SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ

M-566/16

1) Limity pojistného plnění za pojistnou událost vzniklou na věcech
uložených v nebytovém prostoru, resp. ve společném nebytovém
prostoru příslušejícím k bytu, který se nachází v bytovém domě,
uvedené v čl. 29 odst. 2) a 3) VPP M-560/14 se zvyšují o 25 000 Kč.
2) V případě pojistné události vzniklé na peněžní hotovosti se limit
pojistného plnění uvedený v čl. 29 odst. 7) písm. a) VPP M-560/14
pro škodu na peněžní hotovosti, která byla v době vzniku škodné
události uložena v trezoru, zvyšuje o 25 000 Kč.
3) Pojistitel, odchylně od čl. 23 odst. 3) písm. b) VPP M-560/14,
poskytne za pojistnou událost na věcech uložených v motorovém
vozidle (vyjma prostředků hromadné dopravy) plnění až do výše
limitu pojistného plnění 25 000 Kč.
Pojištění se nevztahuje na krádež pojištěné věci:
a) ze zaparkovaného motorového vozidla v době od 22:00
do 6:00 hod.; to neplatí v případě, že vozidlo bylo zaparkováno
na hlídaném parkovišti či na oploceném uzamčeném pozemku,
nebo pokud se prokáže, že bylo nezbytné, aby pojištěné věci
zůstaly v této době uloženy ve vozidle,
b) která byla ponechána v prostoru pro cestující, ačkoli mohla
být uzamčena v zavazadlovém prostoru (tj. prostoru určeném
výhradně pro přepravu zavazadel, který je uzavřený krytem
nebo roletou; není jím prostor získaný sklopením či demontáží
sedadel, s výjimkou prostoru, který není viditelný z vnějšku
vozu, např. přes neprůhledné fólie na sklech),
c) při níž pachatel vnikl do motorového vozidla stěnou nebo obalem,
které jsou zhotoveny z materiálů, jež svými fyzikálními
vlastnostmi nebo konstrukčním řešením vykazují nízký stupeň
odolnosti proti jejich násilnému překonání (např. textilní
materiál).

Tato smluvní ujednání (dále jen „SU“) jsou nedílnou součástí
pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek
vztahujících se ke sjednanému pojištění v rozporu s ustanovením
těchto SU, má přednost příslušné ustanovení SU. Nejsou-li
ustanovení pojistných podmínek a SU v rozporu, platí ustanovení
pojistných podmínek a SU zároveň.
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