Doložka DOP001
Pojištění odpovědnosti – čistá finanční škoda
Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP 1/16 se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou
újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na
jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to až do výše
sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění
odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit
poškozenému škodu vzniklou:
a) vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání;
b) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová
činnost);
c) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která
byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez
přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí;
d) porušením povinnosti mlčenlivosti;
e) znečištěním životního prostředí;
f) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti,
hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí;
g) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo kontrolního orgánu
právnické osoby;
h) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává;
i) v souvislosti s jakoukoliv finanční nebo platební transakcí;
j) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod.;
k) poskytováním služby, zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoliv investování, financování,
poradenství, hodnocení anebo oceňování, včetně obchodování s cennými papíry a ostatními finančními
instrumenty;
l) v souvislosti s přípravou čerpání nebo čerpáním jakýchkoliv dotací a grantů, včetně přípravy, zpracování podkladů a
organizací výběrových řízení nebo veřejných zakázek;
m) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného;
n) poskytováním softwaru nebo hardwaru, jakoukoliv činností související se zpracováním dat a informací, službami
databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací;
o) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením
lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním
orgánem;
p) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem, nedodržením
rozpočtu/předběžného odhadu/kalkulace;
q) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly
na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se
zastoupením před soudy;
r) subjektům uvedeným v článku 6, bodu 3, písm. a) až e) DPPOP 1/16 bez ohledu na ujednání v pojistné smlouvě.
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