
1. Pár slov úvodem 
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění staveb. Budeme 
se ze všech sil snažit, abyste ocenili, že jste si vybrali zrovna nás.

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

Kdo jste vy? 
Osoba, která trvale obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojiš-
těnou nemovitost na adrese uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás 
označujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?
Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění zdravotních 
pomůcek, které označujeme zkratkou DPPMZP-10/2017 (dále jen 

„DPP“). Tyto DPP popisují pojištění zdravotních pomůcek v rámci po-
jištění majetku, které sjednáváte, a jejich smyslem je vysvětlit vám, za 
jakých okolností máte nárok na pojistné plnění. Ve smlouvě mohou 
být podmínky pojištění od těchto DPP upraveny odlišně. Ujednání ob-
sažená ve smlouvě pak mají přednost před ustanoveními těchto DPP.
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-10/2017, jenž je jednou z příloh smlouvy. Jest-
liže bychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách defino-
vali některý z pojmů odlišně, platí pro daný text tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme

2.1 Toto pojištění se vztahuje na elektrické i mechanické invalidní 
vozíky s příslušenstvím, schodolezy, kochleární implantáty, inzu-
línové pumpy a další pomůcky (dále jen „pomůcky“) uvedené 
v pojistné smlouvě, které vlastníte a které nejsou užívány k pod-
nikání nebo jiné výdělečné činnosti.

2.2 Pojistnou událostí je poškození, zničení či odcizení pojištěné 
pomůcky jedním z pojistných nebezpečí v době trvání pojištění.

2.3 Oprávněnou osobou je vlastník pojištěné pomůcky, který obývá 
domácnost uvedenou v pojistné smlouvě.

3. Na co se pojištění vztahuje

3.1 Pojištění se vztahuje na odcizení, poškození nebo zničení pojiště-
né věci jakoukoliv nahodilou událostí, která není dále vyloučena. 

3.2 Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na geografic-
kém území Evropy.

4. Jakým způsobem umíme pojistit

4.1 Pojištění sjednáváme na roční limit, což je horní hranice plnění 
za všechny pojistné události, které nastanou za 12 po sobě jdou-
cích měsíců v pojistném roce. 

4.2 Hodnotu pomůcky stanovujeme na novou cenu. To znamená, že 
danou hodnotou je cena, za kterou lze pořídit novou stejnou 
nebo srovnatelnou věc. 

5. Co nebudeme hradit

5.1 Zde popisujeme, za jakých okolností nevyplatíme pojistné plnění. 
Z pojištění tedy nevzniká právo na pojistné plnění:
a) pokud škody, které nastaly následkem odcizení či vandali-

smu, nebudou bezprostředně po jejich zjištění hlášeny na 
policii;

b) pokud škody nastaly z důvodu provádění opravy nebo 
údržby pomůcek;

c) pokud škody nastaly z důvodu chybného nebo nedostateč-
ného mazání, nebo vadné izolace;

d) pokud je za škody podle zákona nebo smlouvy odpovědný 
dodavatel, opravce nebo váš smluvní partner;

e) pokud bylo poškození způsobeno bezprostředním ná-
sledkem koroze, eroze, oxidace, opotřebení trvalého vlivu 
provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedosta-
tečného používání, dlouhodobého uskladnění nebo jakým-
koliv znečištěním;

f) pokud bylo poškození způsobeno následkem vady materiá-
lu, chybné konstrukce nebo výroby;

g) pokud byla pomůcka v době vzniku poškození užívána k ji-
nému účelu, než k jakému byla určena; 

h) pokud by se mělo vztahovat na:
• pravidelnou údržbu,
• škody vzniklé při organizovaných soutěžích,
• škody, které nastaly před vznikem tohoto pojištění.

5.2 Dále upozorňujeme na základní omezení v definicích pojistných 
nebezpečí:
a) Za odcizení nepovažujeme přivlastnění si pomůcky bez ja-

kýchkoliv stop překonání překážky.
b) Za vandalismus nepovažujeme škody úmyslně spáchané 

osobou, která vlastní pojištěnou pomůcku či místo pojiště-
ní uvedené v pojistné smlouvě trvale obývá.

5.3 Toto pojištění se nevztahuje na pomůcky, které jsou užívány 
k profesionální sportovní činnosti a přípravě na ně. 
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6. Jak budeme hradit
Zde vám popíšeme, podle čeho posuzujeme výši pojistného plnění, 
které vám vyplatíme v případě, že vám vznikne škoda na pojištěném 
majetku.

6.1 Pojistné plnění vyplácíme v případě nahodilé škody na pojištěné 
pomůcce, která vznikla během doby trvání pojištění.

6.2 V případě poškození pomůcky vyplatíme částku odpovídající 
přiměřeným nákladům, které byly nebo budou vynaloženy na 
opravu poškozené pomůcky. Nejvýše vyplatíme pojistné plnění 
do výše limitu plnění.

6.3 V případě odcizení či zničení pomůcky vyplatíme částku odpo-
vídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nové pomůcky 
stejného druhu, kvality a technických parametrů v době před 
vznikem škody, nejvýše však do výše limitu plnění.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 15. 10. 2017.
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