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Doplňkové pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků jednotek DPPSVJ OP 2/14
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Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou pojištěným jiné
mu pojištěnému.
8. Pojištění se vztahuje na osoby vykonávající funkce člena
orgánu společenství vlastníků bytových jednotek, které byly
ustaveny shromážděním vlastníků jednotek,
9. Pojištění se rovněž vztahuje na všechny nové členy orgánu
společenství vlastníků jednotek, jejichž funkce podle sta
nov pojistníka vznikla v době trvání pojištění.

pojištěného

pojištění

pojmů

Článek 3

ustanovení

Územní platnost pojištění
2.
Pojištění se vztahuje na škodné událostí, které nastanou na
území České republiky.

Článek 1
Úvodní
1.

2.

ustanovení

Pojišléní odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků
jednotek, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pří
slušnou pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými pod
mínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOO 1/14 {dále jen
VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků
jednotek DPPSVJ OP 2/14 (dále jen DPPSVJ), příslušnými
Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP], příslušný
mi ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského záko
níku, v platném znění a příslušnými ustanoveními zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění.
Nestanoví-li tyto DPPSVJ jinak, platí příslušná ustanovení
VPPOD.

krytí, pojištěné

Pojistná plněni, pojistný princip
1.

Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí pře
sáhnout výši limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné
smlouvě, není-li ujednáno jinak,

2.

Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě pravomocné
ho rozhodnutí soudního orgánu o vzniku újmy.
Mělo-lí porušení povinností uvedených ve VPPOD, v těchto
DPP nebo v příslušných ZPP vliv na vznik pojistné události,
její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na
zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo
snížii pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto po
rušení na rozsah pojistitelovi povinnosti plnil.

3.

4.

Článek 2
Rozsah pojistného

3.

Článek4

osoby

1.

Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost
pojištěného nahradit poškozenému:
a) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla
jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním včet
ně následné majetkové újmy z toho vyplývající, a to
do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné
smlouvě;
b) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla
jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešová
ním, a to do výše 10% z limitu pojistného plnění sjed
naného v pojistné smlouvě;
c) majetkovou a nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví
a při usmrcení včetně následné újmy z toho vyplývající,
případné duševní útrapy, a to do výše limitu pojistného
plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
2. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynalože
ných zdravotní pojišfovnou na zdravotní péči poskytovanou
poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jedná
ní pojištěného, jestliže z újmy pří ublížení na zdraví a při
usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na
pojistné plnění.
3. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynalože
ných zdravotní pojišťovnou na zdravotní péci poskytovanou
zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu při ublížení na
zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního ú r a n i nebo
nemocí z povolání.
4. Pojištění se rovněž vztahuje na náhradu regresních nároků
uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislos
ti s újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení poškoze
ného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení,
ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné
plnění.
5. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost
pojištěného nahradit při poranění zvířete účelně vynalo
žené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete,
vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě.
6. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmy specifiko
vané v tomto článku, vznikla-li pojištěnému povinnost k je
jích náhradě v souvislosti s výkonem funkce orgánu spole
čenství vlastníků jednotek ve smyslu zákona o vlastnictví
bytů.
T, č. DPPSVJ OP 2/14

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že po
jištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo
vztahu z doby trvání pojištění a dále, že:
a) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
b) příčina škodné události nastala během trvání pojištění:
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé
doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na
náhradu škody;
d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná
ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné
události nastala v době před počátkem pojištění, za
podmínky, že škodná událost nebo její příčina nebyla
pojištěnému známá v době sjednání pojištění.
Všechny podmínky musí být splněny současně.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka

a

pojištěného

Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD a po
jistnou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další povin
nosti:
a) při sjednání pojištění předložit pojistiteli akluální seznam
členů orgánu společenství vlastníku jednotek, anebo no
tářsky ověřený zápis z první schůze shromáždění vlastníků
jednotek, na kterém byly zvolený orgány společenství jed
notek nebo pověřený vlasiník, není-li ustaven výbor pojist
níka;
b)

při vzniku újmy předložit pojistiteli stanovy pojistníka.

Článek 6
Speciální
I

výluky z

pojištění

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit
újmu vzniklou:
a) jednáním pojištěného, které není výsledkem výkonu
funkce člena orgánu společenství vlastníků jednotek:
b) porušením povinnosti pří výkonu funkce člena orgánu
společenství vlastníků jednotek jiného společenství
vlastníků jednotek než je pojistník;
c) pojištěnému nebo spolupojišlěnému;

d) z nesjednání nebo neudržování přiměřené pojistné
ochrany nebo jiného pojistného zájmu společenství
vlastníku jednotek;
e) z provozní činnosti nebo jakékoliv jiné podnikatelské či
výdělečné činnosti pojištěného, anebo spolupojištěného;
f) ze skutečnosti, že pojištěný získal osobní prospěch,
výhodu nebo přijal odměnu, na kterou neměl právní ná
rok, anebo mu byla přiznána bez předchozího souhlasu
shromáždění vlastníků jednotek;
g) na převzaté věci;
h| v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá
povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti.
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se ne
vztahuje na povinnost pojištěného nahradit vzniklou újmu:
aj na nehmotném majetku;
b) na přirozených právech Člověka odlišných od článku 2,
odst. 1, písm. c) těchto DPPSVJ;
c) informací nebo radou.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:
a) manželu pojištěného nebo jeho příbuzným v řadě přímé
nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnos
tí;
b) společníkům pojištěného, ovládající právnické osobě,
spolupojištěným osobám a osobám jim blízkým nebo
osobám, které s nimi žijí ve společné domácnosti;
c) podnikatelskému subjektu, ve kterém m á pojištěný
nebo osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast.

Článek?
Výklad

pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Hmotným majetkem hmotná věc, jež je ovladatelnou částí
vnějšího světa, a která má povahu samostatného předmětu
(věc movitá a věc nemovitá).
2. Majetkem hmotný majetek a nehmotný majetek.
3. Majetkovou újmou újma na majetku (škoda),
4. Nehmotným majetkem práva, jejichž povaha to připouští
a jiné věci bez hmotné podstaty.
5. Nemajetkovou újmou újma, která vznikla poškozenému
jinak, než jako majetková újma.

6. Orgánem společenství vlastníků jednotek:
a) shromáždění vlastníku jednotek;
b) výbor společenství nebo ten vlastník jednotek (pově
řený vlastník), kterého v případě, že není zvolen výbor,
shromáždění pověří výkonem funkce výboru;
c) další orgány podle stanov společenství (kontrolní komi
se, revizní komise).
7. Pojistným rokem doba dvanáct měsíců po sobě jdoucích;
první pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě
jako počátek pojištění,
8. Provozní činností provozování závodu nebo jiného zaříze
ní včetně zařízení zvlášť nebezpečného, které slouží k vý
dělečné Činnosti pojištěného.
9. Převzatou věcí věc movitá nebo nemovitá, která není ve
vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal, a má
být předmětem jeho závazku, tj. věc. kterou pojištěný pře
vzal za účelem provedení objednané činnosti [zpracování,
oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí
odborné pomoci apod.), anebo věc, kterou pojištěný pře
vzal do oprávněného užívání, vyjma věci převzaté sloužící
k bydlení a věci zapůjčené.

10. Účelné vynaloženými náklady spojenými s péčí o zdra
ví zraněného zvířete náklady vynaložené n a p é c i o zdraví
zraněného zvířete, a to i když podstatně převyšují cenu
zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postaveni
poškozeného.
11. Výdělečnou činností jakákoliv jiná činnost, z níž má pojiš
těný příjem, který podléhá dani z příjmu.

Článek 8
Závěrečné

ustanoveni

Tyto DPPSVJ nabývají účinností dnem 1. srpna 2014

