Doplňkové pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
DPPO-10/2018
1. Pár slov úvodem
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění odpovědnosti. Budeme se ze všech sil snažit, abyste ocenili, že jste si vybrali zrovna nás.

Kdo jsme my?

Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, PSČ 602
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3365,
provozující pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu se označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy?

Osoba, která trvale obývá domácnost na adrese uvedené v pojistné smlouvě a osoby blízké s ní
trvale žijící na jedné adrese (v textu vás označujeme jako „pojištěný“ nebo „vy“).

Co právě čtete?

Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti, které označujeme zkratkou DPPO-10/2018 (dále jen „DPP“). Tyto doplňkové pojistné podmínky slouží k popisu pojištění odpovědnosti, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte
nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto doplňkových
pojistných podmínek upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají přednost před
ustanoveními těchto doplňkových pojistných podmínek.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto pojištění, se jmenuje občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?

Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětlujeme ve Slovníku pojmů
SPM‒10/2018, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jestliže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách definovali některý z pojmů odlišně, platí pro daný pojem tato odlišná
definice.

2. Co pojišťujeme?
Pokud to není ve smlouvě ujednáno jinak, umíme v rámci tohoto pojištění pojistit:
Odpovědnost z běžného života a vlastnictví nemovitosti, jako základní část pojištění odpovědnosti:
a)

Připojištění Odpovědnosti ze škod na drobné elektronice

b)

Připojištění Odpovědnost za zvíře

c)

Připojištění Odpovědnosti z vlastnictví všech nemovitosti

d)

Připojištění Odpovědnosti škod na věcech pronajatých

Jednotlivé body jsou blíže specifikovány v bodech 6.–11. těchto pojistných podmínek.
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3. Před čím pojistíme
Pojištění se sjednává k úhradě újmy, kterou způsobíte někomu jinému a kterou musíte dle platných právních předpisů uhradit.
3.1. Pokud to není ve smlouvě ujednáno jinak, hradíme pouze tyto újmy:
a)

Újma na zdraví, což je újma způsobená na zdraví či usmrcením, případně újma spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či při usmrcení.

b)

Škoda na majetku, což je škoda způsobená na movitém i nemovitém majetku nebo poraněním či usmrcením zvířete.

c)

Regresy pojišťoven a orgánů státní správy, což jsou náklady na léčení újmy, které byly
vynaloženy zdravotní pojišťovnou, nebo poskytnuté dávky sociálního pojištění. Tyto náklady hradíme pouze v případě, že újma vznikla následkem újmy na zdraví, na kterou se
vztahuje sjednané pojištění.

3.2. Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly na území Evropy a Turecka.
3.3. Pojistnou událostí je porušení právní povinnosti pojištěným v době trvání pojištění.
3.4. Za oprávněnou osobu, tedy osobu, které vyplatíme pojistné plnění v případě škody způsobené vámi či jiným pojištěným, považujeme osoby definované v článku 5. těchto DPP.

4. Co nebudeme hradit
Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění.
4.1. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za újmu způsobenou:
a)

převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy;

b)

úmyslně nebo hrubou nedbalostí, trestným činem;

c)

následkem požití alkoholu, návykových nebo psychotropních látek;

d)

informací, radou, urážkou na cti, pomluvou či narušením práv na ochranu osobních údajů a osobnosti;

e)

neoprávněným poskytnutím nebo porušením patentových, autorských práv nebo práva
ochranné známky, vzoru, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby;

f)

ztrátou nebo pohřešováním věci;

g)

provozováním motorového vozidla, k jehož provozu se vyžaduje řidičský průkaz, a motorového či nemotorového plavidla, k jehož provozu se vyžaduje průkaz způsobilosti vůdce
tohoto plavidla;

h)

pilotováním letadla, leteckého modelu či dronu;

i)

vlastnictvím, údržbou nebo řízení jakýchkoli dalších vozidel;

j)

provozováním organizované sportovní činnosti; nebo profesionální sportovní činnosti
a přípravou na ni;
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k)

zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby;

l) nakládáním se střelivem, výbušninami nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými odpady;
m)

na věcech převzatých za účelem opravy,

n)

výkonem práva myslivosti včetně škod způsobených loveckým psem;

o)

při podnikání, při výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti;

p)

při činnosti, pro kterou je právním předpisem stanovena povinnost sjednání pojištění
odpovědnosti; nebo

q)

v souvislosti s vlastnictvím neudržovaných nebo zchátralých nemovitostí.

Za organizovaný sport bereme soutěže a sportovní události, které mají svého pořadatele
a jsou otevřená i pro veřejnost. Jde např. o závody plachetnic na přehradách, maratony
a jiné běžecké závody nebo cyklistické závody.
4.2. Z pojištění dále nehradíme škody a újmy vzniklé na:
a)

věcech zapůjčených, užívaných nebo věcech pronajatých, pokud to není ve smlouvě
samostatně ujednáno jako připojištění;

b)

užívané drobné přenosné elektronice (mobilní telefony, tablety, notebooky), pokud to
není ve smlouvě samostatně ujednáno jako připojištění;

c)

zvukových, obrazových a datových nosičích;

d)

životním prostředí nebo spočívající v ekologické újmě; nebo

e)

loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách způsobených pasoucími se
zvířaty.

4.3. Z pojištění dále nehradíme:
a)

újmy způsobené mezi pojištěnými;

b)

újmy způsobené osobě blízké;

c)

cenu zvláštní obliby;

d)

pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, preventivní nebo exemplární charakter;

e)

čistou finanční škodu, čímž myslíme škodu, která přímo nesouvisí se škodou na majetku
nebo újmou na zdraví;

f)

újmy přisouzené soudem Spojených států amerických, Kanady nebo Velké Británie,
nebo přisouzené na základě právních řádů těchto států.
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5. Jak budeme hradit
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, které vyplatíme oprávněné
osobě v případě způsobení újmy.
5.1. Komu budeme hradit
Pojistné plnění vyplatíme poškozenému, jenž prokáže, že mu byla vámi způsobena škoda. Jestliže
dojde k vyšetřování policií či jiným správním orgánem nebo k soudnímu řízení, vyplácíme tomu,
koho určí příslušný orgán za poškozeného. Jestliže jste uhradili škodu poškozenému, vyplatíme
pojistné plnění vám za podmínky, že nám uhrazení škody poškozenému prokážete.
5.2. Pojistné plnění
Výši pojistného plnění určujeme na základě doložení vzniku a výše škody, na základě platných
právních předpisů nebo na základě rozhodnutí příslušného soudu. Do výše pojistného plnění
dále zahrnujeme přiměřené a nezbytné náklady na právní zastoupení při obhajobě v přípravném
řízení, případně před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti vám.
Podmínkou je však naše prohlášení, že tyto náklady uhradíme.
5.3. Výše limitů
Limity za škodu pro pojištění odpovědnosti jsou ujednány v pojistné smlouvě. Z jedné pojistné
události poskytneme plnění maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné
smlouvě. Výše pojistného plnění za pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce je omezena dvojnásobkem pojistného limitu.
5.4. Způsob výpočtu majetkové škody
Škodu způsobenou na majetku počítáme se započítáním opotřebení dané věci v době těsně
před vznikem pojistné události.
Pokud dojde k totální škodě, hradíme se započtením opotřebením. Pokud ale je možná
oprava a je rentabilní, hradíme náklady na opravu ‒ práce i materiál v nových cenách.
Rentabilní znamená, že náklady nepřesáhnou 80 % bazarové ceny.

6. Odpovědnost z běžného života
6.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti z běžného života se vztahuje na způsobení újmy pojištěným při běžných
činnostech v občanském životě, zejména při:
a)

vedení domácnosti a provozu zařízení v domácnosti;

b)

rekreaci a zábavě včetně provozování rekreačních sportů;

c)

chůzi, jízdě na kole či na koni;

d)

nakupování či využívání služeb běžných v občanském životě,

e)

příležitostného opatrování domácích zvířat

6.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článcích 7. až 11.
těchto pojistných podmínek.
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6.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění osoby spolu dlouhodobě žijící ve společné domácnosti na adrese místa pojištění, které tuto skutečnost prokáží na základě:
a)

dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy;

b)

nájemní smlouvy.

Pojištění může být i nájemník, pokud bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy a místo pojištění je adresa bytu.
Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a žije s ní ve společné domácnosti na adrese místa pojištění.
Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že vámi nežije, studuje prezenční studium,
a to do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost.
Pojištěným může být dále osoba, která vykonává bezplatnou výpomoc v domácnosti, pokud
újmu způsobila při výkonu této činnosti v místě pojištění někomu třetímu.
Pokud je pojištěným nájemník, tak se pojištění vztahuje jak na škody třetím osobám, tak i samotnému pronajímateli.

7. Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
7.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti z nemovitosti se vztahuje na způsobení újmy pojištěným v souvislosti s vlastnictvím, správou, držbou či nájmem obytné budovy nebo bytové jednotky uvedené
v pojistné smlouvě, k ní příslušnému pozemku a doplňkovým stavbám na něm stojícím, případně
bytové jednotky uvedené v pojistné smlouvě.
7.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článku 6. a článcích 8. až 11. těchto pojistných podmínek. Pojištění nekryje ani škody, které vznikly z důvodu
špatného, havarijního nebo zanedbaného technického stavu nemovitosti. Pojištění se nevztahuje na činnosti spojené s krátkodobými pronájmy nemovitosti.
7.3. Kdo je pojištěným
Mezi škody patřící do odpovědnosti z vlasnictví nemovitosti patří např. to, když někdo v zimě
uklouzne na chodníku před vaším domem a zlomí si nohu, nebo ze střechy spadne zledovatělý sníh a rozbije cizí zaparkované auto.
Pojištěnou osobou je vlastník či nájemník dané obytné budovy či bytové jednotky v závislosti na
tom, kdo je dle platných právních předpisů odpovědný za způsobenou újmu.

8. Odpovědnost za zvíře
8.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti za zvíře se vztahuje na způsobení újmy zvířetem legálně chovaným pro
vaši zálibu nebo potřebu, které je ve vlastnictví pojištěného nebo bylo pojištěnému svěřeno.
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8.2. Na co se pojištění nevztahuje
a) Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článcích
6. a 8. těchto pojistných podmínek.
b) Pojištění se nevztahuje na zvířata, která vyžadují zvláštní péči dle vyhlášky č. 411/2008 Sb.
c)

Pojištění se dále nevztahuje na včelstva a včelí roje.

8.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými osobami jsou pro účely tohoto pojištění vlastníci nebo opatrovníci zvířete, jež způsobilo škodu. Tyto osoby spolu žijí ve společné domácnosti na adrese místa pojištění, což prokáží:
a)

dokladem o vlastnictví daného bytu či budovy;

b)

nájemní smlouvou.

Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a v době vzniku škody nebo újmy byl pověřen opatrováním vašeho zvířete.

9. Odpovědnost z vlastnictví všech nemovitostí
9.1. Co je pojištěno
Pojištění odpovědnosti z nemovitosti se vztahuje na způsobení újmy pojištěným v souvislosti
s vlastnictvím, správou, držbou či nájmem obytné budovy nebo bytové jednotky, k ní příslušnému pozemku a doplňkovým stavbám na něm stojícím, případně bytové jednotky. Toto pojištění
se vztahuje na všechny nemovitosti na území Česka, které pojištěný vlastní.
Vlastnictví nemovitosti se zpravidla dokazuje zápisem v katastru nemovitosti.
Pojištěný musí být vlastník nebo spolupracovník dané nemovitosti.
9.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, jež jsou předmětem činností uvedených v článcích 6. až 8.
a 10.–11. těchto pojistných podmínek. Pojištění nekryje ani škody, které vznikly z důvodu špatného, havarijního nebo zanedbaného technického stavu nemovitosti. Pojištění se nevztahuje na
činnosti spojené s krátkodobými pronájmy nemovitosti.
9.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnou osobou je vlastník daných obytných budov či bytových jednotek.

10. Odpovědnost ze škod na věcech pronajatých
10.1. Co je pojištěno
Pojištění se vztahuje na škody způsobené na movitých i nemovitých věcech, které jsou pronajaté, užívané nebo zapůjčené na základě písemné dohody pro vlastní potřebu pojištěného nebo
člena domácnosti.
10.2. Na co se pojištění nevztahuje
Z pojištění jsou vyloučeny předměty drobné elektroniky, jako jsou tablety, mobilní telefony,
notebooky, pro které platí zvláštní připojištění. Dále se toto pojištění nevztahuje na věci, které jsou ve vlastnictví pojištěného nebo členů jeho domácnosti a také věci užívané k výdělečné
činnosti.
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Toto připojišění vám pokryje škodu, kdy si například půjčíte vrtačku v hobby marketu a nechtěně ji pokazíte. Pokud jste si ji ale půjčilipro výkon své práce, třeba jako řemeslník, pojištění již tyto škody nekryje a je potřeba mít pojištění podnikání.
10.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění osoby spolu žijící ve společné domácnosti na adrese
místa pojištění, které tuto skutečnost prokáží na základě:
a)

dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy;

b)

nájemní smlouvy.

a kteří oprávněně používali věc v době vzniku škody.
Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a žije s ní ve společné domácnosti na adrese místa pojištění.
Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že vámi nežije, a to do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost a studuje prezenční studium.

11. Odpovědnost za škody na drobné elektronice
11.1. Co je pojištěno
Odpovědnost za škody na drobné elektronice se vztahuje na všechny nahodilé škody, které jsou
způsobené na drobné elektronice, která je ze své povahy přenosná, třetí osobě. Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu takového zařízení.
11.2. Na co se pojištění nevztahuje
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením a používáním zařízení, případně stářím zařízení. Může jít např. o korozi, oxidaci, únavu materiálu atd. Pojištění nezahrnuje
škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Pojištění se také nevztahuje na škody na věcech pronajatých způsobené jejich dlouhodobým
užíváním (opotřebením).
11.3. Kdo je pojištěným
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění osoby spolu žijící ve společné domácnosti na adrese
místa pojištění, které tuto skutečnost prokáží na základě:
a)

dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy;

b)

nájemní smlouvy;

kteří způsobili škodu na zařízení. V případě způsobení škody při užívání tohoto zařízení musí být
toto užívání oprávněné se souhlasem majitele.
Pojištěným je také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou
blízkou a žije s ní ve společné domácnosti na adrese místa pojištění.
Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že vámi nežije, studuje prezenční studium, a to
do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 19. 10. 2018
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