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

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ ZPPSZ MO 1/16
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Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.
3.
4.

1.

Pojištění střelné zbraně, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Zvláštními podmínkami pro
pojištění střelné zbraně ZPPSZ MO 1/16 (dále jen ZPP), příslušnými
ustanoveními zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Tyto ZPP doplňují ustanovení Doplňkových pojistných podmínek pro
pojištění domácností DPPDO MO 1/16 (dále jen DPP)
Pojištění střelné zbraně je pojištěním škodovým.
Pojistná hodnota v pojištění střelných zbraní se stanoví jako nová
cena.

2.

1.

Předmětem pojištění je:
a) registrovaná střelná zbraň (dále jen zbraň), nezaměnitelně identifikovaná výrobním číslem a označením výrobce, uvedená v pojistné
smlouvě, ve vlastnictví pojištěného, který je držitelem zbrojního
průkazu odpovídající skupiny;
b) příslušenství zbraně;
c) střelivo v max. počtu 100 ks na každou pojištěnou zbraň.
Pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě za všechny pojištěné
zbraně v jedné domácnosti nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč.

2.

2.

Nad rámec výkladů pojmů uvedených ve VPPM a DPP se pro účely tohoto
pojištění dále rozumí:
1. Příslušenstvím zbraně vyměnitelné střenky, pažby, předpažbí, stavitelné hledí; dále pak optické zaměřovače, kolimátory, puškohledy
a pouzdra.
2. Údržbou souhrn činností zabezpečujících technickou způsobilost,
pohotovost a hospodárnost provozu zbraně. Patří sem zejména provádění pravidelných technických prohlídek nebo ošetřování. Zpravidla se vykonává bez demontáže dílů a bez výměny součástek.

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
V pojištění zbraní se za místo pojištění považuje adresa domácnosti
uvedená v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
Článek 4
Pojistná nebezpečí

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Pojištění zbraní se sjednává pro případ jejich poškození, zničení nebo odcizení pojistnými nebezpečími uvedenými v čl. 4, odst. 1, odst. 2 a) – r)
a odst. 3, DPP, v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou.

T.č. ZPPSZ MO 1/16

Pojištěný je jako držitel zbraně povinen řídit se ustanoveními zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění a dodržovat nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro
zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva, ve znění pozdějších změn.
Pokud porušení povinností uvedených v odst. 1 tohoto článku má
podstatný vliv na příčinu vzniku a rozsah následků pojistné události,
je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit.
Článek 8
Výklad pojmů

Článek 3
Územní rozsah
1.

Nad rámec výluk uvedených ve VPPM a DPP se pojištění nevztahuje
na škody vzniklé:
a) funkčním namáháním, opotřebením, únavou materiálu, korozí;
b) na zbrani osobou, která byla pod vlivem alkoholu, omamných
nebo jiných návykových látek;
c) při použití zbraně k vojenským nebo obdobným účelům;
d) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou;
e) při opravě zbraně nebo v přímé souvislosti s takovými pracemi;
f ) při závodech a soutěžích všeho druhu, včetně přípravy na ně,
nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak;
g) na historických zbraních vyrobených před 1. 1. 1890.
Článek 7
Povinnosti pojištěného

Článek 2
Předmět pojištění
1.

Pojištění zbraní se sjednává na první riziko. Stanovená pojistná částka
je horní hranicí pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.
Pojistné plnění se snižuje o sjednanou částku (dále jen spoluúčast).
Spoluúčast je stanovena ve výši 10 % z pojistné částky, min. však
2 000 Kč, nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Tyto Zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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