
1

Sjednané pojištění se řídí těmito smluvními ujednáními v rozsahu:

Část 1 – Základní podmínky pojištění
Část 2 – Obecné podmínky pojištění

ČÁST 1 – Základní podmínky pojištění

1.  Subjekty:

 Pojistitel - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group

 Pojistník - Alza.cz a.s.
 Pojištěný – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která splnila pod-

mínky pro vstup do pojištění; v  případě změny vlastnického práva 
k Věci, na kterou se pojištění vztahuje, je pojištěným také osoba, na 
kterou vlastnické právo k Věci přešlo v době po vzniku pojištění do 
konce trvání pojištění.

 Samostatný likvidátor pojistných událostí – RG Consulting s.r.o.
 Administrátor pojistných událostí – Pojistník jako osoba určená 

společně Pojistitelem a Samostatným likvidátorem pojistných 
událostí pro přijímání hlášení škodních událostí a pro administrativní 
úkony s tím spojenými. 

2.  Předmět pojištění („Věc“)

 „Věc“ je zboží zakoupené Pojištěným od Pojistníka prostřednictvím 
jeho internetového obchodu nebo jiných obchodních kanálů, které 
Pojištěný převzal v provozovně Pojistníka, od pošty nebo jiné doručo-
vací služby. Podmínkou je, že nákupní cena Věci byla zaplacena v plné 
výši, Pojištěný se zaregistroval a zaplatil pojistné za pojištění náhod-
ného poškození a odcizení na celou sjednanou dobu trvání pojištění, 
a to buď přímo při nákupu Věci nebo při dodatečné nabídce od Pojist-
níka (resolicitační program). 

 Pojištění se nevztahuje na věci poškozené již při nákupu a věci určené 
k přeprodeji Pojištěným. Pojištění se vztahuje i na Věci užívané k pro-
fesionálnímu vykonávání činností s tím, že platí ustanovení Článku 11, 
Části 1 – Základních podmínek pojištění. Pojištění lze sjednat jen pro 
Věci, u nichž je to na internetových stránkách Pojistníka povoleno.

3.  Pojistné

 Pojistné je dáno částkou uvedenou pro Věc na internetových strán-
kách Pojistníka a Pojištěný je s ní seznámen při koupi Věci a je dáno 
druhem, modelem, typem a cenou Věci vč. DPH. Pojistné je pojistným 
jednorázovým.

4.  Pojištění náhodného poškození a odcizení

 Pojištění náhodného poškození a odcizení se vztahuje na dobu ná-
sledující po zakoupení Věci a lze jej sjednat v následující délce:
a)  „Pojištění náhodného poškození a odcizení1“ jedná se o pojištění 

náhodného poškození a odcizení Věci v délce 1 roku od koupě Věci;
b)  „Pojištění náhodného poškození a odcizení2“ jedná se o pojištění 

náhodného poškození a odcizení Věci v délce 2 let od koupě Věci.

5.  Vznik pojištění

 Pojištění vzniká okamžikem koupě Věci. Podmínkou vzniku pojiště-
ní je zaplacení pojistného. Potvrzením o vzniku pojištění je doklad 
o koupi Věci, na němž je uveden druh, model, typ, výrobní číslo a cena 

Věci a výše pojistného. Na dokladu o koupi Věci je uvedeno rovněž 
datum vzniku pojištění.

 Při využití resolicitačního programu pojištění vzniká ke dni dodatečné 
koupě pojištění. Podmínkou vzniku pojištění je zaplacení pojistného. 
Pojištěnému bude elektronicky zasláno potvrzení o sjednání pojištění, 
v němž je uveden druh, model, typ, výrobní číslo a cena Věci a výše 
pojistného.

 Pojištěný tímto přistupuje na podmínky pojištění uvedené v  těchto 
Smluvních podmínkách, nedojde-li ve lhůtě 14 dnů k  odstoupení od 
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Koupě 
Věcí není podmíněna pojištěním, ale pojištění je podmíněno koupí Věci.

6.  Zánik pojištění

 Kromě situací uvedených v části 2, článek 9 Smluvních podmínek po-
jištění zaniká v následujících případech:
a) uplynutím posledního dne Pojištění náhodného poškození a odci-

zení;
b) zánikem nebo odcizením Věci, pro kterou byl vystaven doklad 

o koupi;
c) poskytnutím pojistného plnění v penězích;
d) platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční době 

z důvodu záruční vady Věci; v takovém případě Pojistitel vrátí po-
měrnou část zaplaceného pojistného; pokud byla z  pojištění již 
uplatněna pojistná událost, poměrná část pojistného se nevrací;

e) v případě, že dojde v době Pojištění náhodného poškození a odci-
zení k výměně Věci, na níž se pojištění vztahuje.

 Pojištění však nezaniká v následujících případech.

 V případě, kdy zákazník úspěšně uplatnil nárok na opravu Věci vyplý-
vající ze zákonné záruky, pojištění nezaniká, dále se vztahuje na ná-
hradní Věc a sjednaná doba pojištění se nemění.

 V  případě, kdy zákazník úspěšně uplatnil nárok na výměnu Věci vy-
plývající ze zákonné záruky, pojištění nezaniká, dále se vztahuje na 
náhradní Věc a sjednaná doba pojištění se nemění.

 V případě, že dojde v době Pojištění náhodného poškození a odcizení 
k opravě Věci, na níž se pojištění vztahuje, pojištění nezaniká a sjedna-
ná doba pojištění se nemění.

7. Rozsah pojištění

 Pojištění náhodného poškození a odcizení kryje finanční ztrátu na 
samotné Věci způsobenou mechanickým, elektrickým nebo elektro-
nickým omezením nebo ztrátou funkčnosti Věci náhlým a nahodilým 
působením vnějších sil na Věc a dále odcizením této Věci, které nasta-
ne ve sjednané době trvání pojištění. 

 Pojištění se vztahuje i na krádež samotné Věci, kterou má pojištěný 
přímo u sebe (včetně krádeže prosté, tj. bez překonání překážek) a při 
loupeži či vloupání nebo vykradení bytu/objektu určeného ke stálé-
mu bydlení, chaty či chalupy.

 Právo na pojistné plnění v případě krádeže, loupeže, vloupání či vykra-
dení (odcizení) vzniká Pojištěnému pouze, pokud předloží usnesení 
o odložení věci vydané v rámci trestního řízení, případně jiný odpovída-
jící dokument jestliže k odcizení došlo v zahraničí. Všechny předkládané 
dokumenty, musí být v češtině, slovenštině, angličtině nebo musí být 
do těchto jazyků přeloženy úředně ověřeným překladem. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČ: 63998530

zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3233
dále jen „Pojistitel“ na jedné straně

a

Alza.cz a.s.
se sídlem: Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00, IČ: 27082440

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573
dále jen „Pojistník” na druhé straně
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 Pojistné krytí se nevztahuje na software, data v jakékoliv podobě ulo-
žených a používaných ve Věci, které jsou do Věci nainstalovány nebo 
jí jinak používány a nejsou nedílnou a bezpodmínečnou součástí Věci 
dodávanou spolu s ní přímo výrobcem této Věci.

 Za nahodilé poškození Věci se nepovažuje funkční vada Věci, na níž se 
vztahuje zákonná záruka prodejce nebo záruka výrobce.

8.  Pojistná událost a poskytované pojistné plnění

 Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost, se kterou je spojena po-
vinnost Pojistitele poskytnout pojistné plnění Pojištěnému za škodu 
způsobenou mu finanční ztrátou na samotné Věci nebo povinnost 
Pojistitele poskytnout Pojištěnému náhradní věc nebo povinnost Po-
jistitele Věc opravit.

 Finanční ztrátou se rozumí vznik nákladů nebo finanční újmy, které 
Pojištěnému vzniknou na samotné Věci v  důsledku náhodného po-
škození nebo odcizení Věci, na níž se pojištění vztahuje. Pojištěním 
nejsou kryty jakékoliv následné přímo či nepřímo související újmy 
vzniklé v důsledku náhodného poškození nebo odcizení této Věci.

 Limitem pojistného plnění pro škodu způsobenou náhodným po-
škozením nebo odcizením Věci je časová cena Věci, což je cena Věci 
v době vzniku pojistné události. Určí se tak, že se od kupní ceny Věci 
odečtou 2% z kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení 
Věci. V každém roce pojištění může být v případě pojištění náhodné-
ho poškození limit pojistného plnění vyčerpán až dvakrát. 

 Z důvodu prevence vzniku pojistného podvodu se ujednává, že v pří-
padech, kdy bylo u předcházející škodní události na téže Věci Samo-
statným likvidátorem pojistných událostí rozhodnuto, že nevznik-
lo právo na pojistné plnění, je Pojištěný povinen doložit, že si nechal 
předchozí poškození na vlastní náklady opravit.

 Pojistné plnění je na základě rozhodnutí Samostatného likvidátora 
pojistných událostí poskytováno formou opravy Věci, poskytnutím 
náhradní věci nebo vyplacením pojistného plnění v penězích.  

 Dojde-li k  náhodnému poškození Věci, kdy oprava Věci by byla ne-
možná nebo neúčelná, nebo dojde-li k  odcizení Věci, může být Po-
jištěnému poskytnuta náhradní věc, která bude stejného nebo srov-
natelného výkonu a která svými nejdůležitějšími parametry odpovídá 
původní zakoupené Věci. Hodnota náhradní věci zohlední stáří a běž-
né opotřebení původní Věci. 

9.  Spoluúčast

 Pojištění náhodného poškození a odcizení se sjednává se spoluúčastí 
ve výši 10% z kupní ceny věci včetně DPH. V případě, že je Pojištěný 
plátcem DPH, se sjednává spoluúčast ve výši 10% z kupní ceny bez 
DPH.

10. Postup v případě škodní události

a) Pojištěný se telefonicky nebo e-mailem spojí s Administráto-
rem pojistných událostí (tel: +420  225  340 777, e-mail: sluzby.
administrace@alza.cz) či případně e-mailem se Samostatným 
likvidátorem pojistných událostí (e-mail: hlaseni@rgconsulting.
cz) a oznámí vznik škodní události. Uvede příčinou vzniku škodní 
události, rozsah a charakter poškození Věci. Dále Pojištěný uvede 
údaje z dokladu o koupi Věci, ze kterého je patrné, kdy a jak bylo 
sjednáno pojištění.

b)  Pojištěný se podle pokynů Administrátora pojistných událostí, 
resp. Samostatného likvidátora pojistných událostí dostaví na 
kontaktní místo, kde předloží doklad o koupi Věci a poškozenou Věc. 
V případě odcizení Věci předloží také kopii dokladu orgánu činného 
v trestním řízení o oznámení odcizení Věci (v případě, že ke škodní 
události došlo v zahraničí, kopii příslušného dokladu s úředně ově-
řeným překladem do českého, slovenského nebo anglického jazy-
ka). Došlo-li k odcizení koncového telefonického zařízení také kopii 
dokladu o blokaci IMEI čísla. V  případě odcizení Věci je Pojištěný 
povinen následně dodat kopii usnesení o odložení věci vydaného 
v rámci trestního řízení (v případě, že ke škodní události došlo v za-
hraničí kopii příslušného dokladu s úředně ověřeným překladem do 
českého, slovenského nebo anglického jazyka).

c)  Samostatný likvidátor pojistných událostí zhodnotí, zda vzni-
kl nárok na pojistné plnění a rozhodne o nejvhodnějším způsobu 
provedení pojistného plnění. O svém rozhodnutí vyrozumí Pojist-
níka i Pojištěného.

 Možné způsoby provedení pojistného plnění, ze kterých Samo-
statný likvidátor pojistných událostí vybírá, jsou následující:

 Náhodné poškození
– je-li Věc opravitelná, je Pojištěnému zajištěno provedení opra-

vy Věci a následně je Pojištěnému Věc vrácena prostřednictvím 
kontaktního místa Pojistníka, pouze však za předpokladu před-

chozího zaplacení spoluúčasti ve výši 10% z  kupní ceny Věci 
(součástí opravy není instalace původního nebo nového soft-
ware či jeho aktualizace a v rámci opravy může dojít ke ztrátě 
dat bez náhrady); nebo

– došlo-li k úplnému zničení Věci anebo by byla její oprava neú-
čelná, je Pojištěnému poskytnuta náhradní věc, která mu bude 
předána na kontaktním místě Pojistníka, pouze však za předpo-
kladu předchozího zaplacení spoluúčasti ve výši 10% z  kupní 
ceny Věci. V  případě poskytnutí náhradní Věci se původní Věc 
Pojištěnému nevrací; nebo

– není-li účelná oprava ani výměna Věci, je Pojištěnému vyplace-
no pojistné plnění v penězích ve výši stanovené podle části 1, 
bodu 8 těchto podmínek po odečtení spoluúčasti ve výši 10% 
z  kupní ceny Věci. Pojistné plnění je vyplaceno převodem na 
bankovní účet nebo je Pojištěnému na kontaktním místě Pojist-
níka vystaven dobropis. V případě poskytnutí plnění v penězích 
se původní Věc Pojištěnému nevrací.

 Odcizení
– Pojištěnému je poskytnuta náhradní věc, která mu bude předá-

na na kontaktním místě Pojistníka, pouze však za předpokladu 
předchozího zaplacení spoluúčasti ve výši 10% z  kupní ceny 
Věci. V případě poskytnutí náhradní Věci se pojištění na náhrad-
ní věc nevztahuje; nebo

– Není-li účelné poskytnout náhradní Věc, je Pojištěnému vypla-
ceno pojistné plnění v penězích ve výši stanovené podle článku 
8 těchto podmínek po odečtení spoluúčasti ve výši 10% z kupní 
ceny Věci. Pojistné plnění je vyplaceno převodem na bankovní 
účet nebo je Pojištěnému na kontaktním místě Pojistníka vysta-
ven dobropis. V případě poskytnutí plnění v penězích se původ-
ní Věc Pojištěnému nevrací.

d)  Nevznikne-li právo na pojistné plnění, Samostatný likvidátor po-
jistných událostí o tomto vyrozumí e-mailem Pojištěného.

11.  Výluky z pojištění

A)  Pojištění náhodného poškození se nevztahuje na:
a) opravy Věci kryté zákonnou zárukou anebo zárukou poskytova-

nou výrobcem/prodejcem;
b) výrobní vadu zboží;
c) běžné opotřebení, zanedbání údržby anebo postupným půso-

bením koroze, vlhkosti, tepla nebo chladu;
d) spotřební materiál (baterie, náplně, žárovky, kabely apod.);
e) náklady na opravu mimo servis určený Samostatným likvidáto-

rem pojistných událostí, a to včetně souvisejících nákladů (např. 
doprava Věci);

f ) poškození Věci, které nemá vliv na funkčnost a použitelnost 
zboží (např. poškrábání, obarvení apod.);

g) poškození Věci způsobené nesprávnou instalací, opravou ane-
bo údržbou;

h) poškození Věci, ke kterému došlo užíváním Věci v rozporu s ná-
vodem od výrobce anebo účelem pro který je Věc určena, včet-
ně použití výrobcem neschválených doplňků;

i) poškození příslušenství Věci, jako např. nabíječka baterií, slu-
chátka, kabely, montážní prvky, handsfree sady apod.;

j) poškození Věci způsobené chybami v software, chybnou insta-
lací software;

k) poškození Věci běžnou údržbou, čištěním, chybným nastave-
ním anebo poškozením Věci při prohlídce, úpravě nebo opravě;

l) poškození Věci v důsledku manipulace s ohněm, úderem bles-
ku, zemětřesením, vichřicí, explozí nebo záplavou/povodní;

m) poškození Věci v  důsledku kolísání anebo přerušení dodávky 
elektrické energie z jakéhokoliv důvodu;

n) poškození Věci v souvislosti s občanskými nepokoji, válečnými 
událostmi nebo působením radiace;

o) ztrátu Věci nebo její části;
p) na jakékoliv škody vzniklé na životě, zdraví či jiném majetku než 

je pojištěná Věc, následně a/nebo v příčinné souvislosti se ško-
dou na Věci, a to i v případě při kterém má Pojistitel povinnost 
poskytnout pojistné plnění.

 Pojistitel má právo snížit nebo i zcela odmítnout pojistné plnění 
pokud k finanční ztrátě došlo následkem hrubé nedbalosti v pří-
padě, že nastalo:
a) poškození Věci způsobené úmyslně anebo nedbalostí/neopatr-

ností Pojištěného, který si nepočínal tak, aby zabránil škodě či 
omezil pravděpodobnost vzniku škody na Věci;

b) poškození Věci zaviněné třetí osobou anebo dítětem nebo do-
mácím zvířetem;

c) škody vzniklé na Věci v souvislosti s její přepravou třetí osobou 
z místa jejího poškození do servisního místa, včetně škod spoje-
ných přímo i nepřímo s přepravou poškozené Věci.
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B)  Pojištění odcizení se nevztahuje na:
a) příslušenství Věci vyjma objektivů; 
b) odcizení tzv. velkého bílého elektra;
c) odcizení v důsledku úmyslného nebo nedbalostního/neopatr-

ného jednání Pojištěného, např. ponechání Věci na nechráně-
ném volně přístupném místě (např. v  nákupním košíku, v  re-
stauraci na stole);

d) odcizení v souvislosti se sníženým vnímáním Pojištěného v dů-
sledku spánku, požití alkoholu či jiné omamné látky apod.;

e) prostou krádež Věci, pokud ji Pojištěný neměl v době prosté krá-
deže u sebe/na sobě;

f ) krádež Věci z automobilu bez ohledu na to, zda byl uzamčen či 
nikoliv;

g) ztrátu nebo zapomenutí;
h) odcizení, ke kterému došlo v důsledku nebo v souvislosti s ob-

čanskou válkou nebo válečnou událostí, aktivní účastí na nepo-
kojích, trestních činech, teroristických akcích a sabotážích;

i) odcizení, ke kterému došlo v  důsledku působení radiace, ato-
mového výbuchu, manipulace s ohněm, výbušninami, hořlavi-
nami a toxickými látkami, zemětřesením, záplavou, nukleárního 
záření;

j) škody vzniklé v důsledku podvodného jednání Pojištěného ane-
bo osob blízkých a na škody v důsledku protiprávního jednání 
Pojištěného;

ČÁST 2 – Obecné podmínky pojištění

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění majetku je sjednáno jako pojištění škodové. 

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem pojištění majetku je majetek vymezený v  těchto smluvních 
ujednáních (Věc).

Článek 3
Pojistná hodnota a pojistná částka

1.  Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v dů-
sledku pojistné události nastat a je rozhodující pro stanovení pojistné 
částky.

2.  Pojistná hodnota v době trvání pojištění je vyjádřena časovou cenou. 
Určí se tak, že se od kupní ceny Věci odečtou 2% z kupní ceny za každý 
započatý měsíc od data zakoupení Věci. 

3.  Pojistná hodnota se při sjednání pojištění stanoví jako pořizovací cena 
Věci, za kterou ji Pojištěný koupí od Pojistníka.

4.  Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit Pojistiteli 
všechny změny týkající se sjednaného pojištění. Ke zvýšení pojistné 
hodnoty Věci ze strany Pojištěného (např. jejím vylepšením) se nepři-
hlíží. 

5.  Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou, která je 
určena pojistnou hodnotou Věci při uzavření jejího pojištění a je urče-
na na návrh a odpovědnost Pojistníka ve výši odpovídající pořizovací 
ceně Věci v době uzavření pojištění, která je uvedena na nákupním 
dokladu pro pojištěnou Věc. Pojistitel má právo přezkoumat při uza-
vření pojištění hodnotu pojištěného majetku. Hranice pojistného pl-
nění se vztahuje na jednu pojistnou událost, nebylo-li ujednáno jinak.

Článek 4
Územní rozsah

Pojistitel poskytne pojistné plnění v České republice, tj. v zemi, kde Pojiš-
těný zakoupil Věc, na níž se pojištění vztahuje, bez ohledu na to, kde ke 
škodě na Věci došlo.

Článek 5
Vznik a změny pojištění, spoluúčast

1.  Pojistitel se zavazuje vůči Pojištěnému poskytnout mu pojistné pl-
nění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) 
a Pojištěný se zavazuje zaplatit Pojistiteli pojistné.

2.  Tím, že Pojištěný přijal nabídku pojištění včasným zaplacením pojist-
ného ve výši uvedené v nabídce, považuje se písemná forma pojistné 
smlouvy za zachovanou.

3.  Pojištění vzniká okamžikem, kdy Pojištěný zakoupí Věc a je to datum 
uvedené na dokladu o koupi Věci a jsou zároveň splněny podmínky 

uvedené v  těchto smluvních ujednáních. Tímto Pojištěný přistoupil 
na podmínky pojištění uvedené v těchto smluvních ujednáních, ne-
dojde-li ve lhůtě 14 dnů k odstoupení od smlouvy podle příslušných 
ujednání občanského zákoníku.

4.  Veškeré podmínky pojištění jsou uvedeny v těchto Smluvních ujedná-
ních.

5.  Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10% z kupní ceny Věci včet-
ně DPH. V  případě, že je Pojištěný plátcem DPH, se sjednává spolu-
účast ve výši 10%z kupní ceny bez DPH.

Článek 6
Práva a povinnosti Pojistníka a Pojištěného 

1.  Pojistník a Pojištěný nesmí bez Pojistitelova souhlasu učinit nic, co 
by zvýšilo pojistné riziko, nebezpečí, ani to nesmí dovolit třetí osobě. 
Pokud dodatečně zjistí, že bez Pojistitelova souhlasu dopustil, aby se 
pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo, nebo že se pojistné riziko, nebezpe-
čí zvýšilo nezávisle na jeho vůli, je povinen to bez zbytečného odkla-
du Pojistiteli oznámit. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, nebezpečí, má 
tuto povinnost Pojištěný.

2.  Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala. Pokud 
pojistná událost již nastala, je Pojištěný povinen učinit taková opatře-
ní, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala.

3.  Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pojistiteli 
prostřednictvím Administrátora pojistných událostí či případně 
prostřednictvím Samostatného likvidátora pojistných událostí, že 
nastala škodní událost, dát pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsa-
hu jejích následků, předložit potřebné doklady, které si Pojistitel vyžá-
dá a umožnit mu provedení šetření o příčinách vzniku škody, včetně 
ohledání pojištěné Věci.

4.  Pojištěný má povinnost řádně pečovat o pojištěnou Věc, udržovat ji 
v řádném technickém stavu, používat ji jen k účelu stanovenému vý-
robcem, dodržovat bezpečnostní předpisy, návody k obsluze, udržo-
vat Věc ve funkčním a provozuschopném stavu apod.

5.  Pojištěný je povinen neměnit z vlastní vůle stav způsobený škodní 
událostí.

6.  Pojistník a Pojištěný má povinnost poskytnout Pojistiteli součinnost 
potřebnou ke zjištění příčin škodní události, podat pravdivá vysvětlení 
o jejím vzniku a rozsahu a předložit potřebné doklady, které Pojistitel 
vyžaduje.

7.  Je-li Pojištěným ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, vzniklého ze sjednaného 
pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České 
obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 7
Práva a povinnosti Pojistitele

1.  Pojistitel je povinen Pojištěnému zajistit elektronické doručení těchto 
Smluvních podmínek Pojištěným. Dojde-li ke ztrátě Smluvních pod-
mínek, zajistí Pojistitel na žádost Pojištěného jejich opětovné zaslání. 
Smluvní podmínky jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách 
Pojistníka.

2.  Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou ob-
chodu na dálku, neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či 
odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlou-
vu, včetně pojistných podmínek a veškerých příloh k pojistné smlou-
vě.

3.  Pojistitel je povinen umožnit Pojistníkovi a Pojištěnému nahlédnout 
do podkladů Pojistitele, týkajících se šetřené škodní události a pořídit 
si jejich kopie.

4.  Pojistitel je povinen vrátit na žádost Pojistníka nebo Pojištěného do-
klady, které Pojistiteli zapůjčil ke sjednání pojištění nebo v souvislosti 
se šetřením škodní události.

Článek 8
Pojistné a doba trvání pojištění

1.  Pojistné je úplatou za pojištění. Právo Pojistitele na pojistné vzniká 
dnem uzavření pojistné smlouvy.

2.  Pojistné je sjednáno jako jednorázové pojistné.
3.  Úhrada pojistného za jednotlivá pojistná období na celou dobu po-

jištění je dána na nákupním dokladu Věci, na níž se pojištění vztahuje 
a je splatné jednorázově za celou dobu trvání pojištění při nákupu 
Věci.

4.  Protože je pojistné jednorázové, náleží Pojistiteli vždy celé s výjimkou 
případů stanovených v  právních předpisech či v těchto Smluvních 
podmínkách.  
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Článek 9
Zánik pojištění

Pojištění majetku zaniká:
a)  písemnou výpovědí Pojistitele nebo Pojistníka, Pojištěného do dvou 

měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní vý-
povědní doby pojištění majetku zaniká; v tomto případě má Pojistitel 
právo na poměrnou část pojistného odpovídající, sjednané době trvá-
ní pojištění;

b)  zánikem pojistného rizika, nebezpečí za trvání pojištění;
c)  v případě uzavření pojištění formou obchodu na dálku má Pojištěný 

právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtr-
nácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu 
byly sděleny pojistné podmínky, pokud k  tomuto sdělení dojde na 
jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy; 

d)  odstoupí-li Pojištěný od pojištění uzavřeného formou obchodu na 
dálku, vrátí mu Pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené po-
jistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však 
pojistné plnění vyplaceno ve výši, přesahující výši zaplaceného pojist-
ného, vrátí Pojistník, popřípadě Pojištěný, Pojistiteli částku zaplacené-
ho pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

Článek 10
Škodná a pojistná událost

1.  Škodní událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku 
práva na pojistné plnění.

2.  Pojistnou událostí se rozumí škodní událost, se kterou je spojen vznik 
povinnosti Pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Článek 11
Pojistné plnění

1.  Právo na pojistné plnění vzniká vždy Pojištěnému.
2.  Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmí-

nek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
3.  Samostatný likvidátor pojistných událostí zahájí, bez zbytečného od-

kladu po oznámení škodní události, šetření nutné ke zjištění existence 
a rozsahu povinnosti Pojistitele poskytnout pojistné plnění. Šetření je 
skončeno sdělením jeho výsledků Pojištěnému; na jeho žádost Pojis-
titel sám nebo prostřednictvím Samostatného likvidátora pojistných 
událostí v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě 
důvod jeho zamítnutí. Písemná forma je zachována i v případě elek-
tronické komunikace prostřednictvím e-mailové schránky.

4.  Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné 
události, Pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. 
Pojistitel sám nebo prostřednictvím pověřeného Samostatného likvi-
dátora pojistných událostí poskytne Pojištěnému na jeho žádost na 
pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod 
odepřít poskytnutí zálohy.

5.  Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů ode dne skončení šetření.
6.  V případě pojištění majetku na časovou cenu Pojistitel poskytne po-

jistné plnění ve výši časové ceny, maximálně však do výše sjednané 
pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. 

7.  Pojistitel poskytne pojistné plnění v měně, ve které byla Věc zakoupe-
na a zaplaceno pojistné.

8.  V  případě odcizení bude pojistné plnění provedeno náhradou Věci 
za Věc jinou, nebude-li možná náhrada Věci, pak plněním v penězích. 
V případě náhodného poškození bude pojistné plnění v případě neo-
pravitelné Věci nebo neúčelnosti opravy Věci provedeno její náhradou 
Věcí jinou, nebude-li možná náhrada Věci, pak plněním v penězích.

Článek 12
Zpracování osobních údajů a komunikace

1. Pojistitel a Samostatný likvidátor pojistných událostí je povinen na-
kládat s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

2.  Pojistník souhlasí, aby Pojistitel uložil informace, týkající se jeho po-
jištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen 
„ČAP“) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv 
členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpraco-
vávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby sta-
tistiky. 

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací prostředky elektronické 
komunikace, pokud v  pojistné smlouvě uvedl elektronickou adresu 
nebo telefonní číslo. Takto zasílané informace mají pouze informativ-

ní charakter a samy o sobě nezpůsobují změnu nebo zánik pojištění. 
Tento souhlas může se kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

Článek 13
Doručování

1.  Písemnosti Pojistitele jsou doručovány poštou, popř. zaměstnancem 
Pojistitele nebo jinou, Pojistitelem pověřenou osobou, na poslední 
Pojistiteli známou adresu.

2.  Písemnost Pojistitele odeslaná poštou doporučenou zásilkou Pojistní-
kovi, Pojištěnému (dále jen „adresát“) se považuje za doručenou dnem:
a)  převzetí zásilky,
b)  odepření převzetí zásilky,
c)  vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uve-

dené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát svůj pobyt a doručení 
zásilky není možné.

3.  Nebyl-li adresát zastižen a písemnost Pojistitele byla uložena doručo-
vatelem na poště, považuje se písemnost za doručenou posledním 
dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4.  Není-li dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky pro-
střednictvím datové schránky nebo elektronickou zprávou, opatřenou 
zaručeným elektronickým podpisem odesilatele. Elektronicky se písem-
nosti doručují na konkrétní elektronickou adresu poskytnutou adresá-
tem za účelem vzájemné komunikace. Písemnost odeslaná adresátovi 
elektronicky na poslední oznámenou kontaktní elektronickou adresu 
se považuje za doručenou desátý den po odeslání, nestanoví-li zákon 
jinak. Písemnost Pojistitele zaslaná elektronicky na adresátem uvede-
nou kontaktní elektronickou adresu se považuje za doručenou, i když 
se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to zákon nevylučuje.

Článek 14
Výklad pojmů

1.  IMEI číslo (International Mobile Equipment Identity) – unikátní číslo 
přidělené výrobcem GSM zařízení, čísla IMEI mobilních zařízení mobil-
ní operátor ukládá do registru mobilních zařízení (EIR). 

2.  Jednorázové pojistné je stanovené na celou dobu, na kterou bylo 
pojištění sjednáno. Není-li ujednáno jinak, je jednorázové pojistné 
splatné dnem počátku pojištění.

3.  Limitem pojistného plnění se rozumí horní hranice pojistného plně-
ní Pojistitele.

4.  Obchodem na dálku se rozumí uzavření pojistné smlouvy formou, 
při které bylo využito komunikačních prostředků bez nutnosti součas-
né fyzické přítomnosti smluvních stran.

5.  Pojistná částka odpovídá pojistné hodnotě pojištěné Věci v době 
uzavření pojistné smlouvy. Její výše se stanovuje na návrh Pojistníka 
v pojistné smlouvě. 

6.  Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
7.  Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné událos-

ti vyvolané pojistným nebezpečím.
8.  Pojistným rokem se pro účely tohoto pojištění rozumí období dva-

nácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. První pojistný rok začíná 
dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

9.  Pojištěným je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která splnila 
podmínky uvedené v  těchto smluvních ujednáních nebo v případě 
změny vlastnického práva k Věci, na kterou se pojištění vztahuje, je 
to také osoba, na kterou vlastnické právo k této Věci přejde v době po 
vzniku pojištění do konce trvání pojištění.

10.  Prostá krádež je případ, kdy nebyly překonány překážky zabraňují-
cí krádeži, ani nebylo použito násilí nebo pohrůžky bezprostředního 
násilí a nevztahují se na ni výluky nebo omezení uvedené v  těchto 
smluvních ujednáních. Pro všechny pojistné události je nezbytné šet-
ření Policie ČR.

11.  Spotřebitelem se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická osoba, 
která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samo-
statného výkonu svého povolání.

12.  Přeprodejem se rozumí prodej Věci pojištěným jiným osobám v rám-
ci jeho podnikání.

13.  Neúčelnost opravy nastane v případě, jestliže by oprava Věci převýši-
la 70% kupní ceny.

14.  Ztrátou Věci je stav, kdy Pojištěný nezávisle na své vůli pozbyl mož-
nost s Věcí nakládat, neví, kde se Věc nachází, popřípadě, zda Věc ještě 
vůbec existuje.

Článek 18
Závěrečné ustanovení

Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2016.


