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1. Co právě čtete

Vše důležité pohromadě. Právě čtete Doplňkové pojistné podmínky pro 
pojištění odpovědnosti DPPO-01/2022, které navazují na všeobecné 
pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

2. Co znamená text kurzívou

Pomůže Slovník pojmů. I když jsme se snažili podmínky psát co nejvíc 
lidsky, některým termínům jsme se nemohli vyhnout. V textu jsou 
označené kurzívou a jejich vysvětlení najdete ve Slovníku pojmů ve 
všeobecných pojistných podmínkách.

3. Základní pojistná nebezpečí

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti 
pojištěného nahradit: 

3.1  Újmu na životě a zdraví člověka, to znamená:

a)  nemajetkovou újmu poškozeného, tedy náhradu bolestného
nebo ztížení společenského uplatnění,

b)  náhradu duševních útrap blízké osobě poškozeného v případě
jeho usmrcení nebo závažného ublížení na zdraví,

c)  následnou finanční škodu, která vznikla v přímé souvislosti
s újmou na životě a zdraví poškozeného, např. náklady na léčení,
pohřeb, ztrátu výdělku nebo ušlý zisk.

3.2   Újmu na živém zvířeti, to znamená: 
a)  zranění nebo usmrcení zvířete včetně účelně vynaložených výloh

na veterinární péči zraněného zvířete nebo účelné náklady na
likvidaci usmrceného zvířete,

b)   následnou finanční škodu, která vznikla v přímé souvislosti
s újmou na živém zvířeti.

3.3   Škodu na hmotné věci vzniklou jiné osobě jejím poškozením, zničením 
nebo ztrátou, to znamená:
a)  náklady na opravu věci do původního stavu v době poškození,

pokud je možná a vyplatí se,

b)  náklady na znovupořízení srovnatelné věci, když není oprava
možná nebo se nevyplatí,

c)  následnou finanční škodu, která vznikla v přímé souvislosti se
škodou na hmotné věci.

3.4   Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit:

a)  újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného
užívání nemovitosti včetně pronajímání,

b)  regresní náhradu za hrazené služby vynaložené zdravotní
pojišťovnou a za dávky nemocenského pojištění, kterou je
pojištěný povinen zaplatit příslušnému orgánu v souvislosti
se vznikem nároku na dávku v důsledku újmy na zdraví včetně
zaměstnanců,

c)  újmu vzniklou na věcech vnesených či odložených včetně věcí
odložených zaměstnanci.

4. Co je možné připojistit

Každé sjednané připojištění nebo rozšířené připojištění musí mít v pojistné 
smlouvě uveden limit pojistného plnění. Pokud v pojistné smlouvě limit 
není uveden, platí, že dané připojištění nebo rozšířené připojištění 
nebylo sjednáno a pojistná nebezpečí nebo jejich následky zahrnutá 
do příslušného připojištění nebo rozšířeného připojištění proto nejsou 
pojištěním kryta.

Limity pojistného plnění jednotlivých připojištění (sublimity) představují 
části limitu základního rozsahu, takže limit základního rozsahu nenavyšují. 

Co právě čtete

Co znamená text kurzívou

Základní pojistná 
nebezpečí

Co je možné připojistit

Co nezaplatíme

Kde pojištění platí

Co je pojistná událost

Kolik budeme platit

Komu budeme platit



Doplňkové pojistné podmínky  
Pojištění odpovědnosti 

3/8

číslo 
 DPPO-01/2022

4.1   Připojištění újmy způsobené vadným výrobkem nebo vadnou 
prací zjištěnou po předání

Vadou výrobku se rozumí taková jeho vada, která způsobí při použití 
výrobku dodaného v době platnosti pojištění osobě odlišné od dodavatele 
jinou újmu než na vadném výrobku.

Vadně vykonanou prací je taková práce, která způsobí po jejím předání, 
které proběhlo v době platnosti pojištění, újmu jiné osobě nebo subjektu.

Výrobek nebo práce se považují za vadné, jestliže nemají vlastnosti, které 
lze od nich oprávněně očekávat.

Připojištění se vztahuje i na újmy spočívající v unikání kapalin a plynů 
v důsledku vady výrobku nebo vadně vykonané práce a pouze v tomto 
rozsahu se odchyluje od výluky 5.19.

4.1.1     Rozšířené připojištění na výrobky uvedené na trh před počátkem 
pojištění 

Připojištění dle bodu 4.1, 4.1.3, 4.1.4 a 4.1.5 se vztahuje na škody 
způsobené vadným výrobkem, který byl uvedený na trh před počátkem 
pojištění v časovém rozmezí uvedeném v pojistné smlouvě. 

Za vadný výrobek v tomto připojištění není považována vadně vykonaná 
práce, která se projeví po jejím předání.

4.1.2   Rozšířené připojištění na čisté finanční škody způsobené vadným 
výrobkem 

Připojištění dle bodu 4.1, 4.1.5 a 4.1.6 se vztahuje na škodu vzniklou třetí 
osobě jinak než úrazem nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením 
nebo ztrátou věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.  

4.1.3      Rozšířené připojištění montáže a demontáže 

Z tohoto připojištění poskytneme náhradu jen těchto finančních škod:

náklady na demontáž, odstranění nebo sejmutí pojištěným dodaných nebo 
vyrobených vadných výrobků, které lze ekonomicky účelně demontovat, 
odstranit nebo sejmout, 

náklady na montáž, umístění nebo osazení výrobků bezvadných náhradou 
za vadné za předpokladu, že tyto náklady byly poškozeným skutečně 
vynaloženy, avšak maximálně do výše nákladů na montáž původního 
vadného výrobku při zohlednění aktuálních cen prací a materiálu. 

4.1.4      Rozšířené připojištění spojení nebo smísení 

Připojištění se vztahuje na újmu vzniklou tím, že vadný výrobek vyrobený 
nebo dodaný pojištěným (dále jen vadná součást) byl spojen nebo smísen 
s jinou věcí a výsledkem je vadná věc. Právo na pojistné plnění vzniká 
pouze tehdy, když oddělení vadné součásti od výsledné vadné věci není 
možné nebo ekonomicky účelné. 

Za vadný výrobek v tomto připojištění není považována vadně vykonaná 
práce, která se projeví po jejím předání.

Z tohoto připojištění poskytneme náhradu škod uvedených v následujících 
situacích:

a)  v případě likvidace, kdy nelze již vadnou věc žádným způsobem
použít, prodat, opravit, oddělit nebo upravit vadnou součást, a je
proto nutné provést její likvidaci, zaplatíme:

•  náklady na likvidaci vadné věci,

•  skutečné náklady na výrobu vadné věci tomu, kdo ji vyráběl,
kromě jeho platby za vadnou součást,

•  ušlý zisk tomu, kdo vadnou věc vyráběl, který se určí tak, že od
prodejní ceny vadné věci (pokud by byla bez vady) se odečte
výrobní cena vadné věci.

b)  v případě prodeje bez úprav, kdy není nutné zlikvidovat
vyrobenou vadnou věc a je možné ji bez dalších úprav prodat se
slevou, zaplatíme:

•  skutečné náklady toho, kdo vyráběl vadnou věc (kromě platby za
vadnou součást), po odečtení ceny, za jakou je možné vadnou věc
prodat,

•  ušlý zisk tomu, kdo vadnou věc vyráběl, který se určí tak, že od
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prodejní ceny vadné věci (pokud by byla bez vady) se odečte 
výrobní cena vadné věci nebo prodejní cena vadné věci (vyšší 
z nich), 

c) v případě prodeje s úpravami, kdy není nutné zlikvidovat
vyrobenou vadnou věc, ale je třeba ji upravit, aby mohla být
prodaná za původní prodejní cenu nebo se slevou, zaplatíme:

•  skutečné náklady toho, kdo vyráběl vadnou věc (kromě platby
za vadnou součást), po přičtení nákladů na úpravy a odečtení
prodejní ceny upravené vadné věci,

•  ušlý zisk tomu, kdo vadnou věc vyráběl, který se určí tak, že se od
prodejní ceny vadné věci (pokud by byla bez vady) odečte výrobní
cena vadné věci bez úprav nebo prodejní cena upravené vadné
věci (vyšší z nich).

4.1.5       Rozšířené připojištění onemocnění z potravin

Připojištění se vztahuje na újmy způsobené onemocněním z potravin, do 
kterých se dostaly nebo zůstaly nežádoucí mikroorganismy nebo látky 
při výrobě, úpravě nebo podávání potravin (například salmonela). 
Pouze v tomto rozsahu se odchyluje od výluky v bodě 5.23.

4.1.6      Rozšířené připojištění dodávky počítačových systémů

Připojištění se vztahuje na újmu vzniklou v důsledku selhání, špatného 
fungování a nedostatků počítačového systému (softwaru) vyvinutého 
pojištěným. Pouze v tomto rozsahu se odchyluje od výluky v bodě 5.15.

4.2   Připojištění převzatých a užívaných věcí 

Připojištění se vztahuje na škody na věcech, které pojištěný:

a) převzal za účelem provedení objednané činnosti,

b)  užívá k výkonu pojištěné činnosti na základě předávacího
protokolu či smlouvy.

4.2.1      Rozšířené připojištění převzatých silničních a zvláštních vozidel

Připojištění se vztahuje na škody na silničních a zvláštních vozidlech, které 
pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

4.3 Připojištění čisté finanční škody

Připojištění se vztahuje na škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem 
nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo ztrátou věci, kterou 
má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. 

4.4      Připojištění osobnostní újmy 

Připojištění se vztahuje na povinnost pojištěného poskytnout finanční 
odškodnění z důvodu neoprávněného zásahu do práva na ochranu 
osobnosti člověka nebo osobnosti právnické osoby. Odškodnění musí být 
uložené pravomocným rozhodnutím soudu, pokud se pojištěný, poškozený 
a pojistitel nedohodli jinak. 

4.5      Připojištění křížové odpovědnosti

Připojištění se vztahuje na povinnost k náhradě újmy, kterou pojištěný 
způsobil:

a)  majetkově propojeným osobám, tedy právnickým osobám, ve
kterých má pojištěná osoba majetkový podíl, nebo právnickým
či fyzickým osobám podnikajícím, které mají majetkový podíl
v pojištěné osobě, nebo ve které má majetkový podíl subjekt,
který má zároveň majetkový podíl v pojištěné osobě,

b)  dalším pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě.

4.6      Připojištění újmy způsobené mobilním strojem 

Připojištění se vztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené:

a)  provozem zvláštního vozidla při jízdě i při pracovní činnosti, pro
kterou slouží,

b)  při pracovní činnosti strojní nástavby silničního vozidla.
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4.7      Připojištění profesní odpovědnosti 

Připojištění se vztahuje na činnosti, které mají pojištění ze zákona povinné 
nebo jiné odborné činnosti uvedené v pojistné smlouvě přímo u tohoto 
připojištění.

Pro toto připojištění platí, že se vztahuje i na škodu vzniklou třetí osobě 
jinak než úrazem nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo 
ztrátou věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání (čistá 
finanční škoda).

Pro toto připojištění platí, že odchylně od čl. 7 je pojistnou událostí 
uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému.

Pro toto připojištění platí, že musí zároveň nastat:

a)  příčina újmy v době platnosti pojistné smlouvy nebo v době ve
smlouvě výslovně uvedené,

b)  první vznesení nároku na náhradu újmy poškozeného po
pojištěném v době účinnosti pojistné smlouvy,

c)  uplatnění nároku na pojistné plnění pojištěným proti pojišťovně
nejpozději do 30 dní od ukončení účinnosti pojistné smlouvy.

Připojištění se vztahuje na pokuty, penále, sankce, úroky z prodlení udělené 
orgánem veřejné moci poškozenému v důsledku jednání pojištěného 
a pouze v tomto rozsahu se odchyluje od výluky v bodě 5.27. 

Pojištění se vztahuje na újmy vzniklé nedodržením lhůt (dob) stanovených 
právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a pouze v tomto rozsahu 
se odchyluje od výluky v bodě 5.3.

4.7.1  Rozšířené připojištění retroaktivity (příčiny před počátkem 
pojištění)

Připojištění dle bodu 4.7 se vztahuje na újmy, jejichž příčina (porušení 
povinnosti pojištěného) nastala před počátkem pojištění, a to po datu 
uvedeném v pojistné smlouvě.

5. Co pojištění odpovědnosti nezaplatí

Vedle výluk uvedených ve všeobecných podmínkách a vedle nesjednaných 
připojištění se pojištění nevztahuje na tyto případy, pokud se v pojistné 
smlouvě nedohodneme jinak: 

Obecné výluky

5.1      Reklamace a nároky z vadného plnění a náklady spojené s jejich 
uplatněním.

5.2  Povinnost k náhradě újmy, ke které se pojištěný zavázal nad rámec 
stanovený právními předpisy.

5.3  Újmu způsobenou prodlením, omezením, přerušením nebo 
nesplněním smluvních povinností. 

5.4  Újmu vzniklou jako důsledek porušení právní povinnosti nebo 
jiné právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné 
smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem měl, 
případně mohl vědět. 

5.5  Újmu vzniklou při přepravě včetně přepravy na základě přepravní, 
zasilatelské nebo jiné obdobné smlouvy.

5.6  Újmy spočívající v pohřešování, ztrátě nebo odcizení věcí, které 
byly předmětem ostrahy prováděné pojištěným.

5.7  Újmu způsobenou v souvislosti s výběrovým řízením, veřejnou 
zakázkou nebo žádostí o příspěvek či dotaci.

5.8  Újmu způsobenou pojištěným zaměstnavateli při plnění jeho 
pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé 
souvislosti s nimi.

5.9  Újmu vzniklou v souvislosti s obchodováním s cennými papíry.

5.10   Újmu způsobenou pojištěným jako členem orgánu jakékoliv 
obchodní korporace, spolku a jiné právnické osoby.

5.11    Újmu vyplývající z porušení práv duševního nebo průmyslového 
vlastnictví. 
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5.12   Provozem letadel, vznášedel, drážních vozidel, plavidel všeho 
druhu, provozováním letišť, přístavů, přístavišť a drah nebo 
lanovek všeho druhu, opravou letadel a lodí.

5.13    Újmu způsobenou provozem silničního vozidla a zvláštního 
vozidla, které má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či 
újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) nebo má 
povinnost jej sjednat.

5.14    Újmu související s tabákovým výrobkem.

5.15    Újmu vzniklou v důsledku selhání, špatného fungování 
a nedostatků jakéhokoliv počítačového systému (software), 
webové stránky, sítě nebo dalších podobných zařízení a systémů 
určených ke zpracování, ukládání nebo získávání informací.

5.16    Újmu způsobenou nesplněním povinnosti odvrátit bezprostředně 
hrozící škodu či újmu a zamezit zvětšení už vzniklé škody či újmy.

5.17    Újmy způsobené informací nebo radou poskytnutou veřejně za 
úplatu.

5.18   Újmu způsobenou dodavatelem nebo distributorem elektřiny, 
vody, plynu nebo tepla, přerušením, omezením nebo kolísáním 
jejich dodávek (včetně přepětí, přetlaku a podobně).

5.19    Újmy vzniklé pozvolným působením vlhka a kapalin všeho druhu, 
působením plynů, par, odkapáváním nebo únikem kapalin z nádob 
nebo nádrží.

5.20    Újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se střelivem, 
pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, 
nebezpečnými nebo toxickými chemickými látkami, přípravky nebo 
organismy.

5.21    Újmu způsobenou při provozování skládek nebo úložišť odpadů 
včetně likvidace odpadů.

5.22    Újmy způsobené sesedáním nebo sesouváním půdy, případně 
jiných materiálů, průmyslovým odstřelem, erozí a v důsledku 
poddolování.

5.23    Zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo 
rostlin včetně onemocnění z potravin.

5.24  V běžném občanském životě.

5.25    Újmu přímo či nepřímo vyplývající z modifikovaných genetických 
složek GMO nebo související s jakýmkoli výrobkem obsahujícím 
tuto složku.

5.26    Újmu způsobenou při provozování profesionální sportovní činnosti 
a v případě újmy na zdraví nebo usmrcení vzniklou aktivním 
účastníkům organizovaných sportovních akcí.

5.27    Pokuty, penále, úroky z prodlení či jiné platby, které mají 
represivní, exemplární nebo preventivní charakter bez ohledu na 
to, komu byly uloženy.

5.28    Schodek na hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen a je 
povinen je vyúčtovat (manko).

5.29    Újmu způsobenou blízkým osobám.

5.30    Pracovní úrazy zaměstnanců pojištěného v rozsahu, v jakém 
vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

5.31   Škodu vzniklou na penězích, ceninách (např. bankovkách, 
stravenkách, kolcích, vkladních a šekových knížkách, platebních 
kartách nebo cenných papírech) a na cennostech (např. klenotech, 
drahých kovech a předmětech z nich vyrobených, uměleckých 
a historických předmětech a sbírkách).

5.32    Újmu spočívající v ceně zvláštní obliby.

5.33    Jakoukoli újmu přisouzenou soudem Spojených států amerických 
nebo Kanady.

5.34    Újmy způsobené znečištěním vody, půdy a škody na životním prostředí
  vyjma škod způsobených náhlou poruchou ochranného zařízení.

5.35    Ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě. 
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Výluky újmy způsobené vadným výrobkem

5.36    Náklady na stažení vadného výrobku z trhu. 

5.37    Náklady vzniklé při kontrole nebo třídění výrobku.

5.38    Újmu způsobenou vadným výrobkem, který nebyl dostatečně 
testován především z pohledu bezpečnosti nutné pro uvedení na trh.

5.39    Újmu způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska 
bezvadný, ale nedosahuje deklarovaných nebo dohodnutých 
funkčních parametrů.

5.40    Újmu způsobenou vadou výrobku nebo jiným nedostatkem, na 
který pojištěný předem upozornil.

5.41   Újmu způsobenou výrobkem, který pojištěný na žádost 
poškozeného upravil nebo instaloval do jiných podmínek, než pro 
které je určen.

5.42    Újmu způsobenou vadným výrobkem, který pojištěný získal za 
podmínek, které mu brání uplatnit právo na náhradu újmy vůči 
jiné odpovědné osobě v souladu s právními předpisy (například 
výrobky neznámého původu). 

5.43    Újmu způsobenou vadným výrobkem obsahujícím látky pocházející 
z lidského těla nebo z těchto látek získané deriváty nebo 
biosyntetické výrobky.

5.44   Případy, kdy vadnost dodaných vadných výrobků byla zjištěna při 
výstupní kontrole u pojištěného anebo při této výstupní kontrole 
zjištěna být mohla, pokud by tato kontrola byla provedena dle 
obvyklých standardů.

5.45     Újmu vadným výrobkem, který je nebo má být součástí:

  a) motorového vozidla nebo jeho části,

  b) drážního vozidla, drážního systému nebo jeho části,

  c) plavidla jakéhokoliv druhu nebo jeho části,

  d) vzdušného dopravního prostředku nebo jeho části.

5.46    Újmu způsobenou vadou věci, která byla vyrobena nebo 
zpracována pomocí vadného stroje dodaného, montovaného nebo 
udržovaného pojištěným, kromě újmy způsobené konečnému 
uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci.

5.47    Újmu v souvislosti s hackerstvím, s neoprávněným nebo neautori-
zovaným užitím softwaru nebo hardwaru, s užitím neautorizovaného 
softwaru nebo hardwaru nebo s neoprávněným zpracováním dat při 
výrobě počítačového systému, softwaru nebo aplikace.

5.48    Újmu vzniklou v důsledku přerušení nebo ukončení smluvních 
vztahů pojištěného s poškozeným nebo ukončení podpory 
počítačového systému, softwaru nebo aplikace pojištěným.

5.49    Újmu v souvislosti s náklady na aktualizaci, upgrade, rekonfiguraci 
nebo redesign počítačových systémů nebo dat na vyšší úroveň, než 
kterou měly bezprostředně před vznikem pojistné události.

5.50    Újmu způsobenou nedokončeným počítačovým programem 
(například v „beta“ nebo jiné testovací fázi), který nebyl doposud 
autorizován pro všeobecné komerční použití nebo který nebyl 
schválen a převzat poškozeným.

5.51    Újmu v souvislosti s jakýmkoli počítačovým virem nebo jiným 
škodlivým kódem.

5.52    Újmu v souvislosti s poskytováním počítačového systému, 
softwaru nebo aplikace pro finanční instituce.

Výluky čisté finanční škody

5.53    Čisté finanční škody vzniklé jinému pojištěnému, společníkovi nebo 
majetkově propojené firmě definované v bodě 4.5.

Výluky osobnostní újmy

5.54    Nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva na ochranu 
osobnosti v těchto případech:

  a) urážkou a pomluvou,
  b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
  c) při výkonu veřejné moci.
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Výluky užívaných a převzatých věcí

5.55    Škody způsobené opotřebením věci nebo škody vzniklé 
nadměrným mechanickým zatížením.

5.56    Újmu způsobenou na užívané věci, kterou pojištěný obsluhoval 
v rozporu s návodem, určením nebo běžnými pravidly užívání.

5.57   Pohřešování, ztráta nebo odcizení věci převzaté nebo užívané 
pojištěným.

5.58    Škodu na silničním a zvláštním vozidle, které pojištěný užívá. 

5.59    Újmu na věci nebo zvířeti, které pojištěný užívá neoprávněně.

5.60    Újmy způsobené na užívaných nebo převzatých věcech, které 
jsou ve vlastnictví jiného pojištěného, společníka nebo majetkově 
propojené firmy definované v bodě 4.5.

Další případy, kdy neplatíme, mohou být uvedeny v pojistné smlouvě.

6. Kde pojištění platí

Územní rozsah je uvedený v pojistné smlouvě. Připojištění mohou mít 
územní rozsah uvedený samostatně, jinak pro ně platí stejný území rozsah 
jako pro základní pojistná nebezpečí. V uvedeném územním rozsahu musí 
dojít k příčině i ke vzniku újmy.

7. Co je pojistná událost

Pojistnou událostí z pojištění odpovědnosti je vznik újmy, za kterou je 
pojištěný odpovědný a kterou je pojistitel povinen za pojištěného plnit.

Jen v době trvání pojištění. Pojistné plnění vyplatíme, pouze pokud újma 
vznikla v době trvání pojištění.

Můžeme počkat na rozhodnutí orgánu veřejné moci. Pokud ke skutečnostem 
zakládajícím nárok na náhradu újmy došlo v době trvání pojištění, ale 

o povinnosti k její náhradě rozhoduje orgán veřejné moci, můžeme 
s výplatou pojistného plnění poškozeným počkat na jeho pravomocné 
rozhodnutí. Dobu od nahlášení škodní události do pravomocného rozhodnutí 
v takovém případě nepočítáme do promlčecí doby.

Jedna příčina = jedna pojistná událost. Více nároků na náhradu újmy 
vyplývající z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, 
považujeme za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených.

8. Kolik budeme platit 

Z jedné pojistné události maximálně do limitu. Pokud vzniklá újma po 
odečtení spoluúčasti přesahuje sjednaný limit pojistného plnění, z jedné 
pojistné události zaplatíme částku maximálně do výše limitů sjednaných 
v pojistné smlouvě pro základní rozsah a jednotlivá připojištění.

V jednom roce maximálně dvojnásobek limitu. Součet pojistných plnění 
po odečtení sjednaných spoluúčastí za pojistné události vzniklé v jednom 
pojistném roce je omezena dvojnásobkem příslušného limitu pojistného 
plnění, pokud ve smlouvě neuvádíme jinak. 

9. Komu budeme platit

Škodu zaplatíme poškozenému. Peníze z pojištění vyplatíme oprávněné 
osobě. V tomto případě poškozenému, který prokáže, že mu byla 
způsobena škoda či újma. 

Pokud jste již škodu uhradili vy. Pokud jste škodu poškozenému zaplatili, 
vyplatíme peníze vám. Vaše úhrada poškozenému nás nezavazuje 
k jakémukoliv plnění dle pojistné smlouvy. Úhradu škody poškozenému 
nám musíte prokázat. 

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022.
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