Zvláštní pojistné podmínky
pro pojištění cenností během přepravy
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uskutečňována nejkratší možnou bezpečnou cestou mezi výchozím a cílovým
místem přepravy a nebyla přerušena, s výjimkou přerušení nezbytného z důvodů
vyplývajících z pravidel silničního provozu anebo předání nebo převzetí cenností
v dalším místě určení.

Předmětem pojištění jsou:
a) finanční prostředky,
b) cenné předměty,
c) věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty,
(dále jen „cennosti“), které jsou přepravovány pojistníkem, respektive osobou jím
pověřenou ve prospěch třetí osoby.

Článek 5 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností

Článek 2 Pojistná nebezpečí

1) Pojištěný je zejména povinen cennosti zabezpečit tak, aby toto zabezpečení
minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu
z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

1) Pojištění cenností během přepravy se vztahuje na poškození, zničení nebo
ztrátu cenností vzniklé v důsledku:
a) nehody dopravního prostředku,
b) loupeže,
c) požáru nebo průvodních jevů požáru,
d) výbuchu, přímého úderu blesku,
e) zemětřesení.

2) Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici
pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z odst. 1) a porušení
této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh
nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, poskytne pojistitel plnění z takové
pojistné události pouze do výše limitu pojistného plnění, který by dle pojistných
podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídal skutečnému způsobu
zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události.

2) Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé při přepravě cenností
uskutečňované na základě dohody o přepravě cenností uzavřené v písemné formě.

3) Nejsou-li v době vzniku škodné události splněny minimální požadavky
na způsoby zabezpečení přepravovaných cenností, je pojistitel oprávněn snížit
pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv měla tato skutečnost na vznik škodné
události, její průběh, nebo na zvětšení rozsahu jejích následků.

Článek 3 Výluky z pojištění
1) Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
a) vady, kterou měly cennosti již v době započetí přepravy,
b) vadného, nevhodného nebo nedostatečného obalu nebo balení cenností,
c) nesprávného naložení pojištěných cenností,
d) 	nečinnosti pojistníka nebo pojištěného, kvůli níž nebyly umořeny nebo
nahrazeny ztracené finanční prostředky.

4) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat
z ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících se
ke sjednanému pojištění a právních předpisů.
Článek 6 Pojistná hodnota
1) Není-li ujednáno jinak, pojistnou hodnotou je:
a) nominální hodnota pojištěných peněz,
b)	částka, která odpovídá nákladům na nové vyrobení nebo pořízení stejných
nebo srovnatelných finančních prostředků (s výjimkou peněz) v daném čase
a na daném místě, neprokáže-li pojištěný, že mu vznikla škoda ve výši
nominální hodnoty finančních prostředků,
c) 	částka, která odpovídá nákladům na nové vyrobení nebo pořízení stejných
nebo srovnatelných cenných předmětů v daném čase a na daném místě,
d) 	obvyklá cena věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty.

2) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné
smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, jiných pojistných
podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývající z právních
předpisů.
Článek 4 Pojistná událost
1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo ztráta pojištěné cennosti
zapříčiněné některým z pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě,
které působilo na pojištěnou cennost v době trvání pojištění, případně kterému
pojistník nemohl zabránit a které vzniklo v přímé souvislosti s pojistným
nebezpečím uvedeným v čl. 2 a kdy byla osádka dopravního prostředku zbavena
možnosti pojištěné cennosti opatrovat.

Článek 7 Pojistné plnění
1) Vznikla-li pojistná událost na penězích, vyplatí pojistitel v případě:
a) 	poškození částku ve výši nákladů na znovupořízení těchto peněz podle sazeb
stanovených Českou národní bankou,
b) 	zničení nebo ztráty částku odpovídající nominální hodnotě.

2) Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu pojištěných cenností,
ke kterému došlo od okamžiku jejich převzetí za účelem přepravy do okamžiku
jejich předání v místě určení.

2) Vznikla-li pojistná událost na věci umělecké, historické nebo sběratelské
hodnoty, vyplatí pojistitel v případě:
a) 	poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich uvedení

3) Z pojištění vznikne právo na pojistné plnění jen tehdy, jestliže byla přeprava
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do původního stavu,
b) 	znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi obvyklou cenou v době
bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou po pojistné
události,
c) 	zničení nebo ztráty částku odpovídající obvyklé ceně věci v době
bezprostředně před vznikem pojistné události.
Plnění pojistitele stanovené podle písm. a) však nepřevýší částku vypočtenou
podle písm. c).

při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
9) Škodou způsobenou úmyslně je škoda, která byla způsobena úmyslným
konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit
škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může
způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.
10) Přímým úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie
blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné cennosti. Škoda vzniklá úderem
blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěných
cennostech nebo na budově, v níž jsou pojištěné cennosti v době pojistné
události uloženy. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo
komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.

3) Vznikla-li pojistná událost na cenných předmětech, vyplatí pojistitel v případě:
a) 	poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo
úpravu sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,
b) 	znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi jejich pojistnou hodnotou
v době bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou
po znehodnocení,
c) 	zničení nebo ztráty částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich nové
vyrobení nebo pořízení sníženou o cenu využitelných zbytků. Pojistitel vyplatí
nižší z uvedených částek.
Plnění pojistitele stanovené podle tohoto odstavce nepřevýší částku, kterou by
oprávněná osoba obdržela při prodeji cenných předmětů v době bezprostředně
před vznikem pojistné události v obvyklém obchodním styku na daném místě.

11) Umořením finančních prostředků (s výjimkou peněz) se rozumí poskytnutí
právní ochrany tomu, jehož cennosti jsou ztraceny nebo zničeny.
12) Za věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty se rozumí:
a) 	věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla,
keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla,
b) 	věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah
k historii, historické osobě či události apod.,
c) 	starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou
hodnotu, případně charakter unikátu,
d) 	sbírky.

4) Vznikla-li pojistná událost na platebních kartách a jiných obdobných
dokumentech, cenných papírech, vkladních a šekových knížkách, pojistitel vyplatí
částku odpovídající nákladům na jejich nové vyrobení nebo pořízení. V případě,
že není možné je umořit nebo nahradit, vyplatí jejich nominální hodnotu nebo
její část odpovídající vzniklé škodě, pokud ke škodě v takové výši prokazatelně
došlo. Dále pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům
na zamezení jejich zneužití, jejich umoření nebo nahrazení, jestliže je oprávněná
osoba vynaložila. Pojistitel však neuhradí ušlé úroky a ostatní ušlé výnosy.

13) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající
v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku
(imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu
cílevědomě využívá.

5) Vznikla-li pojistná událost na ceninách, vyplatí pojistitel částku odpovídající
přiměřeným nákladům na jejich pořízení, nejvýše však částku, kterou by
oprávněná osoba obdržela při jejich prodeji v době bezprostředně před vznikem
pojistné události v obvyklém obchodním styku na daném místě.

14) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské
kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64,
udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli
v epicentru).

Článek 8 Výklad pojmů

15) Znehodnocením cennosti se rozumí takové poškození, které není možné
odstranit opravou, přičemž cennost lze i nadále používat k původnímu nebo
podobnému účelu.

Pro účely sjednávaného pojištění platí tento výklad pojmů:
1) Za cenné předměty se považují:
a) 	drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
b) 	drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden
kus (hodinky, plnicí pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje
elektronika.

16) Zničením cennosti se rozumí takové poškození, které není možné odstranit
opravou, přičemž cennost již nelze dále používat k původnímu nebo podobnému
účelu. Za zničení se považuje i takové poškození, které lze sice odstranit opravou,
ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům
na znovupořízení dané cennosti.

2) Finančními prostředky se rozumí:
a) 	peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) 	ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí
kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
c) 	platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové
knížky.

17) Ztrátou cennosti se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s touto cenností
disponovat pozbyla nezávisle na své vůli možnost s ní disponovat, za pozbytí
možnosti s cenností disponovat se však nepovažuje její předání pojistníkovi
za účelem přepravy.

3) Loupeží se rozumí zmocnění se věci za použití násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí proti pojistníkovi, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jimi
pověřené.
4) Nehodou dopravního prostředku se rozumí událost, při níž dopravní
prostředek utrpí věcnou škodu následkem bezprostředního působení vnějších
mechanických sil.
5) Osobou pověřenou se rozumí pouze zaměstnanec pojistníka, který je starší
21 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, spolehlivý, fyzicky zdatný
a není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních látek, má požadovaný
výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošel odborným vzděláním
a školením.
6) Poškozením cennosti se rozumí takové poškození, které lze odstranit
opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům
na znovupořízení stejné nebo srovnatelné cennosti.
7) Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené
ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně
rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání
s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém
vedení nebo zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
8) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající
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