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1. Co právě čtete

Vše důležité pohromadě. Právě čtete Doplňkové pojistné podmínky pro 
pojištění krádeže a loupeže DPPKL-10/2022, které navazují na všeobecné 
pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

2. Co znamená text kurzívou

Pomůže Slovník pojmů. I když jsme se snažili podmínky psát co nejvíc 
lidsky, některým termínům jsme se nemohli vyhnout. V textu jsou označené 
kurzívou a jejich vysvětlení najdete ve Slovníku pojmů ve všeobecných 
pojistných podmínkách a těchto doplňkových pojistných podmínkách.

3. Předmět pojištění

3.1  Základní druhy předmětů. Předmětem pojištění jsou níže uvedené 
druhy předmětů, které jsou v pojistné smlouvě určeny buď jednotlivě 
nebo jako soubor:

a) movité věci,

b) stavby a stavební součásti,

c) zásoby,

d) peníze a ceniny.

3.2  Předměty, o kterých musíme vědět. Následující předměty pojištění 
musí být výslovně a samostatně uvedeny v pojistné smlouvě:

a)  pozemky, porosty, rostliny, povrchové a podzemní vody, ložiska
nerostů, jeskyně,

b)  silniční a zvláštní vozidla,

c)  plavidla, letadla a drážní vozidla,

d)  cennosti,

e)  písemnosti, nosiče dat,

f) vzorky, modely, prototypy a předměty na výstavy,

g)  věci zaměstnanců,

h)  stavby, které nelze v souladu s obecně závaznými
právními předpisy užívat a stavby ve zkušebním provozu.

Předměty, které by svojí povahou mohly současně spadat pod více druhů 
předmětů dle článku 3, jsou pojištěny, jen když jsou samostatně uvedeny 
v pojistné smlouvě.

Pojištění lze sjednat také pro individuální předměty přímo specifikované 
v pojistné smlouvě. 

3.3  Cizí předměty. Pokud je to výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, 
předměty pojištění dle 3.1 a 3.2 mohou být pojištěny také jako 
věci cizí. Jedná se pouze o cizí věci převzaté pojištěným za účelem 
provedení objednané činnosti a cizí věci užívané pojištěným na 
základě předávacího protokolu nebo smlouvy.

4. Základní pojistná nebezpečí

Pojištění se sjednává pro tato pojistná nebezpečí:

a)  krádež vloupáním, loupež a poškození nebo zničení předmětu
pojištění při odcizení nebo při pokusu o odcizení,

b)  vandalismus včetně sprejerství,

c)  cesta pachatele při odcizení nebo při pokusu o odcizení, tedy
poškození stavebních součástí a věcí určených k ochraně
předmětu pojištění před odcizením.

5. Co je možné připojistit

Každé sjednané připojištění musí mít v pojistné smlouvě uvedený limit 
pojistného plnění. Pokud v pojistné smlouvě limit pojistného plnění není 
uvedený, platí, že dané připojištění nebylo sjednáno.
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5.1 Připojištění odcizení z vozidla

 Připojištění se vztahuje na odcizení předmětu pojištění z vozidla nebo spolu 
s vozidlem provozovaným pojištěným. 

5.2   Připojištění peněz při přepravě poslem

Připojištění se vztahuje na:

a) loupež vlastních přepravovaných peněz a cenin,

b)  krádež nebo ztrátu vlastních peněz a cenin, pokud posel nezávisle
na své vůli ztratil možnost je opatrovat (např. po ztrátě vědomí
při dopravní nehodě).

Přeprava musí probíhat optimální bezpečnou trasou z místa převzetí do 
místa určení bez přerušení. 

Posel musí být osoba starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilá, bezúhonná, 
která není pod vlivem alkoholu, psychotropních, omamných či jiných 
návykových látek.

6. Kde pojištění platí

Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě.

7. Vznik pojistné události

Pojistná událost musí vzniknout v době trvání pojištění. 

8. Pojistná hodnota a pojistná částka

Pojistné částky předmětů si stanovujete vy. Pojistné částky mají odpovídat 
pojistným hodnotám předmětů pojištění.

Pojistná částka souboru odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých 
předmětů pojištění tvořících soubor. 

8.1   Způsob pojištění si volíte v pojistné smlouvě:

a)  Pojistná částka se používá pro předměty, u kterých znáte jejich
hodnotu:
 Pojistnou částkou předmětů pojištění, vyjma níže uvedených, je
jejich nová cena nebo časová cena.
 Pojistná částka zásob odpovídá nákladům na nové vyrobení
nebo pořízení stejných nebo srovnatelných zásob v daném čase a
na daném místě.
 Pojistnou částkou cenností je jejich obvyklá cena. Pro ověření
obvyklé ceny od vás můžeme vyžadovat znalecký posudek.

b) Limit prvního rizika se používá pro předměty, u kterých neznáte
jejich hodnotu nebo je nepotřebujete na jejich plnou hodnotu
pojistit. Limit prvního rizika je limitem pojistného plnění pro
všechny pojistné události v pojistném období a neuplatňujeme
u něj případné podpojištění.
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9. Kolik budeme platit

Při výpočtu pojistného plnění zohledňujeme:

a) pojistnou částku nebo limit prvního rizika u předmětu pojištění,

b) limit pojistného plnění u připojištění,

c) limit podle překonaného zabezpečení dle článku 10.

9.1 Způsob plnění

Při odcizení, zničení nebo poškození předmětu pojištění zaplatíme:

a)  plnění v nové ceně, tedy částku odpovídající nákladům na opravu
nebo znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci v době vzniku škodní
události jako věci nové,

b)  plnění v časové ceně, tedy částku odpovídající nákladům na opravu
nebo znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci v době vzniku škodní
události jako věci nové, obojí snížené o částku odpovídající stupni
opotřebení nebo jiného znehodnocení předmětu pojištění z doby
bezprostředně před vznikem škodní událostí,

c)  plnění v obvyklé ceně, tedy částku, která by byla dosažena při prodeji
stejné nebo srovnatelné věci v době bezprostředně před vznikem
škodní události.

Nákladem na opravu nebo znovupořízení věci je cena opravy nebo 
znovupořízení věci stejného druhu a kvality, a to včetně nákladů na 
dopravu (kromě letecké) a cla, která je v místě pojištění obvyklá a která 
je provedena stejnou technologií s použitím stejných nebo srovnatelných 
materiálů, bez jakýchkoli příplatků za urychlení opravy nebo znovupořízení.

Náklady na opravu zaplatíme maximálně do výše nákladů na znovupořízení 
věci.

Od pojistného plnění vždy odečítáme cenu zbytků poškozeného předmětu 
nebo nahrazovaných částí. 

9.2 Plnění podle druhů předmětů

a) Zásoby. Při odcizení, poškození nebo zničení zásob, které pojištěný
sám vyrobil, zaplatíme náklady na opravu, nebo výrobu, maximálně
však částku odpovídající nákladům, které bylo nutno vynaložit na
jejich výrobu nebo znovupořízení v době vzniku škodní události.

b) Ceniny. Při odcizení, poškození nebo zničení cenin zaplatíme částku na
jejich znovupořízení. Jestliže byly ceniny zneužity, zaplatíme částku,
o kterou se váš majetek tímto zneužitím zmenšil. Neplatíme však ušlé
úroky a ostatní ušlé výnosy.

c) Cennosti. Při odcizení, poškození nebo zničení cenností zaplatíme
částku odpovídající obvyklé ceně dle bodu 9.1 c). Cena využitelných
zbytků je také vyjádřena obvyklou cenou.

d) Písemnosti, nosiče dat a vzorky, modely, prototypy a předměty na
výstavy. Při odcizení, poškození nebo zničení uvedených předmětů
zaplatíme částku odpovídající nákladům na jejich znovupořízení nebo
opravu, jestliže je pojištěný vynaložil. Pokud pojištěný žádné náklady
nevynaloží, zaplatíme částku rovnající se hodnotě materiálu.

9.3 Plnění u opotřebovaných věcí

Při odcizení, poškození nebo zničení předmětu pojištění, jehož opotřebení 
nebo jiné znehodnocení přesáhlo v době bezprostředně před vznikem škodní 
události 70 %, zaplatíme pojistné plnění vždy v časové ceně dle bodu 9.1 b).

10. Zabezpečovací tabulky

Čím odolnější zabezpečení, tím víc zaplatíme. Pro určení limitu pojistného 
plnění podle způsobu zabezpečení hodnotíme vždy zabezpečení, které 
pachatel skutečně překonal. Při překonání jiného zabezpečení, než které 
dále uvádíme, určíme limit podle stupně zabezpečení, které je alespoň 
stejně odolné proti překonání, jako to skutečně překonané. 
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10.1 Krádež vloupáním do uzamčeného prostoru 

a) Limit znamená limit pojistného plnění při překonání příslušného stupně zabezpečení.

b) Limit + EZS nebo kamery znamená limit pojistného plnění při překonání zabezpečení dle bodu 10.1 a) a zároveň je celý prostor střežen EZS
nebo kamerami.

a) Limit + PCO nebo ostraha znamená limit pojistného plnění při překonání zabezpečení dle bodu 10.1 b) a zároveň je celý prostor střežen EZS
s napojením na PCO nebo kvalifikovanou ostrahou.

Stupeň  Konstrukční prvek, který pachatel překonal Limit Limit + EZS 
nebo kamery

Limit + PCO 
nebo ostraha

X Funkční konstrukční prvek, který nedosahuje zabezpečení dále uvedeného. 250 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč 

O

Okno, skleněné plochy a technické otvory 
• umístěné výše než 2,5 m nad terénem nebo snadno přístupnými plochami (např.
schodiště, ochozy, pavlače, lešení, přístavky apod.).
• opatřeny okenicí, roletou, mříží, bezpečnostním zasklením nebo bezpečnostní fólií.

1 200 000 Kč 2 000 000 Kč 6 000 000 Kč 

D1

Dveře plné uzamčené:
• kombinací bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního kování nebo
• elektronickým bezpečnostním zámkem.
Dveře plné mají v celé ploše pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov) a mají zábrany proti 
vysazení a vyražení.  
Dvoukřídlé dveře mají dále zabezpečení proti vyháčkování.
Vrata elektricky ovládaná jsou v uzavřené poloze blokována proti násilnému otevření.

400 000 Kč 600 000 Kč   2 000 000 Kč 

D2 Dveře plné dle stupně D1 navíc uzamčené přídavným bezpečnostním zámkem. 
Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení.        600 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

D3

Dveře plné dle stupně D1 navíc uzamčené 
• tříbodovým rozvorovým zámkem s bezpečnostním kováním nebo
• bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou.
Bezpečnostní dveře uzamčené všemi instalovanými zámky.

  1 200 000 Kč 2 000 000 Kč    6 000 000 Kč 

S

Stěna má tloušťku minimálně 15 cm a je zhotovena z plných cihel alespoň pevnosti 
P10 nebo z jiného materiálu, který je stejně mechanicky odolný proti krádeži vloupá-
ním. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (kromě oken a dveří) jsou minimálně stejně 
odolné jako stěna. 

1 200 000 Kč  2 000 000 Kč   6 000 000 Kč 
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10.2. Krádež vloupáním do schránky nebo trezoru v uzamčeném prostoru

a) Limit + slabé konstrukce znamená limit pojistného plnění při překonání příslušného stupně schránky a zároveň stupně X.

b) Limit + EZS nebo kamery znamená limit pojistného plnění při překonání zabezpečení dle bodu 10.2 a) a zároveň je celý prostor střežen EZS
nebo kamerami nebo při překonání příslušného stupně schránky a zároveň některého ze stupňů O, D1 až D3.

c) Limit + PCO nebo ostraha znamená limit pojistného plnění při překonání zabezpečení dle bodu 10.2 b) nebo 10.2 c) a zároveň je celý prostor
střežen EZS s napojením na PCO nebo kvalifikovanou ostrahou.

Stupeň  Schránka, kterou pachatel překonal se zabezpečením prostoru Limit + slabé 
konstrukce

Limit + EZS 
nebo kamery

Limit + PCO 
nebo ostraha

T1 Schránka určená k úschově peněz (např. pokladna, sejf), která nesplňuje normu 
ČSN EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0         50 000 Kč  100 000 Kč 300 000 Kč 

T2 Trezor, který splňuje příslušnou normu v bezpečnostní třídě 0    250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 

T3 Trezor, který splňuje příslušnou normu v bezpečnostní třídě I     400 000 Kč 750 000 Kč 2 500 000 Kč 

T4 Trezor, který splňuje příslušnou normu v bezpečnostní třídě II   600 000 Kč 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

10.3. Krádež vloupáním věcí umístěných na volném prostranství

a) Limit znamená limit pojistného plnění při překonání příslušného stupně zabezpečení.

b) Limit + PCO nebo ostraha znamená limit pojistného plnění při překonání zabezpečení dle bodu 10.3 a) a zároveň je celý prostor střežen EZS s
napojením na PCO alespoň ve stupni zabezpečení 3 dle ČSN EN 50131-1 s obvodovou (perimetrickou) ochranou nebo kvalifikovanou ostrahou.

Stupeň  Zabezpečení, které pachatel překonal Limit Limit + PCO 
nebo ostraha

P1 Oplocené prostranství s řádně uzavřenými a uzamčenými vstupy bez možnosti volného vstupu a minimální 
výškou plotu i vrat 160 cm po celém obvodu. 250 000 Kč 400 000 Kč

P2 Zabezpečení podle stupně P1 a dále v mimopracovní době trvalé střežení volně pobíhajícím služebním 
psem nebo celkové osvětlení prostranství.   500 000 Kč 3 000 000 Kč

P3 Zabezpečení podle stupně P1 a dále po celém obvodu oplocení instalované vrcholové ochrany (ostnatý drát 
apod.), a zároveň prostranství střeženo kamerami a v mimopracovní době celkově osvětleno.   2 000 000 Kč   6 000 000 Kč
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10.4. Krádež zvláštních vozidel (například pracovních strojů) nad 1 000 kg hmotnosti a jejich příslušenství

a) Limit znamená limit pojistného plnění při překonání příslušného stupně zabezpečení.

b) Limit + PCO nebo ostraha znamená limit pojistného plnění při překonání zabezpečení dle bodu 10.3 a) a zároveň je celý prostor střežen EZS
s napojením na PCO alespoň ve stupni zabezpečení 3 dle ČSN EN 50131-1 s obvodovou (perimetrickou) ochranou nebo kvalifikovanou ostrahou.

Stupeň  Zabezpečení, které pachatel překonal Limit Limit + PCO 
nebo ostraha

M1

Příslušenství zvláštních vozidel je 
• samo o sobě o hmotnosti alespoň 1 000 kg nebo
• zatíženo jinou věcí o hmotnosti min. 1 000 kg nebo
•  vyzvednuto minimálně 3 m nad terén nebo snadno přístupnou plochu.
V ostatních případech platí tabulky zabezpečení 10.1 a 10.3.

500 000 Kč 1 000 000 Kč

M2 Zabezpečení instalované výrobcem (např. zámek kabiny), pokud neobsahuje také některé zabezpečení 
stupně M3. 2 500 000 Kč 5 000 000 Kč

M3

Zabezpečení podle stupně M2 a navíc 
• autoalarm nebo
• imobilizér nebo
• mechanické zabezpečení blokující řadicí páku nebo převodovku nebo
• satelitní vyhledávací systém.

pojistná 
částka

10.5. Odcizení věcí z vozidla

Stupeň  Zabezpečení, které pachatel překonal Limit

V1 Zabezpečení instalované výrobcem. Předmět pojištění musí být ve vozidle umístěn tak, aby nebyl zvenku vidět  
(v nákladovém prostoru nebo v úložné schránce vozidla).     250 000 Kč 

V3 Zabezpečení dle stupně V1 a zároveň bylo vozidlo odstaveno na hlídaném parkovišti nebo na prostranství dle bodu 10.3, 
stupně P1. 400 000 Kč 

V4 Zabezpečení dle stupně V1 a zároveň bylo vozidlo odstaveno na prostranství dle bodu 10.3, stupně P2. 600 000 Kč
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10.5. Loupež

Stupeň  Způsob střežení, který pachatel překonal Limit

L1 Pověřenou osobou. 100 000 Kč 

L2

• Pověřenou osobou vybavenou obranným prostředkem (např. elektrický paralyzér nebo pepřový sprej) nebo
• dvěma pověřenými osobami.   300 000 Kč 

L3
• EZS s napojením na PCO nebo
• kvalifikovanou ostrahou vybavenou obranným prostředkem nebo doprovázenou služebním psem.

1 000 000 Kč 

L4 Dvoučlennou kvalifikovanou ostrahou, z níž alespoň jeden člen je ozbrojen nabitou služební palnou zbraní. 2 000 000 Kč

L5
• EZS s napojením na PCO a zároveň kvalifikovanou ostrahou ozbrojenou nabitou služební palnou zbraní nebo
• dvoučlennou kvalifikovanou ostrahou, oba členové ozbrojeni nabitou služební palnou zbraní.

  3 000 000 Kč 
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11. Slovník pojmů

Bezpečnostní cylindrická vložka musí odpovídat alespoň bezpečnostnímu 
stupni 3 podle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.

Bezpečnostní dveře musí včetně systému uzamčení odpovídat alespoň 
bezpečnostní třídě 3 podle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.

Bezpečnostní fólie je určená na okna a prosklené plochy a musí odpovídat 
alespoň kategorii odolnosti P1A podle normy ČSN EN 356.

Bezpečnostní kování je klika a kovová ochrana zámku z vnější strany dveří. 
Chrání cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné 
z vnější strany dveří. Musí odpovídat alespoň bezpečnostní třídě 3 podle 
norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.

Bezpečnostní visací zámek musí odpovídat alespoň bezpečnostní třídě 3 
podle normy ČSN EN 1627. Především je odolný proti vyhmatání a má 
třmen HARDENED o průměru min. 8 mm. Oka, kterými prochází třmen 
visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako 
třmen a nesmějí být z venkovní strany demontovatelná.

Běžný zámek je zadlabací zámek, u kterého není bezpečnostní cylindrická 
vložka nebo bezpečnostní kování, případně obojí, nebo dozický zámek.

Ceniny jsou dokumenty a tiskopisy určité hodnoty, které nejsou penězi, 
zejména platné poštovní známky a kolky, dálniční známky, losy, jízdenky, 
stravenky, šekové a vkladní knížky, platební karty, cenné papíry.

Cennosti jsou zejména:

a)  drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy
a předměty z nich vyrobené,

b)  věci zvláštní a historické hodnoty:

•  věci umělecké hodnoty jako obrazy, plastiky, grafická a sochařská
díla, výrobky z porcelánu, skla nebo keramiky, ručně vázané
koberce, gobelíny apod. Jde v každém případě o unikátní díla,
jejichž prodejní cenu netvoří pouze výrobní náklady, ale i umělecké
zpracování a autor díla,

•  věci historické hodnoty, jejichž cena je dána vztahem k historii,
historické události, osobě apod., starožitnosti s uměleckou nebo
řemeslnou hodnotou nebo charakterem unikátu,

•  sbírky, tedy věci podobného charakteru, které mají spolu vyšší
hodnotu, než je součet hodnot samostatných věcí.

Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodní 
událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni 
opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž 
došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. 

Elektronický bezpečnostní zámek. Bezpečnostní uzamykací systém 
s odolností proti překonání na úrovni kombinace bezpečnostní cylindrické 
vložky a bezpečnostního kování. Musí odpovídat alespoň bezpečnostní 
třídě 3 podle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.

EZS. Elektronická zabezpečovací signalizace splňující kritéria minimálně 
2. stupně zabezpečení dle normy ČSN EN 50131-1.

EZS s napojením na PCO. Elektronická zabezpečovací signalizace 
s napojením na pult centralizované ochrany s dojezdem do 20 minut.

Kamery znamená systém průmyslové televize se záznamem, který 
nepřetržitě (24 hod.) monitoruje zabezpečený prostor. Obrazový záznam je 
archivován po dobu minimálně 10 dní.

Krádež vloupáním je přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se jej 
pachatel zmocnil jedním z následujících způsobů:

a)  do uzamčeného prostoru nebo schránky se dostal tak, že jej otevřel
nástroji, které nejsou určené k řádnému otevírání, nebo jiným
destruktivním způsobem;

b)  uzamčené místo otevřel originálním klíčem nebo jeho duplikátem,
kterého se zmocnil krádeží nebo loupeží;

c)  k demontáži použil nástroj, jako je šroubovák, maticový klíč nebo
jiný destruktivní způsob;

d)  překonal překážku, která svou výškou zabraňuje přístupu k předmětu
pojištění.
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Za krádež vloupáním nepovažujeme přivlastnění si věci nezjištěným 
způsobem bez stop násilí.

Kvalifikovaná ostraha je prováděna osobou, která:

•  je starší 18 let, bezúhonná, fyzicky zdatná, zdravotně způsobilá,
k tomuto výkonu řádně proškolená, která není pod vlivem alkoholu,
psychotropních, omamných či jiných návykových látek,

•  je vybavena vysílačkou nebo telefonem, aby byli jednotliví členové
ostrahy ve spojení a mohla být hned přivolána policie nebo jiná pomoc
v případě zjištění krádeže vloupáním nebo loupeže,

•  provádí pravidelné pochůzky a eviduje je.

Loupež je přivlastnění si předmětu pojištění pachatelem, který použil proti 
pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným, 
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.  

Mříž (i rolovací) musí odpovídat alespoň bezpečnostní třídě 3 podle norem 
ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.

Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 
nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou.

Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 
popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku 
ke dni škodní události. Do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby. 

Odcizením se rozumí pouze krádež vloupáním nebo loupež. 

Písemnosti jsou zejména plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, 
kartotéky, výkresy.

Roleta. Musí odpovídat alespoň bezpečnostní třídě 3 podle norem ČSN EN 
1627 až ČSN EN 1630.

Skleněné plochy a technické otvory jsou zejména prosklené vstupní dveře, 
prosklené balkónové dveře, výlohy, větrací a sklepní okénka, střešní okna 
a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel.

Stavba je stavební dílo jakéhokoliv provedení, materiálu, konstrukce a také 
výrobek plnící funkci stavby.

Stavební součásti jsou předměty a zařízení, které jsou pevně spojeny 
se stavbou a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení nebo 
omezení funkce stavby (např. podlahy, rozvody, kotle, okapy, vestavěný 
nábytek, fotovoltaické panely, kamery, čidla, antény).

Trezor je úschovná schránka, která má odolnost proti vloupání doloženou 
certifikátem shody v bezpečnostní třídě dle normy ČSN EN 1143–1 a norem 
souvisejících. Za trezor se nepovažuje protipožární skříň. Ukotvení nebo 
zazdění trezoru musí být provedeno dle návodu k montáži nebo dle 
aktuálně platných norem. Pro všechny trezory platí, že musí být řádně 
uzavřeny a uzamčeny a klíče, hesla nebo kombinace od nich nesmí být 
volně uloženy v místě, ve kterém se trezor nachází.

Vandalismus je úmyslné poškození předmětu pojištění.

Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení zabraňující odjištění 
zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, 
přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po 
otevření pohyblivého dveřního křídla.

Zásoby jsou skladovaný materiál, skladované zboží, dokončené výrobky, 
polotovary, nedokončená výroba kromě nedokončené stavební výroby. 

Ztrátou věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na 
své vůli možnost nakládat s předmětem pojištění.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou účinné od 1. 10. 2022.




