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Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., (dále jen „pojišťovna“), vydává podle Občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácnosti DPPD 2014 (dále jen „DPPD“).
2. DPPD, stejně jako Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku 2014, jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Tyto DPPD platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
Článek 2

Místo pojištění
1. Za místo pojištění se považuje:
a) trvale obývaný byt uvedený v pojistné smlouvě bez součástí a příslušenství (dále jen „obývaný byt“),
b) vedlejší prostory uvedené v pojistné smlouvě, nacházející se ve stejné budově jako obývaný byt, které slouží výlučně k užívání pojištěným (např.
sklep, komora, garáž apod.). Pokud se však jedná o nebytové prostory, které jsou pod společným uzamčením jako obývaný byt a které nemají
žádný další vstup, považují se tyto prostory za místo pojištění ve smyslu písm. a) tohoto odstavce.
c) nebytové prostory uvedené v pojistné smlouvě, které se nacházejí ve vedlejších budovách, které slouží výlučně k užívání pojištěným.
2. Za místo pojištění se nepovažuje:
a) dvůr, zahrada ani jiné otevřené prostranství.
b) prostory užívané výlučně k výdělečné činnosti nebo k výkonu povolání.
c) společné nebytové prostory (např. chodby, schodiště, prádelna, sušárna, kočárkárna apod.).
3. Pro případ loupežného přepadení se pojištění rovněž vztahuje na věci patřící do pojištěného souboru, pokud je pojištěná osoba má na sobě nebo
u sebe v místě pojištění.
Článek 3

Předmět pojištění
1. Předmětem pojištění je soubor hmotných movitých věcí, které tvoří zařízení domácnosti, kteréý jsou ve vlastnictví pojištěného a osob tvořících
společnou domácnost a které slouží k uspokojování jejich potřeb (dále jen „pojištěné věci“).
2. Předmětem pojištění jsou rovněž věci převzaté výhradně za účelem užívání, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti.
3. Do souboru pojištěných věcí se zahrnují i věci patřící vlastníku domu nebo bytu, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy (např.
kuchyňská linka, sporák apod.), pokud se nacházejí v místě pojištění ve smyslu Čl. 2, odst. 1. těchto DPPD.
4. Pojištěny jsou rovněž věci, které se staly součástí souboru věcí v pojištěné domácnosti po vzniku pojištění, s výjimkou věcí uvedených v odst. 5.
tohoto článku. Věci, které během trvání pojištění přestanou být součástí souboru věcí v pojištěné domácnosti, přestávají být pojištěny.
5. V rámci pojištění nadstandard lze, rozdílně od Čl. 5, odst. 1. těchto DPPD, sjednat pojištění i na následující věci, v pojistné smlouvě jmenovitě
uvedené:
a) peníze uložené v trezoru.
b) věci zvláštní hodnoty.
c) věci sloužící k výkonu povolání.
d) hudební nástroje.
e) zvířectvo.
f) malá plavidla,
g) jízdní kola.
h) příslušenství a náhradní součásti motorových a nemotorových vozidel.
i) malá zahradní mechanizace.
j) stavební součásti.

Článek 4

Pojistná nebezpečí
1. Pojištění se vztahuje, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, na škody způsobené:
a) požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letadla.
b) povodní nebo záplavou.
c) vodou z vodovodního zařízení.
d) vichřicí nebo krupobitím.
e) náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin.
f) tíhou sněhu.
g) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů.
h) zemětřesením.
i) krádeží vloupáním.
j) nárazem vozidla.
k) implozí.
2. Pojištění se rovněž vztahuje, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, na škody až do výše limitů dle Čl. 7, odst. 4. těchto DPPD způsobené:
a) odcizením věcí loupeží.
b) poškozením skel.
c) rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letouny.
d) kouřem, nejedná-li se o požár.
e) vystoupnutím vody z odpadního potrubí, nejedná-li se o povodeň nebo záplavu.
f) únikem vody z akvária.
g) selháním ochrany proti přepětí v elektrické síti.
h) podpětím v elektrické síti.
i) atmosférickými srážkami.
j) vandalismem.
k) poruchou chladicího zařízení.
l) chybnou funkcí sprinklerového zařízení.
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje i na případy:
a) kdy došlo k poškození nebo zničení pojištěných věcí, které nastalo jako bezprostřední následek poškození nebo zničení dosud bezvadných
a funkčních stavebních součástí budov, ve kterých jsou umístěny pojištěné věci, působením pojistných nebezpečí uvedených v odst. 1. a 2.
tohoto článku.
b) kdy byla pojištěná věc poškozena nebo zničena jednáním pachatele, které směřovalo k odcizení pojištěné věci.
c) kdy došlo k odcizení pojištěné věci jinak než krádeží vloupáním nebo loupeží, jestliže pachatel byl zjištěn podle pravomocného rozhodnutí,
kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.
d) kdy byla pojištěná věc ztracena v příčinné souvislosti s tím, že místo pojištění bylo postiženo některým ze sjednaných pojistných nebezpečí
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku.
Článek 5

Speciální výluky z pojištění
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a) peníze.
b) věci zvláštní hodnoty.
c) věci sloužící k výkonu povolání.
d) hudební nástroje.
e) zvířectvo.
f) zbraně a střelivo.
g) radioaktivní, výbušné a jiné životu nebezpečné látky.
h) věci, které jsou předmětem jiného pojištění.
i) věci třetích osob s právem nájmu, podnájmu nebo pachtu.
j) motorová a nemotorová vozidla (vyjma invalidních vozíků), mechanizace, plavidla, a to vše včetně veškerých jejich součástí, příslušenství
a náhradních součástí.
k) individuálně vytvořené záznamy na nosičích zvuku, obrazu a podobných informačních a řídicích systémech.
l) plány a projekty.
m) hodnotu věci vyplývající z autorského práva, práva průmyslového vlastnictví a jiných nehmotných práv.
n) věci převzaté pojištěným nebo osobou tvořící společnou domácnost k výrobě, zpracování, úpravě, opravě, úschově nebo za účelem poskytnutí
jiné služby.
o) stavební součásti.

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu uměleckých nebo historických děl,
která jsou stavební součástí obývaného bytu a souvisejících prostor (sochy, plastiky, fresky, řezby apod.). Jestliže však tato díla mají také jiný než
estetický význam, (tzn tvoří stavebně funkční prvek), poskytne za jejich obnovu pojišťovna pojistné plnění až do výše odpovídající nákladům na
opravu nebo znovupořízení běžného stavebně funkčního prvku plnícího stejnou funkci.
Článek 6

Plnění pojišťovny
1. Celková výše pojistného plnění (včetně náhrad vynaložených nákladů) vyplaceného v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od počátku
pojištění nebo jeho výročního dne nebo během doby určité (kratší jednoho roku), na kterou bylo pojištění sjednáno, je omezeno sjednanou
pojistnou částkou a horní hranicí limitů pojistného plnění dle Čl. 7, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. V případě pojistné události pojišťovna poskytne za zničené, poškozené, odcizené nebo ztracené pojištěné věci pojistné plnění oprávněné osobě
v nové ceně takto:
a) byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci, a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to nejvýše do hodnoty
nové ceny pojištěné věci.
b) byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku
odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a sníženou o cenu využitelných zbytků.
3. Pojistné plnění stanovené podle tohoto článku, sníží pojišťovna o cenu případných zbytků věci, příp. zbytků nahrazovaných částí věci.
4. V pojistné smlouvě lze dohodnout spoluúčast. Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na plnění z každé pojistné události a kterou
pojistitel odečte od přiznaného pojistného plnění. Pokud výše škody nepřesahuje výši sjednané spoluúčasti, pojistné plnění se neposkytuje.
5. V případě pojistné události postupuje pojišťovna při stanovení pojistného plnění za dále uvedené movité pojištěné věci takto:
a) byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny, odcizeny nebo ztraceny pojištěné věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti včetně
starožitného nábytku, umělecké předměty, věci sběratelského zájmu, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy,
kůže, kožešiny a výrobky z nich a hudební nástroje, vzniká oprávněné osobě právo, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, aby jí
pojišťovna vyplatila částku odpovídající nákladům na uvedení do původního stavu nebo částku odpovídající nákladům na zhotovení umělecké
či uměleckořemeslné kopie, nejvýše však obvyklou cenu pojištěné věci v okamžiku vzniku pojistné události. Nelze-li věc (věci) uvést do
původního stavu nebo nelze-li zhotovit její (jejich) kopii, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila obvyklou cenu pojištěné
věci (věcí) v okamžiku vzniku pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu případných zbytků věci (věcí) nebo o cenu
případných zbytků nahrazovaných částí věci při jejím poškození pojistnou událostí.
b) byla-li zničena, odcizena nebo ztracena celá pojištěná sbírka, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila plnění stanovené ve
smyslu písm. a) tohoto odstavce. Byla-li zničena, odcizena nebo ztracena pouze část pojištěné sbírky nebo byla-li pojištěná sbírka poškozena,
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající nákladům na uvedení do původního stavu nebo částku
odpovídající nákladům na zhotovení umělecké nebo uměleckořemeslné kopie postižené části sbírky. Plnění pojišťovny je však omezeno částkou
stanovenou podle písm. a) tohoto odstavce pro zničenou, odcizenou nebo ztracenou část pojištěné sbírky.
c) v případě poškození pojištěných peněz, tj. platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí v hotovosti (dále jen
peníze) poskytne pojišťovna pojistné plnění podle hodnoty peněz po odečtení náhrady, kterou lze získat u banky ve smyslu právních předpisů
upravujících poskytování náhrad za necelé a poškozené peníze. V případě zničení, odcizení nebo ztráty peněz poskytne pojišťovna pojistné
plnění v hodnotě těchto zničených, odcizených nebo ztracených peněz (u cizozemských peněz v české měně; pro přepočet se použije kurz
valuta – prodej oficiálně vyhlášený ČNB ke dni pojistné události).
d) byly-li pojištěné vkladní nebo šekové knížky, platební karty, vkladové listy, cenné papíry a jiné podobné dokumenty poškozeny, zničeny,
odcizeny či ztraceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku vynaloženou na umoření uvedených dokumentů. Jestliže
uvedené dokumenty byly v důsledku pojistné události neoprávněně užity, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku,
o kterou se její majetek tímto neoprávněným užitím zmenšil. Pojišťovna nehradí ušlé úroky a ostatní ušlé výnosy.
e) byly-li pojištěné nosiče dat a záznamy na nich poškozeny, zničeny, odcizeny či ztraceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna
vyplatila částku odpovídající přiměřeně vynaloženým nákladům na opravu u věcí poškozených nebo materiálovým nákladům na reprodukci
u věcí zničených, odcizených či ztracených, od které odečte cenu zbytků poškozené nebo zničené věci. Pokud oprávněná osoba náklady na
reprodukci nebo opravu nevynaložila, je pojišťovna povinna vyplatit pouze hodnotu materiálu vloženého do postižené věci.
Článek 7

Limity plnění
1. Limity pojistného plnění jsou určeny typem pojištění sjednaným v pojistné smlouvě:
a) Pojištění STANDARD
b) Pojištění NADSTANDARD

2. V pojistné smlouvě mohou být stanoveny horní hranice limitů pojistného plnění pro jednotlivé prostory místa pojištění dle Čl. 2, jednotlivé
pojištěné věci dle Čl. 3, soubory věcí, vzniklé náklady a pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
3. Nejsou-li v době pojistné události pojišťovně k dispozici doklady, které identifikují pojistnou událostí postiženou pojištěnou věc a její hodnotu
(např. znalecký posudek, certifikát, doklad o dědictví, doklad o zakoupení) vyhotovené před pojistnou událostí nebo není-li pojištěná věc
v pojistné smlouvě uvedeným způsobem jmenovitě specifikována, pak pojišťovna poskytne pojistné plnění stanovené ve smyslu dalších ustanovení
těchto DPPD do limitu max. 2 000 Kč za jakoukoliv jednotlivou pojištěnou věc, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
4. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné plnění v součtu za pojištěné věci omezeno limity pro pojistná nebezpečí nebo pojištěné věci
uvedené v následující tabulce.

Pojistné nebezpečí

Pojištění STANDARD

Pojištění NADSTANDARD

Odcizení věcí loupeží

30.000,- Kč

50.000,- Kč

Poškození skel

5.000,- Kč

10.000,- Kč

Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny

10.000,- Kč

20.000,- Kč

Kouř, nejedná-li se o požár

20.000,- Kč

50.000,- Kč

Vystoupnutí vody z odpadního potrubí, nejedná-li se o povodeň nebo záplavu

10.000,- Kč

20.000,- Kč

Únik vody z akvária

5.000,- Kč

10.000,- Kč

Selhání ochrany proti přepětí v elektrické síti, podpětí v elektrické síti

5.000,- Kč

20.000,- Kč

Atmosférické srážky

10.000,- Kč

20.000,- Kč

Vandalismus

5.000,- Kč

10.000,- Kč

Porucha chladicího zařízení

5.000,- Kč

10.000,- Kč

Chybná funkce sprinklerového zařízení

5.000,- Kč

10.000,- Kč

Elektronické a optické přístroje

20.000,- Kč

40.000,- Kč

Peníze uložené v trezoru

Nehradí se

10.000,- Kč

Věci poškozené přepětím v elektrorozvodné síti

Nehradí se

20.000,- Kč

Věci zvláštní hodnoty nehradí

Nehradí se

10.000,- Kč

Věci sloužící k výkonu povolání

Nehradí se

20.000,- Kč

Hudební nástroje

Nehradí se

5.000,- Kč

Zvířectvo

Nehradí se

5.000,- Kč

Malá plavidla

Nehradí se

5.000,- Kč

Jízdní kola

Nehradí se

10.000,- Kč

Příslušenství a náhradní součásti motorových a nemotorových vozidel

Nehradí se

5.000,- Kč

Malá zahradní mechanizace

Nehradí se

10.000,- Kč

Stavební součásti

Nehradí se

10.000,- Kč

5. Dojde-li k odcizení věcí krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna pojistné plnění podle ostatních ustanovení pojistné smlouvy a těchto DPPD, avšak
maximálně do výše limitů, které jsou uvedeny v tomto odstavci, a to v závislosti na způsobu a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které
pachatel v době pojistné události překonal.
Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním:
B0

Pokud vstupní dveře, které pachatel překonal, nesplňují ani stupeň B1

50.000,- Kč

B1

Vstupní dveře ve smyslu Čl. 10, odst. 17. těchto DPPD jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem.

300.000,- Kč

B2

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 3 m nad okolním
terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce,
přístavky apod.).

100.000,- Kč

B3

Zeď (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení B10

100.000,- Kč

B4

Vstupní dveře plné ve smyslu Čl. 10, odst. 17. těchto DPPD jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4
a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou
dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.

600.000,- Kč

B5

Vstupní dveře plné ve smyslu Čl. 10, odst. 17. těchto DPPD jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4
a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře uzamčeny přídavným bezpečnostním zámkem a dále jsou opatřeny zábranami proti
vysazení a vyražení. Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře
opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.

800.000,- Kč

B6

Vstupní dveře plné ve smyslu Čl. 10, odst. 17. těchto DPPD jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě
4 a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře uzamčeny dalším tříbodovým rozvorovým zámkem nebo bezpečnostní dveřní
dvoustrannou závorou.

1.000.000,- Kč

B7

Vstupní bezpečnostní dveře jsou uzamčeny všemi instalovanými zámky.

1.200.000,- Kč

B8

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 3 m nad okolním
terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce,
přístavky apod.), které jsou však opatřeny funkční okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.

1.000.000,- Kč

B9

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna výše než 3 m nad okolním
terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce,
přístavky apod.).

1.200.000,- Kč

B10

Zeď (stěna) má tloušťku min. 15 cm a je zhotovena z plných cihel min. pevnosti P- 10 nebo z jiného, z hlediska mechanické
odolnosti proti krádeži vloupáním ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí
vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna).

1.200.000,- Kč

B11

Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze
stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru B1, B2 nebo B3.

600.000,- Kč

B12

Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a pokud pachatel také překonal minimálně
některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru B1, B2 nebo B3.

800.000,- Kč

Příslušnými normami se rozumí platné ČSN, tj. norma prENV 1627:1997, resp. ČSN EN 1627, Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému
vniknutí. Požadavky a klasifikace v návaznosti na prENV 1630:1997,resp. ČSN P ENV 1630 Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti
manuálním pokusům o násilné vniknutí; dále norma prEN 356, resp. EN 356, resp. ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení –
Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku; dále norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace
a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.
Článek 8

Cenový index a úprava výše pojistného
1. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení pojistné částky a pojistného upravit výši těchto veličin
v závislosti na vývoji Indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za uplynulý rok. Index spotřebitelských cen zboží a služeb stanoví pojišťovna na
základě údajů veřejně publikovaných Českým statistickým úřadem.
2. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou se rozumí změna v rozsahu
pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo
připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.
3. Pokud pojistník neakceptuje změnu pojistné částky a pojistného dle odst. 1. a 2. tohoto článku, vystavuje se riziku možného podpojištění.
Článek 9

Povinnosti pojištěné osoby
1. Pojištěná osoba, resp. pojistník jsou povinni:
a) neprodleně písemně oznámit pojistiteli jakoukoliv změnu ve vybavení domácnosti nebo v provedení pojištěné věci, která by měla za následek
zvýšení pojistné částky.
b) zajistit řádné uzavření a uzamčení pojištěné domácnosti po dobu nepřítomnosti pojištěné osoby.
c) zajistit přiměřenou kontrolu pojištěné domácnosti pověřenou osobou po dobu dlouhodobé nepřítomnosti pojištěné osoby.
Článek 10

Výkladová ustanovení
1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.
2. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti včetně starožitného nábytku, umělecké předměty, věci
sběratelského zájmu včetně sbírek. Dále jsou jimi drahé kovy, vkladní a šekové knížky, platební karty, vkladové listy, cenné papíry a jiné obdobné
dokumenty, ceniny (např. poštovní známky, kolky, dálniční známky, stravenky, karty MHD a ostatní karty), mince (vyjma platných oběžných),
medaile a známky.
3. Věcmi zvláštní kulturní a historické hodnoty se rozumí předměty, které mají vztah ke kulturním a historickým událostem nebo osobnostem.
4. Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku, které jsou starší 100 let.
5. Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, dekorační a užitkové předměty ze značkového skla nebo porcelánu nebo z keramiky,
dřeva, kovu a jiných materiálů, dále nástěnné, stolní a sloupové hodiny, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty,
jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.
6. Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než
hodnota sbírky jako celku.
7. Drahými kovy se rozumí drahé kovy a předměty z nich vyrobené.
8. Penězi se rozumí platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a oběžné mince.
9. Elektronickými a optickými přístroji se rozumí přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální techniky včetně anténních systémů, mobilních telefonů
a faxů, přístroje a zařízení z oblasti výpočetní techniky, fotografické přístroje, kamery, optická zařízení, elektronické hudební nástroje, a to vše
včetně jejich součástí, příslušenství a náhradních dílů, a dále jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich.
10. Za elektrospotřebiče se považují všechna zařízení a přístroje napájené elektrickým proudem ze sítě, nebo pro takové užívání uzpůsobené.
11. Věcmi osobní potřeby na sobě nebo u sebe se rozumí věci osobní potřeby, které měla oprávněná osoba v době pojistné události na sobě v místě
pojištění.
12. Věcmi uloženými ve vedlejších a nebytových prostorech se rozumí pojištěné věci uložené ve vedlejších a nebytových prostorech v místě pojištění podle
Čl. 3, odst. 1., písm. b) a c) těchto DPPD. Nejsou však pojištěny věci zvláštní hodnoty, peníze, elektronické a optické přístroje a hudební nástroje.
13. Motorovým vozidlem se rozumí každé vozidlo s vlastním pojezdovým pohonem, kterému byla přidělena SPZ, a které má oprávnění k provozu na
veřejných komunikacích.
14. Malou zahradní mechanizací se rozumí:
a) travní sekačky rotační, strunové a lištové.
b) jednonápravové kultivační stroje.
c) zahradní malotraktory.
d) hnací jednotky se spalovacím motorem, pokud nepodléhají evidenci silničních vozidel.

15. Malým plavidlem se rozumí loď nebo plovoucí těleso, nepodléhající evidenci Státní plavební správy, nebo jehož délka nepřesahuje 5 m; bez
pohonu, popř. s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 10 m2. Plovoucím tělesem se rozumí předmět
nebo pevné seskupení předmětů schopných ovladatelné plavby (např. surf, katamarán).

16. Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohraničený prostor, který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má
řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken,
okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele,
musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
17. Zabezpečení
a) Vstupní dveře jsou veškeré dveře, které vedou do pojištěného bytu (dveře ze zahrady, garážová vrata apod.); francouzská okna a garážová
vrata bez zámků z vnější strany se za vstupní dveře nepovažují.
b) Byt v patře je byt, jehož všechny stavební otvory (tj. okna, lodžie, balkony apod.) se nachází dolní hranou min. 3 m nad úrovní přístupného
terénu (např. chodník, trávník, terasa, pavlač apod.).
c) Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvořený zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním
kováním, odolný min. dle tř. 2 ČSN P ENV 1627 / Pyramidy bezpečnosti (např. ROSTEX 802 + FAB 2018 B nebo ROSTEX R1).
d) Bezpečnostní dveře jsou dveře se zvýšenou odolností proti vloupání min. dle tř. 2 ČSN P ENV 1627 / Pyramidy bezpečnosti. Tzn. dveřní
křídlo (křídla) musí být vyztuženo plechem nebo mříží proti proražení, opatřeno zesílenými závěsy se zábranami proti vysazení a vyražení
a bezpečnostním alespoň tříbodovým rozvorovým zámkem.
e) Zabezpečenými okny se rozumí stavební otvory se zasklením, pokud jsou všechny odolné proti násilnému vniknutí min. dle tř. 2 ČSN P ENV
1627, tj. jsou opatřeny pevnou nebo pohyblivou mříží nebo roletou anebo speciálním bezpečnostním sklem odolným proti násilnému vniknutí
min. dle tř. P1 / P1A ČSN ENV 356 nebo se zasklením s nainstalovanou bezpečnostní fólií z vnitřní strany skla takovým způsobem, že zasahuje
až do jeho okrajů a splňuje min. požadavky dle tř. P2/P2A ČSN ENV 356.
f) Trezor je úschovný objekt, který splňuje požadavky min. třídy 0 dle ČSN EN 1143-1, tj. st. 2 Pyramidy bezpečnosti. Trezor s hmotností do 150
kg musí být v uzamčeném stavu nerozebíratelným způsobem připevněn k podlaze, ke zdivu nebo musí být zabudován do zdi nebo podlahy.
Za trezor se nepovažuje příruční pokladna.
18. Službou se pro potřeby tohoto pojištění rozumí cílevědomá činnost směřující k uspokojení cizích lidských potřeb, a to jak za úplatu, tak i
bezúplatně.
19. Stavebními součástmi bytu se rozumí stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (např. malba, tapety, obložení, lepené krytiny,
plovoucí podlahy, ohřívače vody, vodovodní baterie, etážové topení), které pojištěný pořídil na vlastní náklad nebo které na základě nájemní
smlouvy užívá a za které odpovídá (kuchyňská linka včetně kuchyňských spotřebičů je zahrnuta do věcí movitých, resp. věcí cizích převzatých).
Pojištěny nejsou takové stavební součásti, které jsou zabudované ve zdivu stěn (pod omítkou), v konstrukci stropu a podlahy nebo jiné části
budovy (např. vodovodní potrubí, elektroinstalace), není-li ujednáno jinak.
Článek 11

Účinnost
1. Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.

