Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
majetku podnikatelů VPPMP 2005

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z pojištění majetku podnikatelů se řídí
zákonem číslo 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů
(dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými
pojistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění a pojistnou smlouvou.
2. Pojištění majetku (dále jen pojištění) je pojištění soukromé
a sjednává se jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

Článek 2
Pojistitel
Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená
75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,
vložka 1464, (dále jen „pojišťovna“).

Článek 3
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná sjednaným pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
2. Pojišťovna je povinna poskytnout pojistné plnění v rozsahu
a za podmínek stanovených v doplňkových pojistných podmínkách a ujednaných v pojistné smlouvě, jestliže pojistná
událost nastane v době trvání pojištění.

rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na
zpracování projektové dokumentace;
b) časovou cenou, tj. cenou, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci,
přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného
znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem;
c) způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu
pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné podmínky nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě.
5. V pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného
plnění pro jednotlivé pojištěné věci, soubory věcí, náklady
a pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
6. V pojistné smlouvě lze sjednat limit plnění jako pojištění
prvního rizika. Sjednání prvního rizika musí být v pojistné
smlouvě výslovně uvedeno.
7. Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je stanovený limit plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění pojišťovny, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí,
ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pokud bylo ujednáno pojištění prvního rizika, pojišťovna pro toto pojištění prvního rizika neuplatňuje
podpojištění.

Článek 6
Obecné výluky z pojištění

Článek 4
Pojištění věci a jiného majetku

1. Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje
na nahodilou skutečnost způsobenou následkem:
a) jaderné reakce, jaderného záření či kontaminace radioaktivní, azbestem, formaldehydem apod.;
b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky,
sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahu
státní nebo úřední moci;
c) vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.

1. Pojištění lze sjednat pro věci movité i nemovité, případně jiný majetek, které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě nebo jsou součástí ve smlouvě vymezeného souboru věcí (dále jen „pojištěné věci“) a jsou uvedeny v pojistné
smlouvě pod položkami.

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat pojištěnou věc) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního
zastoupení apod.).

2. Soubor věcí tvoří věci, které mají podobný nebo stejný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li pojištěn
soubor věcí, pojištění se vztahuje na všechny věci, které
k souboru náležely v okamžiku vzniku pojistné události.

Článek 7
Místo pojištění

3. Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné osoby
z jejich podnětu nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.

3. Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor věcí, lze
v doplňkových pojistných podmínkách stanovit a v pojistné
smlouvě sjednat, že se pojištění nevztahuje na některé věci, které jinak svým charakterem do pojištěného souboru
náležejí.

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném
v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí
pro pojištěné věci, které byly přemístěny z místa pojištění na
dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé nebo bezprostředně
hrozící pojistné události.

4. V doplňkových pojistných podmínkách lze stanovit a v pojistné smlouvě lze sjednat, na které věci nebo soubory věcí,
náklady nebo příčiny škod se pojištění dále nevztahuje.

Článek 8
Plnění pojišťovny

5. Na cizí věci, které oprávněná osoba na základě písemné
smlouvy po právu užívá nebo je převzala od jiné osoby, se
pojištění vztahuje, jen pokud je pojištění pro tyto cizí věci
v pojistné smlouvě výslovně ujednáno.

Článek 5
Pojistné hodnoty, pojistné částky a limity plnění
1. Pojistník stanoví v pojistné smlouvě horní hranici plnění na
vlastní odpovědnost.
2. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se
určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění maximálně do výše:
– určené pojistné částky ke každé pojištěné věci uvedené
v pojistné smlouvě nebo
– určeného limitu pojistného plnění.
Rozhodující je nižší částka.
3. Výše pojistné částky má pro každou pojištěnou věc nebo
soubor věcí v pojistné době odpovídat pojistné hodnotě
pojištěné věci nebo souboru věcí, nejedná-li se o limit plnění.
4. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která
může v důsledku pojistné události nastat.
Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným:
a) novou cenou, tj. cenou, za kterou lze v daném místě
a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu
a účelu.
Je-li pojištěnou věcí stavba, je nová hodnota vyjádřena
novou cenou, tj. cenou nové stavby, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu,

1. Právo na plnění vzniká oprávněné osobě uvedené v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
2. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v tuzemské měně do
15 dnů, jakmile skončila šetření nutné ke zjištění rozsahu
své povinnosti plnit. Pokud pojišťovna rozhodne o tom, že
poskytne naturální plnění (doplněním, opravou nebo výměnou věci), poskytne ho ve lhůtách dohodnutých s oprávněnou osobou.
3. Pokud pojišťovna rozhodla ve smyslu bodu 2 tohoto článku o tom, že poskytne naturální plnění a pojištěný nebo
oprávněná osoba přesto provedla doplnění, opravu nebo
výměnu věci jiným než přikázaným (stanoveným) způsobem, poskytne plnění jen do té výše, kterou by poskytla,
kdyby pojištěný nebo oprávněná osoba postupovala podle
jejích pokynů.
4. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká
oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových pojistných
podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno
jinak, aby mu pojišťovna vyplatila:
a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a to nejvýše do nové ceny pojištěné věci v době bezprostředně
před pojistnou událostí. Takto stanovenou částku sníží
pojišťovna o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci. Doplňkové pojistné podmínky mohou stanovit
jiný postup pro výši pojistného plnění;
b) při pojištění na časovou cenu nebo na jinak stanovenou
cenu ve smyslu čl. 5 bodu 4 těchto všeobecných pojistných podmínek, částku určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví
doplňkové pojistné podmínky nebo pojistná smlouva.

5. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena
nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby mu pojišťovna vyplatila:
a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nové věci nebo nákladům pojištěného na výrobu (zhotovení) nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů, sníženou
o cenu zbytků zničené věci, přičemž pojišťovna vyplatí
nižší z uvedených částek. Doplňkové pojistné podmínky
mohou stanovit nebo v pojistné smlouvě může být ujednán jiný postup pro zjištění výše pojistného plnění;
b) při pojištění na časovou cenu nebo na jinak stanovenou
cenu ve smyslu čl. 5 bodu 4 těchto všeobecných pojistných podmínek, částku určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví
doplňkové pojistné podmínky nebo pojistná smlouva.
6. Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve vlastnictví pojištěného.
7. Na pojišťovnu nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který v důsledku vzniku pojistné události
pojišťovna poskytla pojistné plnění.
8. Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodnoty, potom se uvedená daň nezahrnuje
do pojistného plnění.

Článek 9
Spoluúčast
Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě ujednáno jinak, oprávněná osoba se podílí na úhradě
vzniklé škody z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

Článek 10
Zachraňovací a jiné náklady
1. Pojišťovna nad stanovenou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění nahradí účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně a to do 2 procent pojistné částky nebo limitu plnění stanovených pro
pojištěné věci nebo soubory věcí, kterých se tyto náklady
týkají, úhrnem nejvýše však do 1 000 000 Kč.
2. Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynaložené na její písemný pokyn.

Článek 11
Povinnosti pojistníka, pojištěného,
oprávněné osoby a pojišťovny
1. Pojistník, pojištěný, nebo oprávněná osoba má povinnost:
a) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny
změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl tázán při sjednání pojištění;
b) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že mají
souběžně uzavřeno nebo později uzavřeli ohledně téže
pojištěné věci nebo souboru věcí další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí a je povinna oznámit pojišťovně obchodní jméno této pojišťovny a výši stanovených pojistných částek;
c) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo pojistnou smlouvou;
d) pokud pojistná událost nastala, učinit nutná opatření ke
zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojišťovny a postupovat v souladu s nimi;
e) bez zbytečného odkladu (maximálně však do 30 dnů
od okamžiku zjištění pojistné události) prokazatelným
způsobem oznámit pojišťovně, že pojistná událost nastala;
f) bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu škody, vyčíslit nároky na plnění,
předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených věcí
s uvedením roku pořízení a ceny, za kterou byla věc pořízena a umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů a dále umožnit pojišťovně provést šetření, kterých
je k tomu třeba;
g) vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojišťovny, nejdéle však 30 dnů ode dne
oznámení pojistné události, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných
závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve;
h) pokud pojišťovna nebo jí pověřené osoby nedaly příslušný pokyn k zahájení oprav nebo odstraňování zbytků
ve lhůtě uvedené v písm. g) tohoto bodu, může zahájit
opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro zdoku-
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mentování výše škody musí oprávněná osoba pořídit
dokumentaci (foto, video záznam, popis průběhu škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.);
sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní řízení
a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto
řízení;
vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezření
z trestného činu nebo pokusu o něj, učinit bez zbytečného odkladu oznámení Policii ČR, pokud není trestní
stíhání podmíněno souhlasem oprávněné osoby nebo
pojistníka;
zabezpečit vůči jinému práva, která na pojišťovnu přecházejí, zejména právo na náhradu škody, na postih
a vypořádání;
bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou
událostí a v případě, že již obdržel pojistné plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o přiměřené náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době od pojistné události do doby, kdy byla
nalezena, případně je povinen vrátit hodnotu zbytků,
pokud v uvedené době byla věc zničena;
bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně změnu nebo zánik pojistného rizika;
plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

2. Porušil-li pojistník nebo oprávněná osoba některou z povinností uvedených v bodu 1 tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na
výši pojistného plnění pojišťovny nebo tímto porušením došlo ke ztížení zjištění právního důvodu plnění, jeho rozsahu
nebo výše, má pojišťovna právo plnění ze smlouvy přiměřeně snížit podle závažnosti tohoto porušení. To neplatí,
jde-li o porušení povinností ohlásit pojistnou událost bez
zbytečného odkladu [bod 1 písm. e) tohoto článku], pokud
pojistník nebo oprávněná osoba tuto povinnost nemohli
splnit z vážných důvodů.
3. Poruší-li pojistník, pojištěný, nebo oprávněná osoba vědomě nebo následkem požití alkoholu nebo návykových látek povinnosti uvedené v bodu 1 písm. c) tohoto článku
a toto porušení podstatně přispělo ke vzniku pojistné události nebo k většímu rozsahu jejích následků, je pojišťovna
oprávněna plnění z pojistné smlouvy přiměřeně snížit.
4. Vedle povinností stanovených zákonem a pojistnou smlouvou má pojišťovna dále tyto povinnosti:
a) projednat s oprávněnou osobou výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu pojistné události a výše pojistného plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit;
b) vrátit na žádost pojistníka nebo oprávněné osoby jimi
poskytnuté doklady.

Článek 12
Počátek, změny a doba trvání pojištění
1. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
sjednává na dobu 12 měsíců (1 pojistný rok) a vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy.
2. Jestliže je pojištění ve smyslu předchozího bodu ujednáno
na 1 pojistný rok, prodlužuje se vždy o další pojistný rok,
pokud pojistník zaplatí ve lhůtě splatnosti pojistné (nebo
jeho první splátku) na tento další pojistný rok a pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy
nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na
dalším pojištění nemá zájem.
3. Pojistnou smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být učiněna písemně, jinak je neplatná.
4. Vedle důvodů uvedených v zákoně a v pojistné smlouvě
pojištění zaniká ukončením činnosti pojištěného.
5. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 13
Pojistné
1. Pojistné je povinen hradit pojistník.
2. Pojistné je ve smyslu zákona jednorázovým pojistným, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. V pojistné
smlouvě je možno dohodnout, že pojistník uhradí pojistné
ve splátkách. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena včas, vzniká pojišťovně právo žádat po pojistníkovi zaplacení celé zbývající pohledávky najednou.
3. Podkladem pro výpočet pojistného jsou pojistné částky nebo limity plnění a další skutečnosti uvedené v pojistné
smlouvě. Výše pojistného je stanovena v pojistné smlouvě.
4. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojišťovna oprávněna předepsat úrok z prodlení.
5. Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok v případě:
a) zániku pojištění v důsledku pojistné události;
b) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto všeobecných pojistných podmínkách, pokud v pojistném roce, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.
V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně
poměrná část pojistného. Zanikne-li pojištění dohodou,
lze v dohodě ujednat i jinak.

Článek 14
Řízení expertů
1. Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o výši
pojistného plnění mohou dohodnout, že výše pojistného
plnění bude stanovena řízením expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku nároku na
pojistné plnění.
2. Zásady řízení expertů:
a) každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči
ní nesmí mít žádné závazky a neprodleně o něm informuje druhou stranu. Námitku proti osobě experta lze
vznést před zahájením jeho činnosti;
b) určení experti se dohodnou na osobě třetího experta,
který má rozhodný hlas v případě neshody;
c) experti určení oprávněnou osobou a pojišťovnou zpracují znalecký posudek o sporných otázkách odděleně;
d) experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i oprávněné osobě. Jestliže se závěry expertů od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své
rozhodnutí pojišťovně i oprávněné osobě;
e) každá strana hradí náklady svého experta, náklady na
činnost experta s rozhodným hlasem hradí rovným dílem.
3. Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojišťovny a oprávněné osoby stanovené právními předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

Článek 15
Výkladová ustanovení
1. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je
objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna
stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
2. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou a proto věc již nelze
dále používat k původnímu účelu.
3. Ztrátou věci nebo její části se rozumí stav, kdy oprávněná osoba nezávisle na své vůli pozbyla možnost s pojištěnou věcí nebo její částí nakládat v příčinné souvislosti s tím,
že v místě pojištění nastalo a na pojištěnou věc nebo její
část bezprostředně působilo některé z těchto sjednaných
pojistných nebezpečí stanovených v doplňkových pojistných podmínkách:
a) požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu;
b) povodeň nebo záplava;
d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin;
e) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
f) tíha sněhu nebo námrazy;
g) zemětřesení;
h) voda vytékající z vodovodních zařízení.
4. Přiměřeným nákladem na opravu věci jsou náklady na
opravu věci nebo její části, které jsou bezprostředně před
pojistnou událostí v místě obvyklé.
Přiměřenými náklady na znovupořízení věci nebo na
výrobu nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé.
Do přiměřených nákladů se nezahrnují příplatky vyplácené
za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náhrady a náklady techniků a expertů
ze zahraničí.
5. Za výroční den počátku pojištění se považuje den, který
se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se
dnem počátku pojištění.
6. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:
a) u právnických osob, které se zapisují do zákonem určeného rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
b) u právnických osob, které se nezapisují do zákonem určeného rejstříku, zrušení právnické osoby zřizovatelem;
c) u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem určeném rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
d) u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou zapsány
v zákonem určeném rejstříku, zánik oprávnění k podnikatelské činnosti.

Článek 16
Vinkulace
1. Plnění z pojistné smlouvy lze vinkulovat ve prospěch třetí
osoby. Vinkulace znamená, že plnění z pojistné smlouvy
pojišťovna vyplatí třetí osobě, v jejíž prospěch bylo plnění
vinkulováno (vinkulační věřitel), nedá-li vinkulační věřitel
souhlas k vyplacení plnění osobě oprávněné k přijetí plnění
podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnění vinkulačnímu věřiteli, splní pojišťovna svůj závazek vůči oprávněné osobě.
2. Vinkulace plnění může být provedena pouze na žádost pojistníka. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, lze vinkulovat
jen se souhlasem pojištěného.

Článek 17
Doručování
1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:

a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
b) osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesílatele, nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů.
2. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost pojišťovny v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode
dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za
den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
3. Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se
písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom
informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena jako nedoručitelná.

Článek 18
Řešení sporů
1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory
vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti
s ní, které se týkají úplného i částečného nezaplacení jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných
soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu
2 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ 26421381
se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen
„Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech
a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se
smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu
a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na pořízení kopie, nebo na internetové adrese:
http://www.rozhodci-rizeni.cz/.
Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že
rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné,
a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů
ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti
vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné.
Jednacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré
písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně.
Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena,
ačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední
den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato
strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou
v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci
známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se
tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by
se na této adrese zdržovala.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozhodčí doložka
sjednaná v bodu 1 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního
majetkového sporu, ve věci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájením soudního řízení ve věci
tohoto konkrétního majetkového sporu.
3. Všechny další spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich předmětu
nelze podřadit pod bod 1 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmínek, budou rozhodovány obecnými
věcně a místně příslušnými soudy.

Článek 19
Forma právních úkonů
1. Právní úkony týkající se pojištění mají písemnou formu, není-li dále uvedeno jinak.
2. Oznámení pojistné události ve smyslu zákona, resp. čl. 11
bod 1 písm. e) těchto všeobecných pojistných podmínek je
možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle pojišťovny k tomuto účelu zřízeném.
3. Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy, změnu jména nebo příjmení pojistníka či pojištěného.

Článek 20
Závěrečná ustanovení
1. Pro pojištění se použije právní řád České republiky.
2. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti
1. 1. 2005.

