ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SKLA
ZPP SKL P 1/18
s platností od 1. února 2018

Pro pojištění skla platí Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP PODN P
1/18 (dále jen VPP PODN P 1/18), příslušná
ustanovení Doplňkových pojistných podmínek pro
pojištění majetku DPP MAJ P 1/18 (dále jen DPP MAJ
P 1/18), tyto zvláštní pojistné podmínky a příslušná
ustanovení uvedená v pojistné smlouvě.
Článek 1
Předmět pojištění
1. Předmětem pojištění je pevně osazené sklo
spojené s budovou nebo ostatní stavbou a sklo
zasazené v rámu, který je stavební součástí budovy
nebo ostatní stavby, včetně všech povrchových
úprav (např. nalepených neodnímatelných snímačů
bezpečnostního zařízení, nalepených fólií, nápisů,
maleb nebo jiné výzdoby), jsou-li součástí
pojištěného skla.
2. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, jsou předmětem
pojištění též:
a) skleněné části movitých věcí (zasklení nábytku,
zrcadla, osvětlovací tělesa, akvária, atd.),
zabudované sklokeramické desky,
b) skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř
budovy,
c) předměty umístěné vně budovy (např. firemní
štíty, reklamní tabule, vývěsní skříňky a vitríny,
světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich
elektrické instalace a nosné konstrukce).
Článek 2
Pojistná nebezpečí
1. Pojištění se vztahuje na rozbití pojištěného skla
jakoukoli nahodilou událostí, která není dále nebo v
pojistné smlouvě vyloučena.

Článek 6
Pojistné plnění
1. Pojištění skla se sjednává s ročním limitem
pojistného plnění dle čl. 6 odst. 6 VPP PODN P
1/18.
2. Nastane-li pojistná událost, vzniká oprávněné osobě
právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající
nákladům na znovupořízení skla stejného
provedení včetně nákladů na instalaci nalepených
neodnímatelných
snímačů
zabezpečovacího
zařízení, nalepení fólií, zhotovení nápisů, maleb a
jiné výzdoby, jestliže byly součástí pojištěného skla.
3. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za přiměřené a
účelně vynaložené náklady na nouzové
zabezpečení výplně otvorů po rozbitém pojištěném
skle, pokud je oprávněná osoba vynaložila,
maximálně však do výše 20% pořizovací ceny
rozbitého pojištěného skla. Horní hranice pojistného
plnění se o tyto náklady nesnižuje.
4. Při výpočtu pojistného plnění nebude brán zřetel na
případnou ztrátu umělecké nebo historické hodnoty
pojištěného skla.
Článek 7
Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na škody:
a) vzniklé při dopravě skla, při jeho instalaci, montáži
či demontáži,
b) vzniklé rozbitím skel skleníků,
c) na plexiskle nebo jiných umělých hmotách.

2. Za rozbití skla se považuje i takové poškození skla,
při kterém je nezbytná jeho výměna z důvodu
hrozícího vzniku újmy na zdraví nebo škody na
jiném majetku.
3. Za rozbití skla se dále považuje roztříštění nebo
popraskání pojištěného skla.
Článek 3
Místo pojištění
Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.
Článek 4
Pojistná událost
Pojistnou událostí je rozbití pojištěného skla
způsobené některým z pojistných nebezpečí
uvedených v čl. 2 těchto pojistných podmínek, ke
kterému došlo v místě pojištění a v době trvání
pojištění, s níž je spojena povinnost pojistitele
poskytnout pojistné plnění.
Článek 5
Pojistná hodnota
Pojistnou hodnotou skla je nová cena skla stejného
provedení včetně všech povrchových úprav, jsou-li
jeho součástí (pojištění na novou cenu).
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