
Zvláštní pojistné podmínky k MAJETKOVÉMU POJIŠTĚNÍ ALLRISK 

Tyto Zvláštní pojistné podmínky k MAJETKOVÉMU POJIŠTĚNÍ ALLRISK upravují rozsah pojištění, který je stanoven: 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů  T099/13 

Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění domácnosti T102/13 

Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb T101/13 

a vysvětlují některé pojmy v rámci pojištění. 

1.    POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 

 

1.1. Basic 

Předmětem pojištění dle článku 4 části I. Doplňkových pojistných 

podmínek pro pojištění domácnosti (dále jen „DPPD“) jsou rovněž drobná 

domácí a hospodářská zvířata definovaná v bodě 16 článku části II. 

DPPD. 

 

Pokud došlo v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí na 

pojištěných věcech, k úrazu, uhynutí, odcizení nebo ztrátě pojištěných 

zvířat, poskytne pojišťovna, v souhrnu za všechna pojištěná zvířata, 

pojistné plnění maximálně do výše ujednaného limitu plnění takto: 

a) V případě úrazu zvířete poskytne pojišťovna pojistné plnění 
odpovídající vynaloženým nákladům na jeho potřebné ošetření ve 
veterinárním zařízení, nejvýše však do jeho obvyklé ceny. Pojišťovna 
nehradí náklady na léky ani náklady na dopravu nemocného zvířete, 
materiálu nebo zúčastněných osob; 
b) V případě uhynutí zvířete poskytne pojišťovna pojistné plnění 
maximálně do výše odpovídající jeho obvyklé ceně. 
Limit pojistného plnění je 30 000 Kč za každou pojistnou událost.  
 

Odchylně od ujednání písm. d) bodu 5 článku 8 části I. DPPD se limit 

pojistného plnění pro peněžní hotovost stanovuje ve výši 15 000 Kč. 

 
V případě vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí Voda z 
vodovodních zařízení dle písm. e) bodu 1 článku 2 části I. DPPD, uhradí 
pojišťovna také vynaložené náklady na kamerové vyhledání místa 
poruchy, na vysekání, vykopání, zazdění, popřípadě výměnu části obkladu 
nebo dlažby, které pojištěný pořídil na vlastní náklad, avšak pouze v 
rozsahu nezbytně nutném k nalezení místa poškození a opravy potrubí a 
to nejvýše do částky 10 000 Kč, což je limit pro výše definovanou Havárii 
rozvodů.  
 
Odchylně od bodu 5 článku 2 části I. DPPD se ujednává, že rizika 
povodeň, záplava jsou zahrnuta do pojištění automaticky, bez nutnosti 
připojištění a placení zvláštního pojistného. Tato pojistná nebezpečí se 
vždy sjednávají na limit pojistného plnění uvedený ve smlouvě. Tato rizika 
lze z pojištění vyloučit.   
 
Odchylně od ujednání dle písmene h) bodu [1] článku 2, části I. se 
ujednává, že pachatel vandalismu nemusí být zjištěn. Podmínkou plnění 
však je nahlášení způsobené škody na Policii ČR a její šetření. 
Rozhodnutí o pojistném plnění bude vycházet z informací z informací v 
protokolu Policie ČR. 
 
Odchylně od bodu 3 článku 3 části I. DPPD se ujednává, že pojistné 
nebezpečí pojištění skla je zahrnuto do pojištění automaticky, bez nutnosti 
připojištění a placení zvláštního pojistného. Toto pojistné nebezpečí se 
sjednává s limitem plnění 30 000 Kč. Tento limit lze navýšit, dle 
požadavku klienta. 
Odchylně od bodu 3 článku 3 části I. DPPD se pro variantu pojištění 
BASIC ujednává, že sklem není sklokeramická deska. 
 
Odchylně od bodu [3] A, článku 9, části I. DPPD se ujednává následující: 
Pro kód zabezpečení D1 bude minimální certifikace zabezpečovacího 
mechanismu BT3, limit pojistného plnění pro domácnost bude do výše 
300 000 Kč. Pro kód zabezpečení D2 bude limit pojistného plnění pro 
domácnost 500 000 Kč. 
 
Odchylně od bodu [3] B, článku 9, části I. DPPD se ujednává následující: 
Kód C12 pro limit plnění 50 000 Kč se bude řídit stupněm zabezpečení D1 
s minimální certifikací zabezpečovacího mechanismu BT3. 
 

1.2. Optimal 

Předmětem pojištění dle článku 4 části I. Doplňkových pojistných 

podmínek pro pojištění domácnosti (dále jen „DPPD“) jsou rovněž drobná 

domácí a hospodářská zvířata definovaná v bodě 16 článku části II. 

DPPD. 

 
Pokud došlo v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí na 
pojištěných věcech, k úrazu, uhynutí, odcizení nebo ztrátě pojištěných 
zvířat, poskytne pojišťovna, v souhrnu za všechna pojištěná zvířata, 
pojistné plnění maximálně do výše ujednaného limitu plnění takto: 
a) V případě úrazu zvířete poskytne pojišťovna pojistné plnění 
odpovídající vynaloženým nákladům na jeho potřebné ošetření  

 
 
ve veterinárním zařízení, nejvýše však do jeho obvyklé ceny. Pojišťovna nehradí 
náklady na léky ani náklady na dopravu nemocného zvířete, materiálu nebo 
zúčastněných osob; 
 
b) V případě uhynutí zvířete poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do 
výše odpovídající jeho obvyklé ceně. 
Limit pojistného plnění je 30 000 Kč za každou pojistnou událost.  
 

Odchylně od ujednání písm. a) až d) bodu 5 článku 8 části I. DPPD se limit 

pojistného plnění pro audio, foto a výpočetní techniky stanovuje na výši 20% 

z PČ; pro cennosti a věci zvláštní kulturní hodnoty na výši 15% z PČ; pro 

stavební součásti na výši 40 000 Kč a peněžní hotovost stanovuje ve výši 15 000 

Kč. 

 
V případě vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí Voda z vodovodních 
zařízení dle písm. e) bodu 1 článku 2 části I. DPPD, uhradí pojišťovna také 
vynaložené náklady na kamerové vyhledání místa poruchy, na vysekání, 
vykopání, zazdění, popřípadě výměnu části obkladu nebo dlažby, které pojištěný 
pořídil na vlastní náklad, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném k nalezení 
místa poškození a opravy potrubí a to nejvýše do částky 10 000 Kč, což je limit 
pro výše definovanou Havárii rozvodů.  
 
Limit pojistného plnění pro věci při sobě, na sobě nebo u sebe dle bodu 30 
článku 15 části II. DPPD se stanovuje ve výši 30 000 Kč. 
 
Odchylně od bodu 5 článku 2 části I. DPPD se ujednává, že rizika povodeň, 
záplava jsou zahrnuta do pojištění automaticky, bez nutnosti připojištění a 
placení zvláštního pojistného. Tato pojistná nebezpečí se vždy sjednávají na limit 
pojistného plnění uvedený ve smlouvě. Tato rizika lze z pojištění vyloučit.   
 
Odchylně od ujednání dle písmene h) bodu [1] článku 2, části I. se ujednává, že 
pachatel vandalismu nemusí být zjištěn. Podmínkou plnění však je nahlášení 
způsobené škody na Policii ČR a její šetření. Rozhodnutí o pojistném plnění 
bude vycházet z informací z informací v protokolu Policie ČR. 
 
Odchylně od bodu 3 článku 3 části I. DPPD se ujednává, že pojistné nebezpečí 
pojištění skla je zahrnuto do pojištění automaticky, bez nutnosti připojištění a 
placení zvláštního pojistného. Toto pojistné nebezpečí se sjednává s limitem 
plnění 30 000 Kč. Tento limit lze navýšit, dle požadavku klienta. 
 
Odchylně od bodu 4 článku 3 části I. DPPD se ujednává, že pojistnou událostí u 
pojištění elektromotorů je kromě zkratu kryto i poškození nebo zničení 
elektromotorů způsobené indukcí v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo 
napěťovou špičkou v elektrorozvodné či komunikační síti. 
 
Odchylně od bodu [3] A, článku 9, části I. DPPD se ujednává následující: 
Pro kód zabezpečení D1 bude minimální certifikace zabezpečovacího 
mechanismu BT3, limit pojistného plnění pro domácnost bude do výše 300 000 
Kč. Pro kód zabezpečení D2 bude limit pojistného plnění pro domácnost 500 000 
Kč. 
 
Odchylně od bodu [3] B, článku 9, části I. DPPD se ujednává následující: 
Kód C12 pro limit plnění 50 000 Kč se bude řídit stupněm zabezpečení D1 
s minimální certifikací zabezpečovacího mechanismu BT3. 
 

1.3. Premium 

Předmětem pojištění dle článku 4 části I. Doplňkových pojistných podmínek pro 

pojištění domácnosti (dále jen „DPPD“) jsou rovněž drobná domácí a 

hospodářská zvířata definovaná v bodě 16 článku části II. DPPD. 

 

Pokud došlo v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí na pojištěných 
věcech, k úrazu, uhynutí, odcizení nebo ztrátě pojištěných zvířat, poskytne 
pojišťovna, v souhrnu za všechna pojištěná zvířata, pojistné plnění maximálně 
do výše ujednaného limitu plnění takto: 
a) V případě úrazu zvířete poskytne pojišťovna pojistné plnění odpovídající 
vynaloženým nákladům na jeho potřebné ošetření ve veterinárním zařízení, 
nejvýše však do jeho obvyklé ceny. Pojišťovna nehradí náklady na léky ani 
náklady na dopravu nemocného zvířete, materiálu nebo zúčastněných osob; 
b) V případě uhynutí zvířete poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do 
výše odpovídající jeho obvyklé ceně. 
Limit pojistného plnění je 30 000 Kč za každou pojistnou událost.  
 



Odchylně od ujednání písm. a) až d) bodu 5 článku 8 části I. DPPD se limit 

pojistného plnění pro audio, foto a výpočetní technika stanovuje na výši 

25% z PČ; pro cennosti a věci zvláštní kulturní hodnoty na výši 20% z PČ; 

pro stavební součásti na výši 60 000 Kč a peněžní hotovost stanovuje ve 

výši 15 000 Kč. 

 
V případě vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí Voda z 
vodovodních zařízení dle písm. e) bodu 1 článku 2 části I. DPPD, uhradí 
pojišťovna také vynaložené náklady na kamerové vyhledání místa 
poruchy, na vysekání, vykopání, zazdění, popřípadě výměnu části obkladu 
nebo dlažby, které pojištěný pořídil na vlastní náklad, avšak pouze v 
rozsahu nezbytně nutném k nalezení místa poškození a opravy potrubí a 
to nejvýše do částky 10 000 Kč, což je limit pro výše definovanou Havárii 
rozvodů.  
 
Limit pojistného plnění pro věci při sobě, na sobě nebo u sebe dle bodu 30 
článku 15 části II. DPPD se stanovuje ve výši 30 000 Kč. 
 
Odchylně od bodu 5 článku 2 části I. DPPD se ujednává, že rizika 
povodeň, záplava jsou zahrnuta do pojištění automaticky, bez nutnosti 
připojištění a placení zvláštního pojistného. Tato pojistná nebezpečí se 
vždy sjednávají na limit pojistného plnění uvedený ve smlouvě. Tato rizika 
lze z pojištění vyloučit.   
 
Odchylně od ujednání dle písmene h) bodu [1] článku 2, části I. se 
ujednává, že pachatel vandalismu nemusí být zjištěn. Podmínkou plnění 
však je nahlášení způsobené škody na Policii ČR a její šetření. 
Rozhodnutí o pojistném plnění bude vycházet z informací z informací v 
protokolu Policie ČR 
 
Odchylně od bodu 3 článku 3 části I. DPPD se ujednává, že pojistné 
nebezpečí pojištění skla je zahrnuto do pojištění automaticky, bez nutnosti 
připojištění a placení zvláštního pojistného. Toto pojistné nebezpečí se 
sjednává s limitem plnění 60 000 Kč. Tento limit lze navýšit, dle 
požadavku klienta. 
 
Odchylně od bodu 4 článku 3 části I. DPPD se ujednává, že pojistnou 
událostí u pojištění elektromotorů je kromě zkratu kryto i poškození nebo 
zničení elektromotorů způsobené indukcí v souvislosti s nepřímým úderem 
blesku nebo napěťovou špičkou v elektrorozvodné či komunikační síti. 
 
Odchylně od bodu [3] A, článku 9, části I. DPPD se ujednává následující: 
Pro kód zabezpečení D1 bude minimální certifikace zabezpečovacího 
mechanismu BT3, limit pojistného plnění pro domácnost bude do výše 
300 000 Kč. Pro kód zabezpečení D2 bude limit pojistného plnění pro 
domácnost 500 000 Kč. 
 
Odchylně od bodu [3] B, článku 9, části I. DPPD se ujednává následující: 
Kód C12 pro limit plnění 50 000 Kč se bude řídit stupněm zabezpečení D1 
s minimální certifikací zabezpečovacího mechanismu BT3. 
 

2.    POJIŠTĚNÍ STAVEB 

 

2.1. Basic 

Odchylně od ujednání bodu 3 článku 4 části I. Doplňkových pojistných 

podmínek pro pojištění staveb (dále jen „DPPS“) se ujednává, že pro účely 

tohoto pojištění se za Vedlejší stavby rovněž považují předměty pojištění 

uvedené pod písmeny b) až h) bodu 3 článku 4 části I. DPPS. 

 

Odchylně od ujednání dle písmene d), bodu [3], článku 2, části I. se 

ujednává, že pachatel vnitřního vandalismu nemusí být zjištěn. 

Podmínkou plnění však je nahlášení způsobené škody na Policii ČR a její 

šetření. Rozhodnutí o pojistném plnění bude vycházet z protokolu Policie 

ČR 

V případě vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí Voda z 

vodovodních zařízení dle písm. e) bodu 1 článku 2 části I. DPPS, uhradí 

pojišťovna také vynaložené náklady na kamerové vyhledání místa 

poruchy, na vysekání, vykopání, zazdění, popřípadě výměnu části obkladu 

nebo dlažby, které pojištěný pořídil na vlastní náklad, avšak pouze v 

rozsahu nezbytně nutném k nalezení místa poškození a opravy potrubí a 

to nejvýše do částky 10 000 Kč, což je limit pro výše definovanou Havárii 

rozvodů.  

 

Odchylně od bodu 2 článku 2 části I. DPPD se ujednává, že rizika 

povodeň, záplava jsou zahrnuta do pojištění automaticky, bez nutnosti 

připojištění a placení zvláštního pojistného. Tato pojistná nebezpečí se 

vždy sjednávají na limit pojistného plnění uvedený ve smlouvě. Tato rizika 

lze z pojištění vyloučit.   

 
Odchylně od bodu 3 článku 2 části I. DPPS, riziko odcizení věcí krádeží 
vloupáním, se ujednává, že body a) až e) jsou zahrnuty do pojištění 
automaticky již v základu, bez nutnosti připojištění a placení zvláštního 
pojistného., a to až do limitu sjednaném v PS. 
 
2.2. Optimal 

Odchylně od ujednání bodu 3 článku 4 části I. Doplňkových pojistných 

podmínek pro pojištění staveb (dále jen „DPPS“) se ujednává, že pro účely  

tohoto pojištění se za Vedlejší stavby rovněž považují předměty pojištění uvedené 

pod písmeny b) až h) bodu 3 článku 4 části I. DPPS. 

 

Odchylně od ujednání dle písmene d), bodu [3], článku 2, části I. se ujednává, že 

pachatel vnitřního vandalismu nemusí být zjištěn. Podmínkou plnění však je 

nahlášení způsobené škody na Policii ČR a její šetření. Rozhodnutí o pojistném 

plnění bude vycházet z protokolu Policie ČR 

V případě vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí Voda z vodovodních 

zařízení dle písm. e) bodu 1 článku 2 části I. DPPS, uhradí pojišťovna také 

vynaložené náklady na kamerové vyhledání místa poruchy, na vysekání, vykopání, 

zazdění, popřípadě výměnu části obkladu nebo dlažby, které pojištěný pořídil na 

vlastní náklad, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném k nalezení místa 

poškození a opravy potrubí a to nejvýše do částky 10 000 Kč, což je limit pro výše 

definovanou Havárii rozvodů.  

 
Odchylně od bodu 2 článku 2 části I. DPPD se ujednává, že rizika povodeň, 
záplava jsou zahrnuta do pojištění automaticky, bez nutnosti připojištění a placení 
zvláštního pojistného. Tato pojistná nebezpečí se vždy sjednávají na limit 
pojistného plnění uvedený ve smlouvě. Tato rizika lze z pojištění vyloučit.   
 
Odchylně od bodu 3 článku 2 části I. DPPS, riziko odcizení věcí krádeží vloupáním, 
se ujednává, že body a) až e) jsou zahrnuty do pojištění automaticky již v základu, 
bez nutnosti připojištění a placení zvláštního pojistného, a to až do výše limitu 
sjednaném v PS. 
 
Odchylně od bodu 3 článku 3 části I. DPPS, se ujednává, že pojištění skla je 
zahrnuto automaticky již v základu, bez nutnosti připojištění a placení zvláštního 
pojistného, a to až do výše limitu uvedeném v PS. 

 
Odchylně od bodu 4 článku 3 části I. DPPS se ujednává, že pojistnou událostí u 
pojištění elektromotorů je kromě zkratu kryto i poškození nebo zničení 
elektromotorů způsobené indukcí v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo 
napěťovou špičkou v elektrorozvodné či komunikační síti. 

 

2.3. Premium 

Odchylně od ujednání bodu 3 článku 4 části I. Doplňkových pojistných podmínek 

pro pojištění staveb (dále jen „DPPS“) se ujednává, že pro účely tohoto pojištění se 

za Vedlejší stavby rovněž považují předměty pojištění uvedené pod písmeny b) až 

h) bodu 3 článku 4 části I. DPPS. 

 

Odchylně od ujednání dle písmene d), bodu [3], článku 2, části I. se ujednává, že 

pachatel vnitřního vandalismu nemusí být zjištěn. Podmínkou plnění však je 

nahlášení způsobené škody na Policii ČR a její šetření. Rozhodnutí o pojistném 

plnění bude vycházet z protokolu Policie ČR 

V případě vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí Voda z vodovodních 

zařízení dle písm. e) bodu 1 článku 2 části I. DPPS, uhradí pojišťovna také 

vynaložené náklady na kamerové vyhledání místa poruchy, na vysekání, vykopání, 

zazdění, popřípadě výměnu části obkladu nebo dlažby, které pojištěný pořídil na 

vlastní náklad, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném k nalezení místa 

poškození a opravy potrubí a to nejvýše do částky 10 000 Kč, což je limit pro výše 

definovanou Havárii rozvodů.  

 
Odchylně od bodu 2 článku 2 části I. DPPD se ujednává, že rizika povodeň, 
záplava jsou zahrnuta do pojištění automaticky, bez nutnosti připojištění a placení 
zvláštního pojistného. Tato pojistná nebezpečí se vždy sjednávají na limit 
pojistného plnění uvedený ve smlouvě. Tato rizika lze z pojištění vyloučit.   
 
Odchylně od bodu 3 článku 2 části I. DPPS, riziko odcizení věcí krádeží vloupáním, 
se ujednává, že body a) až e) jsou zahrnuty do pojištění automaticky již v základu, 
bez nutnosti připojištění a placení zvláštního pojistného, a to až do výše limitu 
sjednaném v PS. 
 
Odchylně od bodu 3 článku 3 části I. DPPS, se ujednává, že pojištění skla je 
zahrnuto automaticky již v základu, bez nutnosti připojištění a placení zvláštního 
pojistného, a to až do výše limitu uvedeném v PS. 
 
Odchylně od bodu 4 článku 3 části I. DPPS se ujednává, že pojistnou událostí u 
pojištění elektromotorů je kromě zkratu kryto i poškození nebo zničení 
elektromotorů způsobené indukcí v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo 
napěťovou špičkou v elektrorozvodné či komunikační síti. 
 
Odchylně od ujednání dle písm. f) článku 2 části I. DPPS se v rámci tohoto 

pojištění stanovuje, že limit pojistného plnění pro pojistné nebezpečí sprejerství je 

ve výši 30 000 Kč. 

 

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ 

 

Odchylně od bodu 3 článku 11 části II. DPPD se ujednává, že v pojištění 

odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě je do pojištění automaticky již 

v základu zahrnuta i odpovědnost za újmu způsobenou psem, bez nutnosti 

připojištění a placení zvláštního pojistného, a to až do výše limitu sjednaném v PS. 

 

 

 

 

 



4. VÝKLAD POJMŮ 

 

Zatečení atmosférických srážek:  

nahodilé vniknutí vody z atmosférických srážek přes stavební konstrukce 

budovy do vnitřních prostor budovy, ke kterému nedošlo v přímé 

souvislosti s působením jiného pojistného nebezpečí nebo vzlínáním 

zemní vlhkosti. 

Zatečení atmosférických srážek se nevztahuje na škody způsobené v 

důsledku vniknutí vody z atmosférických srážek do místa pojištění 

nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými 

neuzavřenými stavebními otvory, nebo v důsledku pronikající spodní vody, 

vzlínající zemní vlhkosti nebo vlhkosti z příčiny kondenzace vodních par, 

hub nebo plísní. 

 

Znehodnocení obsahu chladícího zařízení:  

pojištění pro případ poškození nebo zničení (znehodnocení) obsahu 

chladícího zařízení (tj. chladniček, mrazniček, mrazáků) v důsledku 

přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než 10 hodin v celku, 

způsobené závadou na straně dodavatele elektrické energie. 

 

Poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem:  

poškození vnější zateplené fasády pojištěné budovy destruktivní činností 

hlodavců, ptactva či drobného hmyzu z venkovní strany. 

Za hlodavce jsou v tomto případě považovány kunovité šelmy. Předmětem 

pojištění je vnější zateplená fasáda, kterou se rozumí tepelně izolační 

kompozitní systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo 

minerální vlny a s konečnou povrchovou úpravou omítky nebo omítkou s 

nátěrem. 

Tyto Zvláštní pojistné podmínky k MAJETKOVÉMU POJIŠTĚNÍ ALLRISK  

platí od 1. 8. 2015. 


