SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU
POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ
ČÁST I.
POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ

a menší opatřena bezpečnostní folií o síle min 250 mikronů, nebo funkční mříží
zhotovenou z plného materiálu o síle min 12 mm, oka velikosti 100 mm x 200 mm,
ukotvení do hloubky min 100 mm nebo musí být opatřena uzamykatelnou shrnovací mříží, kde uzamykací systém vykazuje stejnou odolnost jak je uvedeno u kódu
zabezpečení D2, RD2, nebo instalovanou funkční elektronickou zabezpečovací
signalizací (EZS).

ČLÁNEK 1
Způsoby zabezpečení

Limit plnění nad 750.000 Kč u rekreačních domácností v rekreačních domcích
a rekreačních chalupách lze sjednat pouze na základě individuelně ujednaného
způsobu zabezpečení, výslovně uvedeného v pojistné smlouvě.

A: Předepsané způsoby zabezpečení souboru pojištěných movitých věcí, které
tvoří zařízení domácnosti, rekreační domácnosti, pro případ krádeže.

Kód D5
Limit plnění do 2.500.000 Kč
vstupní dveře do budovy (popř. bytu) jsou bezpečnostní dveře s uzamykacím
systémem s nejméně třemi uzamykacími body, lodžiové, balkónové nebo terasové
dveře a všechna okna u nichž výška prahu nebo parapetu nad terénem nebo přiléhající konstrukcí je 2,5 m a menší musí být opatřena bezpečnostní folií o síle min
250 mikronů, nebo funkční mříží zhotovenou z plného materiálu o síle min 12 mm,
oka velikosti 100 mm x 200 mm, ukotvení do hloubky min 100 mm nebo musí být
opatřena uzamykatelnou shrnovací mříží, kde uzamykací systém vykazuje stejnou
odolnost jak je uvedeno u kódu zabezpečení D2, RD2, nebo musí být opatřeny
skly odolnými na průraz a je provedeno elektrické zabezpečení bytu, tj. dveře musí
mít magnetický kontakt, na oknech musí být instalována čidla pro destrukci skla,
v místnostech musí být instalována prostorová čidla s vyvedením zvukové a světelné signalizace na obvodovou zeď do takové výše, která neumožní její snadnou
destrukci.

1. Pojištěný je povinen zabezpečit nemovitost, v níž je umístěn soubor pojištěných
věcí tvořící zařízení domácnosti nebo rekreační domácnosti podle charakteru
a pojistné hodnoty věcí, aby jejich zabezpečení odpovídalo kódu uvedenému
v odstavci 2. tohoto článku nebo způsobu zabezpečení dohodnutému v pojistné
smlouvě. Pokud porušení dohodnutého způsobu zabezpečení mělo podstatný
vliv na vznik a rozsah pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze
do výše limitu odpovídajícímu stupni zabezpečení, zjištěného při prohlídce místa
pojistné události.
2. Dohodnutý způsob zabezpečení pojištěných movitých věcí, mimo cennosti,
znamená, že všechny vchodové dveře bytu, nebytového prostoru, rodinného
domu, rekreační budovy nebo vrata garáže jsou řádně uzavřena a uzamčena,
lodžiové, balkónové a terasové dveře jsou řádně uzavřeny a zevnitř zajištěny
uzavíracím mechanizmem, všechna okna, vikýře, průlezy bytu, nebytového
prostoru, rodinného domu, rekreační budovy nebo garáže jsou řádně uzavřena a zevnitř zajištěna uzavíracím mechanizmem. Další způsob zabezpečení je
označen kódy:

Limit plnění nad 2.500.000 Kč u domácností lze sjednat pouze na základě
individuelně ujednaného způsobu zabezpečení, výslovně uvedeného v pojistné
smlouvě.

Kód D – pro domácnost
Kód RD – pro rekreační domácnost

B: předepsaný způsob zabezpečení cenností umístěných v pojištěné domácnosti, pro případ krádeže

kód D1
Limit plnění do 50.000 Kč
kód RD1 Limit plnění do 50.000 Kč
všechny vstupní dveře do budovy ( popř. bytu) jsou uzamčeny uzamykacím mechanismem (zámkem nebo visacím zámkem). Všechny prosklené výplně (okna,
balkónové a lodžiové dveře, vikýře apod.) musí být zevniř řádně uzavřeny uzavíracím
mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany.

kód C12 Limit plnění do 50 000 Kč
cennosti jsou umístěny výhradně v nemovitosti, která je zabezpečena podle kódu
D2, těchto všeobecných pojistných podmínek,
kód C13 Limit plnění do 100.000 Kč
cennosti jsou umístěny výhradně v nemovitosti, která je zabezpečena podle kódu
D3 těchto všeobecných pojistných podmínek, v bezpečnostní schránce uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou, schránka musí být připevněna ke stěně nebo
podlaze bytu způsobem, který neumožňuje demontáž připevnění z vnější strany
schránky, klíče od schránky nesmí být ponechány v zámku nebo volně položeny
v bytě v případě nepřítomnosti oprávněných osob

kód D2
Limit plnění do 400.000 Kč
kód RD2 Limit plnění do 300.000 Kč
zabezpečení dle kódu D1 nebo RD1 a navíc vstupní dveře do budovy (popř. bytu)
musí být opatřeny bezpečnostním štítem a bezpečnostním zámkem s cylindrickou
vložkou, vše s certifikátem, jako celek musí zabraňovat odvrtání, rozlomení nebo
vyhmatání, nebo dozickým zámkem, nebo elektrickým bezpečnostním uzamykacím
systémem, dvoukřídlé dveře musí být navíc zabezpečeny proti vyháčkování.

kód C14 Limit plnění do 250.000 Kč
cennosti jsou umístěny výhradně v nemovitosti, která je zabezpečena podle kódu
D4 těchto všeobecných pojistných podmínek, v uzamčeném trezoru , který má atest
na částku v něm uloženou, atest musí být vydán akreditovanou zkušebnou a musí
odpovídat evropským normám, klíče od trezoru nesmí být ponechány v zámku nebo
volně položeny v bytě v případě nepřítomnosti oprávněných osob.

Limit plnění nad 300.000 Kč u rekreačních domácností v rekreačních chatách
lze sjednat pouze na základě individuelně ujednaného způsobu zabezpečení,
výslovně uvedeného v pojistné smlouvě. U zahrádkářských chat lze sjednat limit
plnění rekreační domácnosti pouze do výše 50.000 Kč.
kód D3
Limit plnění do 700.000 Kč
kód RD3 Limit plnění do 500.000 Kč
zabezpečení podle kódu D2 nebo RD2 a navíc vstupní dveře do budovy (popř. bytu)
musí být opatřeny přídavným bezpečnostním zámkem odolným proti vyhmatání,
odvrtání a rozlomení, nebo jsou vstupní dveře opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem s nejméně 3 uzamykacími body nebo odpovídajícím elektrickým
uzamykacím systémem a dále musí být zárubně dveří zabezpečeny proti roztažení
a dveře proti vysazení z vnější strany, dvoukřídlé dveře navíc proti vyháčkování.

kód C15 Limit plnění nad 250.000 Kč
pojistnou smlouvou individuelně dohodnutý způsob zabezpečení.

ČLÁNEK 2
Výklad pojmů
Pro účely pojištění u TRIGLAV pojišťovny, a.s. platí dále uvedený výklad pojmů.

kód D4
Limit plnění do 1.000.000 Kč
kód RD4 Limit plnění do 750.000 Kč
zabezpečení podle kódu D3 a RD3, vstupní dveře do budovy (popř. bytu) musí
mít instalovanou dveřní závoru nebo funkční rozvorový zámkový mechanismus,
dále musí být lodžiové, balkónové nebo terasové dveře a všechna okna u nichž
výška prahu nebo parapetu nad terénem nebo přiléhající konstrukcí je 2,5 m

1. Automatický telefonní volič – ATV je volič připojený na hlídací službu, smluvně zavázanou k jednoznačně stanovené reakci na přijatý signál z chráněného objektu.
2. Bezpečnostní fólie je fólie o minimální pevnosti 15 kg/cm2, která má atest kriminalistického ústavu a jejíž montáž byla provedena odbornou firmou, která má
k této činnosti oprávnění.
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3. Bezpečnostní roleta je svinovací zábranné zařízení se zvýšenou odolností, jejíž
kvalita je garantována bezpečnostním certifikátem. Zařízení je opatřeno uzamykacím
systémem (mechanickým, elektrickým apod.).
4. Bezpečnostní uzamykací systém je zámek s profilovanou cylindrickou vložkou
s ochranou před rozlomením, odvrtáním, vyhmatáním. Je chráněn bezpečnostním
štítem.
5. Bezpečnostní cylindrická vložka má certifikát bezpečnostní třídy od akreditované
zkušebny. Cylindrické vložky by měly být zkoušeny podle ČSN EN 1303 nebo ENV
1627.
6. Bezpečnostní službou je společnost, která má k této činnosti oprávnění, její
zaměstnanci jsou odborně proškoleni pro tuto službu a jsou vyzbrojeni služební
střelbyschopnou zbraní, služebním vycvičeným psem nebo obojím.
7. Elektrická požární signalizace jsou hlásiče, které samy rozpoznají nebezpečí
vzniku požáru a automaticky je hlásí.
8. Elektronická zabezpečovací signalizace – EZS je zařízení, které automaticky
hlásí pokus o vniknutí nebo vniknutí do střeženého nebo uzavřeného prostoru.
Jednotlivé prvky EZS musí být schváleny Odborem nástrahové a zabezpečovací
techniky Ústředny kriminální policie Policejního prezidia ČR, musí být nainstalovány v souladu s ČSN 334590 a podle pravidel montáže EZS vydaných Cechem
zřizovatelů bezpečnostních systémů. V případě předpokládaného připojení na pult
centralizované ochrany provozovaného policií ČR je nutné konzultovat požadavky
s pověřenými pracovníky policie ČR, totéž platí pro uznané hlídací či bezpečnostní
služby. Ochrana může být klíčová, celoplošná prostorová, plášťová, může zabezpečovat hlídání na uzavření, na uzamčení, hlídání na průchod, hlídání na průraz
se signalizací poplachu lokální, signalizací na automatický telefonní volič – ATV,
signalizací na pult centralizované ochrany – PCO.
9. Hlídací služba je hlídací společnost, která má k této činnosti oprávnění, její zaměstnanci jsou vyškoleni pro strážní službu a jsou vyzbrojeni služební střelbyschopnou
zbraní nebo doprovázeni služebním vycvičeným psem.
10. Hlídání na uzavření znamená kontrolu prostřednictvím vhodných čidel (např.
magnetických kontaktů), zda hlídaná pohyblivá část (dveře, dveřní nebo okenní
křídlo, poklop apod.) je v neprůchodné poloze.
11. Hlídání na uzamčení znamená kontrolu prostřednictvím vhodných čidel, zda celý
uzamykací mechanizmus je ve stavu „zamčeno.“
12. Hlídání na průchod znamená signalizaci pohybu neoprávněné osoby chráněnou
plochou (dveřmi, oknem, poklopem apod.) nebo prostorem přiléhajícím bezprostředně k chráněnému objektu.
13. Hlídání na průraz znamená signalizaci destruktivního narušení chráněné plochy.
14 Lokální signalizace je vyvedení poplachového signálu na akustický případně
i optický hlásič, umístěný přímo v chráněném prostoru nebo jeho bezprostřední
blízkosti. Hlásiče musí být umístěny tak, aby nebyly snadno dosažitelné ze země,
oken, balkonů apod., doporučuje se osazení dvou akustických hlásičů na opačných
stranách objektu.
15. Mechanické zábrany představují stavební opatření, která staví neoprávněné osobě
do cesty mechanické překážky, které lze odstranit pouze násilím (ocelové mříže
pevné nebo stahovací, bezpečnostní rolety, bezpečnostní zámky, folie atp.)
16. Mříž je nerozebíratelný svařenec z kulatých nebo vícehraných profilů, minimální síly
prutů 12 mm o maximálních rozměrech ok 100 x 200 mm. Mříž musí být ukotvena
v hloubce min 100 mm, rozteč ukotvení nejvýše 600 mm.
17. Ochrana klíčová znamená instalaci čidel v rozhodujících místech, která jsou
důležitá při pohybu osob po objektu (klíčová místa).
18. Ochrana plášťová znamená instalaci čidel, které pokrývají plochy vymezující
chráněný objekt (celou budovu případně vyčleněný komplex vnitřních prostor).
19. Ochrana prostorová celoplošná znamená instalaci čidel ve všech prostorách
s chráněnými hodnotami včetně klíčových míst (trezoru, oken, dveří apod.).
20. Pevný uzávěr je cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem uzamčený těžký kus
nábytku nebo příruční trezor. Trezor musí být připevněný k podlaze nebo nábytku
a demontáž připevnění je možné provést pouze po jeho odemčení.
21. Pult centralizované ochrany – PCO provozovaný policií nebo uznanou bezpečnostní nebo hlídací službou, schválený Odborem nástrahové a zabezpečovací
techniky, musí splňovat všechny požadavky ČSN 344590, čl. 2.6.
22. Trezor je uzamčený těžký kus nábytku, jehož speciální konstrukce znamená maximální dosažitelnou bezpečnost uvnitř uložených věcí. Ochrana spočívá v jeho
odolnosti proti mechanickému poškození, požáru a vloupání. Trezor uvedený
v předepsaných způsobech zabezpečení, musí být plně funkční a musí být atestován na částky v něm ukládané. Atest je vydán akreditovanou zkušebnou a musí
odpovídat evropským normám nebo musí být označen příslušnou bezpečnostní
třídou, kterou vydává akreditovaná zkušebna podle evropsky uznávaných norem.

Toto smluvní ujednání je platno od 1.2. 2008
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