Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti za škodu VPPOS 2005

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu se
řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen
„všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými pojistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění odpovědnosti za škodu a pojistnou smlouvou.
2. Pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojištění“) je
pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové
pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

b) na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému
subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou
majetkovou účast nebo ve kterém má většinovou majetkovou účast společník pojištěného nebo osoba,
která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním
ve společné domácnosti;
c) na nárok z odpovědnosti za škodu mezi pojištěnými
jedním pojištěním.

Článek 2
Pojistitel

4. Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu
způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka1464, (dále jen „pojišťovna“).

5. V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

Článek 3
Oprávněná osoba

Článek 7
Plnění pojišťovny

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 4
Škodná událost
Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění
a která je blíže specifikována v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Článek 5
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu.
2. Pokud o náhradě této škody rozhoduje příslušný orgán,
platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

Článek 6
Obecné výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
b) způsobenou provozem vozidla;
c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
d) vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní
předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu;
e) vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické újmy;
f) vzniklou v příčinné souvislosti s válečnými událostmi,
vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty
(tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo se zásahem
státní nebo úřední moci;
g) vzniklou na věcech, které pojištěný užívá;
h) způsobenou jadernou energií, azbestem nebo formaldehydem;
i) způsobenou přenosem viru HIV;
j) která se projevuje genetickými změnami organizmu;
k) způsobenou geneticky modifikovanými organizmy
nebo toxickými plísněmi.
2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
a) za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní,
exemplární nebo preventivní charakter;
b) za jakékoliv platby, náhrady nebo náklady požadované v souvislosti s uplatněním práva na ochranu osobnosti, či jiné obdobné nemateriální újmy;
c) za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady
a odpovědnosti za prodlení;
d) v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady.
3. Pojištění se dále nevztahuje:
a) na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, sourozenci, příbuzným v řadě
přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníku pojištěného nebo osobám, které vykonávají činnost společně s pojištěným na základě
smlouvy o sdružení nebo jejich manželům, sourozencům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které
žijí se společníkem ve společné domácnosti;

1. Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody, za kterou pojištěný odpovídá podle obecně závazných právních předpisů. Plnění se poskytne v rozsahu právních
předpisů upravujících náhradu škody a za podmínek
stanovených těmito všeobecnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
2. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření
nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit.
3. Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu sám, je pojišťovna oprávněna přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění, rozsahu a výše škody, jakoby k náhradě škody pojištěným
nedošlo.
4. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo
na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo
jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty,
přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného
tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo
pojištěného na úhradu nákladů uvedených v čl. 10 bod
2 těchto všeobecných pojistných podmínek, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna
za pojištěného zaplatila.
5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:
a) pojistiteli v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnění;
b) v důsledku vypořádání solidární odpovědnosti škůdců;
c) v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit poškozenému ten, kdo odpovídal za škodu způsobenou zaviněním pojištěného;
to vše za předpokladu, že z odpovědnosti pojištěného za
škodu, ke které se tyto částky vážou, by vznikl nárok na
plnění z pojištění sjednaného podle těchto všeobecných
pojistných podmínek.
6. Jestliže pojištěný nebo zaměstnanec pojištěného způsobil škodu po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek,
má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou
náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého plnění.

Článek 8
Hranice pojistného plnění, limity plnění
1. Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění stanoví v pojistné smlouvě
pojistník.
2. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo
pojistné smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné
škodné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet
všech plnění z více časově spolu souvisejících událostí,
které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje,
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí
(dále jen „sériová škodná událost“).
Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první
škodné události v sérii.
3. V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu plnění stanoveny sublimity pojistného plnění pro sjednaná pojistná
nebezpečí.
4. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo
pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění z jedné škodné

události, které je poskytováno z důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem, nesmí přesáhnout tento stanovený sublimit. To platí i pro plnění ze sériové
škodné události.
5. V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě může být stanoven roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako horní hranice pojistného plnění, kterou
nesmí přesáhnout plnění ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastalých v jednom pojistném roce.

Článek 9
Spoluúčast
Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištěný se podílí na plnění
z každé škodné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na plnění ze sériové škodné události se
pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet
škodných událostí v sérii.

Článek 10
Zachraňovací a jiné náklady
1. Pojišťovna nad rámec stanoveného limitu pojistného plnění nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně, nejvýše však 2 % limitu nebo sublimitu sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
2. Pojišťovna dále v rámci stanoveného limitu pojistného
plnění nahradí náklady:
a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před
soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které
je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci
v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v čl. 11 bodu 1 písm. g)
těchto všeobecných pojistných podmínek; obdobné
náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna
jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala;
b) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v čl. 11
bod 1 písm. h) a i) těchto všeobecných pojistných podmínek a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného uhradí
však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu zavázala;
c) které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním
projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v čl. 11 bod 1 písm. f) těchto všeobecných
pojistných podmínek.

Článek 11
Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojišťovny
1. Pojistník, pojištěný:
a) je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu oznámit
každé zvýšení pojistného rizika, o němž ví a které nastalo po uzavření smlouvy, zejména všechny změny ve
skutečnostech, na které byl tázán při sjednání pojištění;
b) je povinen umožnit pojišťovně kdykoliv provést kontrolu podkladů pro výpočet pojistného;
c) je povinen oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí; přitom je povinen sdělit pojišťovně jméno pojistitele a výši limitu,
sublimitů a spoluúčasti;
d) je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo
které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích
osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické
a právnické osoby pro pojištěného činné); je povinen
neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na
vznik škodné události, nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat;
e) pokud již škodná událost nastala, je povinen učinit
nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší;
f) je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, sdělit, že poškozený
uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody ze
škodné události, vyjádřit se k požadované náhradě
a její výši, zmocnit pojišťovnu, aby za něj škodnou
událost projednala, a dále postupovat podle pokynů
pojišťovny;
g) je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce
a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích
tohoto řízení;

h) je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu,
že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody
u příslušného orgánu;
i) je povinen v řízení o náhradě škody ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména nesmí bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu
o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené
pohledávky, nesmí uzavřít soudní smír, ani zapříčinit
vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti
rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody, je povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;
j) je povinen, vzniklo-li v souvislosti se škodnou událostí
podezření z trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii; to však neplatí, je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem pojištěného (§ 11 trestního řádu);
k) je povinen zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu
škody, jakož i právo na postih a vypořádání;
l) je povinen plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
2. Dále je pojistník, pojištěný povinen na základě písemného upozornění pojišťovny odstranit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností. Pokud tak ve stanovené přiměřené lhůtě neučiní a nastane škodná událost, která
má původ v této zvlášť rizikové okolnosti, je pojišťovna
oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.
3. Porušil-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik škodné události nebo na výši plnění
pojišťovny nebo tímto porušením došlo ke ztížení zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody
nebo ke zmaření možnosti pojišťovny s úspěchem
uplatnit práva uvedená v bodu 1 písm. k) tohoto článku, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu až do
výše poskytnutého plnění. Porušil-li pojistník, pojištěný
povinnosti uvedené v bodu 1 písm. f) nebo i) tohoto
článku, je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.
4. Vedle povinností stanovených zákonem má pojišťovna
dále tyto povinnosti:
a) projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke
zjištění rozsahu a výše plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit;
b) vrátit pojistníkovi, pojištěnému doklady, které pojišťovně zaslal či předložil a které si vyžádá.

Článek 12
Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění
1. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává
na dobu 12 měsíců (1 pojistný rok). Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
2. Vedle důvodů uvedených v zákoně pojištění zaniká:
a) ukončením činnosti pojištěného;
b) změnou vlastníka věci, je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví věci, pokud
nebylo v doplňkových pojistných podmínkách nebo
pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 13
Pojistné
1. Pojistné je povinen hradit pojistník.
2. Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné ve smyslu zákona jednorázovým pojistným. V pojistné smlouvě je
možno dohodnout, že pojistník uhradí pojistné ve splátkách. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena
včas, vzniká pojišťovně právo žádat po pojistníkovi zaplacení celé zbývající pohledávky najednou.

jistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného roku, příp. pojistného
období.
6. Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok, příp. pojistné období v případě:
a) zániku pojištění v důsledku pojistné události;
b) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto všeobecných pojistných podmínkách,
pokud v pojistném roce, příp. v pojistném období, ve
kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.
V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně
jen poměrná část pojistného.

Článek 14
Řešení sporů
1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory
vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti
s ní, které se týkají úplného i částečného nezaplacení
běžného či jednorázového pojistného, jeho výše nebo
splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci
obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2 tohoto článku všeobecných pojistných
podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ
26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00
(dále jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že
jsou srozuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí
řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řádem Společnosti.
O právech a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat
v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis
Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení
po úhradě nákladů na pořízení kopie, nebo na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.
Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že
rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné,
a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních
dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za
nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručování poštou straně sporu, jež
nebyla zastižena, ačkoliv se v místě doručení zdržuje,
se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou,
přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje
a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů
od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den
doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně
adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí
na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní
a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení
písemnosti doručovány na žalobci známou adresu
a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje
s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na
této adrese zdržovala.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozhodčí doložka
sjednaná v ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobecných pojistných podmínek, se v rozsahu rozhodování
konkrétního majetkového sporu, ve věci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájením soudního řízení ve věci tohoto konkrétního majetkového
sporu.
3. Všechny další spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich předmětu
nelze podřadit pod ustanovení bodu 1 tohoto článku
všeobecných pojistných podmínek, budou rozhodovány
obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

3. Podklady pro výpočet pojistného jsou uvedeny v pojistné
smlouvě.

Článek 15
Forma právních úkonů

4. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojišťovna oprávněna předepsat úrok z prodlení.

1. Není-li v těchto všeobecných pojistných podmínkách
nebo v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno
jinak, mají právní úkony týkající se pojištění písemnou
formu.

5. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek
rozhodných pro stanovení pojistného upravit výši pojistného ke dni ukončení pojistného roku, příp. pojistného
období, zejména pokud:
a) dojde během trvání pojištění ke zvýšení indexu spotřebitelských cen;
b) skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný škodný průběh;
c) dojde ke změně právních předpisů upravujících rozsah nebo výši náhrady škody.
Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného
sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před uplynutím stávajícího pojistného roku, resp. před splatností
běžného pojistného. Pokud pojistník se změnou výše po-

2. Oznámení škodné události ve smyslu zákona resp. článku 11 bodu 1 písm. f) těchto všeobecných pojistných
podmínek je možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle zveřejněném pojišťovnou.
3. Telefonickou formu může mít rovněž vyjádření k rozsahu
odpovědnosti za škodu pojištěného, požadované náhradě škody a zmocnění pojišťovny k projednání škodné
události.
4. Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy
nebo změnu jména nebo příjmení pojistníka, pojištěného.

Článek 16
Doručování
1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:
a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka
pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
b) osobně zaměstnancem nebo zmocněncem odesílatele, nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů.
2. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost
pojišťovny v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů
ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl.
3. Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje
se písemnost za doručenou dnem,kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by
o tom informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za
doručenou dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena jako nedoručitelná.

Článek 17
Výkladová ustanovení
1. Škoda je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena
úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které
lze přičíst pojištěnému, jeho statutárnímu zástupci nebo
kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním,
o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při
dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závadách věcí nebo služeb. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže
původ škody spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární
zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo
právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního
zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.
2. Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač,
přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu
traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze
zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný
skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.
3. Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené
podmínky existence organizmů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy, ekosystémy a energie.
4. Ekologickou újmou se rozumí ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich
složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.
5. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či nemovitou (nikoliv právo užívání prostor v nemovité věci) ve své moci a využívá její užitné vlastnosti.
6. Zaplacením pojistného se rozumí připsání pojistného
na účet pojišťovny nebo jeho zaplacení pojišťovně
v hotovosti.
7. Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index
spotřebitelských cen zboží a služeb, který je uveřejňován
ve Statistické ročence ČR vydávané Českým statistickým
úřadem.
8. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:
a) u právnických osob, které se zapisují do zákonem určeného rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
b) u právnických osob, které se nezapisují do zákonem
určeného rejstříku, zrušení právnické osoby zřizovatelem;
c) u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány
v zákonem určeném rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
d) u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou zapsány
v zákonem určeném rejstříku, zánik oprávnění k podnikatelské činnosti.

Článek 18
Závěrečná ustanovení
1. Pojištění odpovědnosti za škodu se řídí právním řádem
České republiky.
2. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti
dne 1. 1. 2005.

