošlo. 
Výsledek propočtu bude představovat přiměřené výsledky podnikatelské činnosti, 
které by byly dosaženy v průběhu příslušného období, pokud by k pojistné události 
nedošlo;  
Obrat znamená částky zaplacené a splatné pojištěným v určitém období za dodávky 
zboží a služeb v tomto období uskutečněné v provozních prostorách v souvislosti 
s podnikatelskou činností; pokud jsou nebo mohly být v průběhu doby ručení výrobky 
či služby prodávány pojištěným, nebo v jeho prospěch jinými osobami, mimo provozní 
prostory, budou příslušné částky realizované takovým prodejem započteny do obratu 
pro účely stanovení obratu v době ručení; 
Roční obrat znamená obrat dosažený během dvanácti měsíců bezprostředně 
předcházejících vznik pojistné události, ke kterému je prováděn propočet ke zjištění 
trendu podnikatelské činnosti, případných odchylek od podnikatelské činnosti nebo 
zvláštních okolností ovlivňujících podnikatelskou činnost buď před nebo po vzniku 
pojistné události nebo které by mohly ovlivnit podnikatelskou činnost, pokud by 
k pojistné události nedošlo. Výsledek propočtu bude představovat přiměřené výsledky 
podnikatelské činnosti, které by byly dosaženy v průběhu příslušného období, pokud 
by k pojistné události nedošlo; 
Standardní obrat znamená obrat dosažený v období předcházejícím vzniku pojistné 
události, které je stejným kalendářním obdobím a má totožnou délku s dobou ručení; 
k tomuto období je prováděn propočet ke zjištění trendu podnikatelské činnosti, 
případných odchylek od podnikatelské činnosti nebo zvláštních okolností ovlivňujících 
podnikatelskou činnost buď před nebo po vzniku pojistné události nebo které by 
mohly ovlivnit podnikatelskou činnost, pokud by k pojistné události nedošlo. Výsledek 
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propočtu bude představovat přiměřené výsledky podnikatelské činnosti, které by byly 
dosaženy v průběhu příslušného období, pokud by k pojistné události nedošlo. 

7. OBECNÉ VÝLUKY 

7.1 Pojištění podle těchto podmínek se nevztahuje na jakékoliv újmy způsobené přímo 
nebo nepřímo v důsledku: 

a) jaderné reakce, radioaktivního záření nebo radioaktivní kontaminace; 
b) války, invaze, jednání vnějšího nepřítele (ať již byla válka vyhlášena nebo ne), 

občanské války, vzpoury, revoluce, povstání, výtržností, stávky, výluky, občanských 
nepokojů, vojenské nebo usurpované moci, jednání skupiny osob včetně osob 
jednajících za nebo ve spojení s jakoukoliv politickou organizací, konspirace, 
konfiskace, nuceného zahrnutí do vojenských operací, rekvizice, zničení nebo škody 
stanou-li se z příkazu jakékoliv vlády, ať ustavené de iure nebo existující de facto 
nebo jiného státního orgánu. 

7.2 Pokud má určitá událost vnější známky událostí popsaných v předchozích odstavcích 
a je pojistitelem takto označena, bude se pro účely těchto podmínek za tyto události 
považovat, pokud nebude prokázán opak. 

7.3 Výluky podle tohoto článku se vztahují na všechny druhy pojištění sjednané podle 
těchto podmínek. 

7.4 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. 

8. PODPOJIŠTĚNÍ 

8.1 Je-li pojistná částka stanovená pro příslušné elektronické zařízení v době pojistné 
události nižší než jeho pojistná hodnota, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, 
v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty elektronického 
zařízení, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a to i v případě, že byl vedle 
pojistné částky sjednán i limit pojistného plnění. Podpojištění se neuplatní v případě, 
že byl pro dané elektronické zařízení nebo jejich soubor věcí sjednán pouze limit 
pojistného plnění. 

8.2 Ustanovení o podpojištění se aplikuje na každé elektronické zařízení jednotlivě. Je-li 
předmětem pojištění soubor elektronických zařízení, vztahuje se ustanovení 
o podpojištění na celý soubor. 

9. SPOLUÚČAST 

9.1 Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného, jejíž výše je dohodnuta v pojistné 
smlouvě. Za pojistnou událost, při které by pojistné plnění nepřevýšilo dohodnutou 
spoluúčast, pojistné plnění nenáleží. 

9.2 Spoluúčast může být v pojistné smlouvě vyjádřena jako hodnotová, procentní, časová 
nebo kombinovaná. 

9.3 Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, spoluúčast se vztahuje na každou 
pojistnou událost. 

9.4 Spoluúčast nese pojištěný a jedná se o riziko, které nesmí být pojištěno. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTĚNÉHO 

10.1 Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy. 
10.2 Pojistník a pojištěný jsou na základě zákonných norem povinni pravdivě a úplně 

odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se pojistné smlouvy. To platí 
i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy.  

10.3 Pojistník je povinen sdělit pojistiteli pokud možno předem, jinak bez zbytečného 
odkladu, všechny změny, které v průběhu pojistné doby nastanou ve skutečnostech, 
o kterých pojistitele informoval při sjednávání pojištění. 

10.4 Pojištěný je povinen 
a) řádně dbát na to, aby pojistná událost nenastala; 
b) neporušovat zákonné povinnosti směřující k tomu, aby hrozící pojistná událost byla 

odvrácena nebo aby bylo zmenšeno pojistné nebezpečí; 
c) vyvinout veškeré úsilí, které lze na něm rozumně vyžadovat, aby zmenšil škodu, která 

mu v důsledku pojistné události vznikla nebo mohla vzniknout; 
d) umožnit pojistiteli nahlížet do účetních knih a evidence pojištěného kdykoliv v průběhu 

pojistné doby a během šetření a likvidace pojistné události; 
e) dodržovat doporučení výrobců a dodavatelů; 
f) umožnit pojistiteli zkontrolovat a přezkoumávat pojistné riziko a poskytnout mu 

potřebnou součinnost a informace k ohodnocení pojistného rizika. 

11. NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ 

11.1 Pojistitel má právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, 
které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet 

a) poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit změnu nebo zánik pojistného 
rizika a nastala-li po této změně pojistná událost; nebo 

b) porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy nebo při její změně 
některou z povinností uvedených v zákonných normách, těchto podmínkách nebo 
v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné. 

11.2 Porušil-li pojistník nebo pojištěný povinnosti uvedené v zákonných normách, těchto 
podmínkách nebo v pojistné smlouvě, a má-li toto porušení podstatný vliv na vznik 
pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků a nebo na 

zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit 
úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Má se za 
to, že porušení povinností uvedených v odstavci 10.4 má na vznik pojistné události, 
její průběh nebo následky anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění 
podstatný vliv. 

11.3 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy 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 nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti 
této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji 
uzavřel za jiných podmínek. Stejné oprávnění má pojistitel v případě, že pojištěný 
uvedl při uplatňování práva na plnění z pojistné smlouvy vědomě nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje 
týkající se této události zamlčel. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného 
plnění zanikne i pojištění. 

11.4 Při poruše povinností pojistníka nebo pojištěného uvedených v odstavci 10.2 může 
pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit podle zákonných norem, jestliže by při 
pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel. 

12. POJISTNÉ PLNĚNÍ 

12.1 Pojistitel poskytne pojistné plnění podle pojistné smlouvy za všechny pojistné 
události, které nastanou v průběhu pojistné doby. 

12.2 Pojistné plnění za každou pojistnou událost je omezeno pojistnou částkou vztahující 
se k pojistnou událostí dotčenému elektronickému zařízení a podléhá limitu pojistného 
plnění, pokud je sjednán v pojistné smlouvě. 

12.3 Roční limit pojistného plnění, je-li dohodnut v pojistné smlouvě, je čerpán částkami 
poskytnutého pojistného plnění. 

12.4 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění důvodu 
a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Pojistné plnění se poskytuje v české měně, 
pokud pojistná smlouva nestanoví jinak. 

12.5 Pojistitel poskytne podle své volby pojištěnému plnění buď v penězích nebo ve formě 
nahrazení nebo opravy poškozené věci. 

12.6 Automatické obnovení pojistných částek 
Pojistitel a pojistník se mohou dohodnout, že se pojistné částky sjednané podle těchto 
podmínek po pojistné události nesnižují o poskytnuté pojistné plnění, pokud pojistník 
zaplatí dodatečné pojistné. 

13. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ 

13.1 Dojde-li ke škodné události, je pojištěný povinen: 
a) neprodleně informovat pojistitele o škodné události, o očekávané škodě, její 

pravděpodobné příčině a předpokládaném hrubém rozsahu; 
b) do 30 dnů po škodné události uplatnit u pojistitele nárok na pojistné plnění a na svůj 

náklad opatřit dle požadavků pojistitele podrobné relevantní údaje a doklady 
prokazující příčinu vzniklé škody; 

c) neprodleně informovat orgány činné v trestním řízení, existuje-li důvodné podezření, 
že škoda byla způsobena trestným činem nebo úmyslným jednáním; 

d) podle svých možností učinit veškeré nezbytné kroky k omezení rozsahu škod; 
e) zabezpečit poškozené části elektronických zařízení a mít je k dispozici pro kontrolu 

pojistitelem. 
13.2 Pojištěný je povinen umožnit pojistiteli přístup na místa, kde došlo ke škodě. 

V případě přerušení podnikatelské činnosti je pojištěný povinen pojistiteli poskytnout 
ověření údajů obsažených v účetní evidenci pojištěného svými odbornými účetními 
nebo auditory. 

13.3 Vlastnictví nalezených elektronických zařízení, za které již bylo poskytnuto pojistné 
plnění, nepřechází na pojistitele a zůstává pojištěnému. Pojištěný je však povinen 
vrátit pojistiteli příslušnou část poskytnutého pojistného plnění v souladu se 
zákonnými normami.  
Věc se však nepovažuje za nalezenou, pokud: 

a) byla pozbyta její držba a nelze-li ji buď vůbec znovu nabýt, nebo lze-li jí dosáhnout jen 
s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, nebo 

b) věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, nebo ji lze opravit jen 
s nepřiměřenými náklady. 

13.4 Pojištěný je povinen vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo 
s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojistitele, nejdéle však po 
dobu dohodnutou v pojistné smlouvě, pokud není potřeba z bezpečnostních, 
hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo 
s odstraněním jeho zbytků začít dříve. Pokud začal pojištěný v souladu s tímto 
ustanovením s opravou nebo výměnou dříve, je povinen vést dokumentaci dokládající 
pojistnou událost. 

13.5 Vlastnictví poškozených či zničených elektronických zařízení nepřechází na pojistitele 
a pojistitel je oprávněn od pojistného plnění odečíst hodnotu zbytků elektronického 
zařízení. 

14. ZMĚNA RIZIKA 

14.1 Pojistník ani pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné 
riziko, ani to třetí osobě dovolit. 

14.2 Pojistník nebo pojištěný, pokud je odlišný od pojistníka, je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. 
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14.3 Pokud se v pojistné době pojistné riziko podstatně zvýší, vzniká pojistiteli právo 
navrhnout změnu pojistné smlouvy nebo pojistnou smlouvu vypovědět v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákonných norem. 

15. POJISTNÉ 

15.1 Pojistné je jednorázovým pojistným, jehož výše je stanovena v pojistné smlouvě. 
15.2 Pojistník je povinen zaplatit jednorázové pojistné předem za celou pojistnou dobu. 

V pojistné smlouvě však může být dohodnuto, že pojistník uhradí pojistné ve 
splátkách. 

15.3 Pojistné, popř. splátka pojistného, se považuje za zaplacené dnem připsání na účet 
pojistitele nebo jiné osoby, která je pojistitelem zmocněna pojistné inkasovat, uvedený 
v pojistné smlouvě. 

15.4 Pojistitel může započíst dlužné pojistné na výplatu pojistného plnění. 
15.5 Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je povinen zaplatit pojistiteli úrok 

z prodlení v zákonné výši. 
15.6 Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se v případě prodlení 

s placením pojistného nepřerušuje. 

16. VZNIK A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 

16.1 Pojištění vzniká dnem dohodnutým v pojistné smlouvě a sjednává se s pojistnou 
dobou v délce trvání 12 měsíců, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

16.2 Pojištění zaniká: 
a) uplynutím pojistné doby; 
b) dohodou pojistitele a pojistníka; 
c) zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem zániku pojištěného 

bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění; 
d) výpovědí kterékoliv ze stran v případech stanovených zákonnými normami; 
e) odstoupením v případech stanovených zákonnými normami; 
f) odstoupením pojistitele v případě vstupu pojistníka do likvidace, rozhodnutím 

o prohlášení konkursu na majetek pojistníka, rozhodnutím o jiném řešení úpadku 
nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Odstoupení 
je účinné třicátým dnem od doručení oznámení o odstoupení pojistníkovi. Pojistitel 
v tomto případě vrátí pojistníkovi poměrnou část pojistného odpovídající době, která 
zbývá po účinnosti odstoupení do konce původně sjednané pojistné doby; 

g) prodlením s placením pojistného dle příslušných zákonných norem; a 
h) v dalších případech stanovených zákonnými normami. 

17. FORMA JEDNÁNÍ A DORUČOVÁNÍ 

17.1 Právní jednání směřující ke vzniku, změně či zániku pojištění vyžadují písemnou 
formu. Jiná oznámení či sdělení mohou být činěna i v elektronické formě; pojistitel je 
však oprávněn vyžádat si takové oznámení či sdělení v písemné formě. 

17.2 Právní jednání týkající se pojištění a oznámení činěná podle pojistné smlouvy se 
doručují na adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na jinou adresu, kterou 
pojistník pojistiteli oznámil. 

17.3 Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle pojistné smlouvy 
pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě, se bude považovat za doručené 
okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně převzal nebo 
okamžikem, kdy jeho přijetí odmítnul.  

17.4 Pokud adresát zmařil dojití zásilky (např. neoznámením změny v adrese či nové 
doručovací adresy), považuje se taková zásilka za doručenou adresátovi nejpozději 
třetí pracovní den po dni odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy 
mimo území České republiky).  

18. SUBROGACE, POSTOUPENÍ PRÁV 

18.1 Jestliže má pojištěný proti jinému právo na náhradu újmy způsobené pojistnou 
událostí nebo jiné obdobné právo, přechází jeho právo výplatou pojistného plnění na 
pojistitele, a to do výše částek, které pojistitel z pojištění poskytl. Pojištěný je povinen 
učinit veškerá opatření za účelem zajištění práv pojistitele vůči jiným stranám. 
Pojistitel je oprávněn na třetí osobu postoupit práva, která na něj v souladu s tímto 
ustanovením přešla nebo jakákoliv další práva z pojistné smlouvy. 

18.2 Práva vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být postoupena na další osobu bez 
souhlasu pojistitele v písemné formě. 

19. ÚZEMNÍ ROZSAH 

Pojištění se vztahuje pouze na pojistnou událost, která nastala na místech pojištění, 
která jsou uvedena v pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

Pojistná smlouva se řídí českým právem. 

21. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Jakýkoli spor mezi smluvními stranami, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá 
v souvislosti s pojistnou smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti 
a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 

22. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ 

22.1 Pokud se kterékoli ustanovení těchto podmínek nebo pojistné smlouvy stane nebo 
bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost 
a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek, ledaže by taková neplatnost 
podstatným způsobem ovlivnila význam ostatních ustanovení tak, že by strana za 
obdobných podmínek pojistnou smlouvu neuzavřela. 

22.2 Pojistník a pojistitel se v případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti zavazují jednat 
v dobré víře tak, aby toto ustanovení nahradil jiným s obdobným účinkem. 

23. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

23.1 Pojištění se sjednává jako pojištění škodové. 
23.2 Veškeré změny uzavřené pojistné smlouvy lze činit pouze dodatky v písemné formě 

podepsanými oběma smluvními stranami.  
23.3 Nadpisy odstavců a článků jsou pouze orientační a jejich účelem není jakkoliv 

ovlivňovat význam či obsah ustanovení, která uvozují. 

24. DEFINICE 

Pokud z textu nevyplývá něco jiného, mají následující pojmy dále uvedené významy: 
Elektronické zařízení je elektronické zařízení, které je uvedeno v pojistné smlouvě 
jako zařízení, na které se vztahuje pojištění; 
Limit pojistného plnění je částka uvedená v pojistné smlouvě, která je horní hranicí 
pojistného plnění vyplývající z pojistné události na základě tohoto pojištění; 
Nosiče elektronických dat jsou jakákoliv média či zařízení, která jsou uvedena 
v pojistné smlouvě, na nichž jsou uložena elektronická data;  
Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu; 
Podmínky jsou tyto pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení; 
Podnikatelská činnost znamená činnost pojištěného, která je uvedena v pojistné 
smlouvě; 
Pojistitel znamená Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2453 Lucemburk, rue 
Eugène Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre 
de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím 
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 
00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229;  
Pojistná částka je částka uvedená v pojistné smlouvě jako horní hranice pojistného 
plnění pro elektronické zařízení; 
Pojistná doba je doba, uvedená v pojistné smlouvě, na kterou bylo pojištění 
sjednáno; 
Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné 
události nastat; 
Pojistná smlouva je smlouva uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem podle těchto 
podmínek; 
Pojistná událost je nahodilá událost, splňující znaky popsané v těchto podmínkách, 
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění; 
Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události;  
Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným 
nebezpečím; 
Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která je povinna 
platit pojistné; pojistník může být současně i pojištěným;  
Pojištěný je osoba uvedená v pojistné smlouvě, na jejíž majetek se toto pojištění 
vztahuje. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojem pojištěný může zahrnovat 
i pojistníka, je-li v pojistné smlouvě uveden jako pojištěný;  
Provozní prostory jsou provozní prostory, které pojištěný vlastní nebo užívá na 
místech pojištění uvedených v pojistné smlouvě;  
Roční limit pojistného plnění znamená částku uvedenou v pojistné smlouvě jako 
maximální souhrn všech pojistných plnění vyplývajících z pojistné události nebo více 
pojistných událostí, která mohou být během pojistné doby pojistitelem poskytnuta 
podle těchto podmínek;  
Skutečná hodnota je nová cena, od které se odečte stupeň opotřebení nebo jiného 
znehodnocení (časová cena); 
Spoluúčast znamená podíl pojištěného na vzniklé škodě, který je odečten od 
pojistného plnění; spoluúčast je blíže popsána v těchto podmínkách a její rozsah je 
stanoven v pojistné smlouvě; 
Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem 
vzniku práva na pojistné plnění; 
Věcná škoda je škoda způsobená fyzickým poškozením, zničením nebo ztrátou 
hmotného majetku; věcnou škodou však není cena zvláštní obliby ani nemajetková újma; 
Zákonné normy znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další právní 
předpisy vztahující se k pojištění.

 


