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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

ZPP ELE P 1/16 

s platností od 1. března 2016 

 
 
 
Pro pojištění elektronických zařízení platí Všeobecné 
pojistné podmínky pro pojištění majetku  
a odpovědnosti VPP PODN P 1/16 (dále jen VPP PODN 
P 1/16), příslušná ustanovení Doplňkových pojistných 
podmínek pro pojištění majetku DPP MAJ P 1/16 (dále jen 
DPP MAJ P 1/16), tyto zvláštní pojistné podmínky 
a příslušná ustanovení uvedená v pojistné smlouvě.  
 
 

Článek 1 
Předmět pojištění 

1. Předmětem pojištění jsou jednotlivá provozuschopná 
elektronická zařízení nebo soubor provozuschopných 
elektronických zařízení, včetně výbavy a příslušenství, 
užívané dle svého určení a uvedené v pojistné 
smlouvě (dále jen „elektronické zařízení“).  

2. Předmětem pojištění jsou i data potřebná pro základní 
funkce elektronického zařízení (dále jen „základní 
data“).  

3. Předmětem pojištění jsou elektronická zařízení 
ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo 
pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (zařízení 
vlastní).  

4. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, jsou předmětem 
pojištění i elektronická zařízení cizí, která pojistník 
nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě oprávněně 
užívají na základě písemné smlouvy (cizí zařízení). 
U těchto zařízení se jedná o pojištění cizího pojistného 
rizika.  

5. Pojištění se vztahuje i na zařízení, která se stala 
součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné 
smlouvy. Zařízení, která přestala být součástí souboru, 
pojištěna nejsou. 

6. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nepovažují 
se za elektronické zařízení přenosné kamery, tablety, 
fotoaparáty, chytré hodinky, navigační systému (GPS), 
mobilní komunikační zařízení (např. mobilní a satelitní 
telefony, přenosné vysílací zařízení) s výjimkou 
notebooků. 

 
 

Článek 2 
Pojistná nebezpečí 

1. Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení 
elektronického zařízení jakoukoli nahodilou událostí z 
jiné příčiny, než jsou pojistná nebezpečí uvedená v čl. 
2 DPP MAJ P 1/16 vyjma pojistného nebezpečí přepětí 
a atmosférické srážky, a která není dále nebo v 
pojistné smlouvě vyloučena.  

2. Je-li požadováno pojištění elektronických zařízení na 
újmu vzniklou pojistným nebezpečím uvedeným v čl. 2 
DPP MAJ P 1/16 (požár, vichřice, povodeň, odcizení, 
vandalismus …), pak musí být pojistná částka 
elektronických zařízení zahrnuta do pojistné částky 
věcí movitých nebo nemovitostí.  

 
 

Článek 3 
Místo pojištění 

1. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.  
2. Pro mobilní elektronická zařízení je místem pojištění 

území České republiky, ne-li v pojistné smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

 
 

Článek 4 
Pojistná událost 

1. Pojistnou událostí je poškození nebo zničení 
elektronického zařízení nebo základních dat 
způsobené některým z pojistných nebezpečí 
uvedených v článku 2 odst. 1 těchto pojistných 
podmínek, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost 
a ke kterému došlo v místě pojištění a v době trvání 
pojištění.  

Článek 5 
Pojistná hodnota 

Pojistnou hodnotou elektronického zařízení a základních 
dat je jejich nová cena (pojištění na novou cenu), není-li v 
pojistné smlouvě ujednáno jinak.  
 
 

Článek 6 
Pojistné plnění 

1. Není-li ujednáno jinak, vzniká oprávněné osobě nárok, 
aby jí pojistitel vyplatil:  
a) v případě zničení elektronického zařízení částku 

odpovídající přiměřeným nákladům na 
znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového 
elektronického zařízení sníženou o cenu 
využitelných zbytků, 

b) v případě poškození elektronického zařízení částku 
odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 
poškozeného elektronického zařízení sníženou o 
cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.  

Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) však 
nepřevýší částku vypočtenou podle písm. a) tohoto 
odstavce. 

2. Pojistitel poskytne plnění také za přiměřené náklady, 
které oprávněná osoba vynaložila na:  
a) provizorní opravu, pokud se tím nezvýší náklady na 

celkovou opravu, v opačném případě pouze tehdy, 
pokud jejich vynaložení pojistitel předem 
odsouhlasil, 

b) demontáž a montáž poškozeného elektronického 
zařízení,  

c) expresní dopravu náhradních dílů, pokud je nebylo 
účelné zajistit obvyklou dopravou a pokud jejich 
vynaložení pojistitel předem odsouhlasil. 

 
 

Článek 7 
Povinnosti pojistníka a pojištěného 

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni:  
a) používat pojištěné elektronické zařízení pouze k 

účelu stanovenému výrobcem podle návodu k 
obsluze nebo technických podmínek, dodržovat 
technické a další normy vztahující se na provoz a 
údržbu elektronického zařízení,  

b) zabezpečit obsluhu nebo řízení elektronického 
zařízení osobou, která má předepsanou kvalifikaci či 
oprávnění,  

c) v případě vzniku újmy uschovat veškeré poškozené 
díly, dokud pojistitel nevydá souhlas  
s jejich likvidací.  

2. Mělo-li porušení povinností uvedených v odst. 1 tohoto 
článku podstatný vliv na vznik pojistné události, její 
průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků 
a/nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, je 
pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, 
jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti 
plnit. 

3. Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení 
povinností mohou vyplývat z ustanovení pojistné 
smlouvy, jiných podmínek vztahujících se ke 
sjednanému pojištění a právních předpisů. 

  
 

Článek 8 
Výluky z pojištění 

1.  Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za 
škody vzniklé na pojištěném elektronickém zařízení, 
které: 
a) nebylo v době vzniku jeho pojištění v 

provozuschopném stavu, 
b) nebylo uvedeno do provozu v souladu s platnými 

předpisy a požadavky výrobce, 
c) bylo v době vzniku škody ve zkušebním provozu 

nebo bylo předmětem přejímacího testu. 
 

2. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé: 
 a) následkem vady, kterou mělo pojištěné elektronické 

zařízení již v době vzniku jeho pojištění, a která byla 
nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohla být 
známa pojistníkovi nebo pojištěnému,  

b) ztrátou, zpronevěrou, podvodem, zatajením  
a neoprávněným užíváním třetí osobou,  

c) následkem trvalého vlivu provozu, přirozeného 
opotřebení, koroze, eroze, postupného stárnutí, 
únavy materiálu, nedostatečného používání, 
dlouhodobého skladování,  

d) v důsledku kybernetických nebezpečí,  

e) poškozením nebo zničením, za které je podle 
právního předpisu nebo smlouvy odpovědný 
dodavatel nebo jiný smluvní partner, včetně 
odpovědnosti za vady (záruky),  

f) při přepravě elektroniky (ať už jako nákladu nebo po 
vlastní ose),  

g) porušením, zkreslením, zničením, vymazáním či 
jinou ztrátou nebo poškozením dat a programového 
vybavení, projevem počítačového viru nebo 
obdobného programu, elektronickým přenosem nebo 
zpracováním dat či jiných informací,   

 i) v důsledku jakéhokoliv porušení duševních 
majetkových práv (např. ochranné známky, 
autorských práv, patentů), 

j) na pojištěném elektronickém zařízení, jehož stáří 
přesáhlo v době vzniku škody 5 let, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak. Pro určení stáří zařízení je 
rozhodující rok jeho prvního uvedení do provozu. 
V případě, že rok jeho prvního uvedení do provozu 
nelze zjistit, je rozhodující rok jeho výroby. 

3. Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase  
i k jinému poškození nebo zničení elektronického 
zařízení, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se 
nevztahuje na poškození nebo zničení:  
a) dílů a částí, které se pravidelně vyměňují pro rychlé 

opotřebení nebo stárnutí (např. pojistky, světelné 
zdroje, žárovky, akumulátory, odporová topná 
tělesa),  

b) skleněných dílů a částí, činných médií  
a provozních kapalin (např. paliva, maziva, tonery, 
chladicí kapaliny, chemikálie, filtrační hmoty, 
katalyzátory), 

c) nářadí a nástrojů všeho druhu. 
4. Pojistitel neposkytne plnění za náklady:  

a) které by vznikly i tehdy, pokud by nevznikla pojistná 
událost (např. na údržbu),  

b) vzniklé vylepšením nebo změnou zařízení nebo 
základních dat (jakýmkoli způsobem).  

 
 

Článek 9 
Výklad pojmů 

Čl. 8 DPP MAJ P 1/16 se doplňuje o  tyto výklady pojmů:  
1. Data jsou informace zpracovatelné na strojních nebo 

elektronických zařízeních.  

2. Data potřebná pro základní funkce zařízení jsou 
systémové programy nebo programy či data jim 
rovnocenná (např. operační systém).  

3. Elektronické zařízení je zařízení, které pro svou funkci 
využívá elektronické prvky. 

4. Nosiče dat jsou paměťová média na strojně nebo 
elektronicky zpracovatelné informace.  

5. Poškozením elektronického zařízení se rozumí 
takové poškození, které lze odstranit opravou, přičemž 
náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající 
nákladům na znovupořízení daného zařízení. 

6. Provozuschopný stav je takový stav elektronického 
zařízení, které je po úspěšně dokončeném přejímacím 
testu a zkušebním provozu schopno plnit určené 
funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích 
stanovených technickou dokumentací. 
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7. Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou 
obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě. 
Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci 
přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké 
dodávky apod. 

8. Přirozeným opotřebením se rozumí pozvolný proces 
spotřeby elektronického zařízení, způsobený jeho 
užíváním během provozu nebo jinými aktivními 
vnějšími vlivy dlouhodobějšího charakteru (např. 
trvalým působením mechanických, teplotních, 
chemických, elektrických vlivů). Projevuje se zejména 
postupným snižováním hodnot parametrů stanovených 
výrobcem pro dané pojištěné elektronické zařízení.  

9. Za součást zařízení se považují zařízení, která  
k němu podle povahy patří a nemohou být oddělena, 
aniž se tím zařízení znehodnotí.  
Za součást zařízení se nepovažují externí nosiče dat a 
data potřebná pro základní funkce zařízení.  

  10. Škodou vzniklou v důsledku kybernetických 
nebezpečí se rozumí škoda způsobená: 
a)  užíváním, zneužitím nebo selháním internetu, 

kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové 
stránky, internetové adresy nebo podobného 
zařízení či služby, 

b) jakýmikoli daty nebo jinými informacemi 
umístěnými na internetové stránce nebo 
podobném zařízení, 

c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo 
obdobného programu, 

d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných 
informací, 

e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, 
zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou 
ztrátou či poškozením dat, programového 
vybavení, programovacího souboru či souboru 
instrukcí jakéhokoli druhu, 

f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením 
funkčnosti dat, kódováním programů, 
programového vybavení jakéhokoliv počítače či 
počítačového systému nebo jiného zařízení 
závislého na jakémkoli mikročipu nebo 
vestavěném logické obvodu, včetně výpadku 
činnosti na straně pojištěného.  

 11. Údržbou elektronického zařízení se rozumí souhrn 
činností zajišťující technickou způsobilost, 
provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost 
provozu elektronického zařízení. Tyto činnosti spočívají 
zejména v pravidelných prohlídkách, ošetřování, 
seřizování, plnění termínů mazacích plánů a včasné 
výměně opotřebených dílů, a to v souladu s platnými 
předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem. 

  12. Zatajením elektronického zařízení se rozumí 
přivlastnění si elektronického zařízení, které se dostalo 
do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez 
svolení pojištěného, 

  13. Zničením elektronického zařízení se rozumí takové 
poškození, které není možné odstranit opravou, 
přičemž pojištěné elektronické zařízení již nelze dále 
používat k původnímu nebo podobnému účelu. Za 
zničení bude považováno i takové poškození 
elektronického zařízení, které lze sice odstranit 
opravou, ale náklady na tuto opravy by přesáhly částku 
odpovídající nákladům na znovupořízení daného 
elektronického zařízení. 

  14. Ztrátou elektronického zařízení se rozumí stav, kdy 
osoba oprávněná s tímto elektronickým zařízením 
disponovat pozbyla nezávisle na své vůli možnost s 
elektronickým zařízením disponovat. 

 
 

 
 

 
 
 

 


