
 
 
Všeobecné podmínky pojištění zákonné odpovědnosti (AHB) 
 
1. Pojistné krytí (§§ 1-4) 
 
§ 1 Rozsah pojištění 
 
1. Pojistitel poskytne vlastníkovi pojistky pojistné krytí pro případ, že třetí strana vůči němu uplatní nárok na 
kompenzaci na základě ustanovení pojistné odpovědnosti v rámci soukromého práva v případě události, která 
nastala v průběhu pojištění a jejímž výsledkem bylo úmrtí, zranění nebo poškození zdraví osoby (zranění osoby), 
poškození nebo zničení majetku (materiální poškození). 
 
2. Pojistné krytí se vztahuje na právní odpovědnost 
 
a) vzniklou z majetku, právních vztahů nebo aktivit vlastníka pojistky stanovené v potvrzení o pojištěním a 
dodatcích (pojistné riziko). 
b)  vzniklou ze zvýšení nebo rozšíření pojistného rizika, pokud toto dosud nezahrnuje držení nebo provozování 
letadla, motorového vozidla nebo plavidla (kromě veslových člunů). V případě překročení pojistného rizika 
výsledkem poplatků, které existují anebo jsou vydány novými nařízeními, platí následující: Pojistitel je oprávněn 
ukončit pojistný vztah s výpovědí jednoho měsíce. Právo ukončení však zanikne, pokud není splněno do jednoho 
měsíce od doby, kdy je pojistitel obeznámen o vzniklém riziku anebo je situace, která existovala před vznikem, 
znovu obnovena. 
c) vzniklou z rizik, která nově vyvstala pro vlastníka pojistky po vybrání pojištění ve shodě s § 2 (hospodárné 
pojištění) 
3. Pojistné krytí lze prodloužit zvláštní smlouvou vztahující se na statutární odpovědnost za peněžní škody, které 
nevznikly ani v důsledku osobního zranění ani materiálního poškození a ani v důsledku nesprávně uložených 
článků. Ustanovení pro materiální poškození se vztahuje k neprávně uloženým artiklům. 
 
§ 2 Hospodárné pojištění 
 
Pro hospodárné pojištění (§ 1 č. 2 c) platí následující podmínky kromě ostatních ustanovení pojistné politiky. 
 
1. Pojistné krytí začíná okamžitě při vzniku nového rizika bez toho, aby bylo vyžadováno zvláštní upozornění. 
Avšak vlastník pojistky musí na požádání pojistitele, které také může být ve formě sdělení přiložené k faktuře za 
pojistné, uvědomit  o každém zaznamenaném riziku v průběhu jednoho měsíce od obdržení požadavku. Pokud 
vlastník pojistného neuvědomí o novém riziku včas anebo písemně do jednoho měsíce po obdržení upozornění 
od pojistitele, že nové krytí rizika nebylo k dispozici, pak pojistné krytí tohoto rizika zpětně propadá až k datu 
vzniku rizika. V případě pojistného nároku před uvědoměním o novém riziku musí vlastník pojistky dokázat, že 
nové riziko nastalo až po vyčerpání pojistky a v době, kdy nevypršela lhůta na konečné uvědomění. 
 
2. Pojistné krytí je omezeno na částku do 500,000 EUR za zranění osoby a 150,000 EUR  za materiální škodu, 
pokud nejsou v potvrzení o pojištění uvedeny nižší částky. 
 
3. Pojistné krytí se nevztahuje na rizika spojená s; 
a) vlastnictvím, provozováním železnic, divadla, kina nebo filmových podniků, cirkusů a jevišť, také letadel, 
plavidel nebo jakéhokoli typu (kromě veslových člunů) a řízení takovýchto prostředků stejně jako lov 
b)  výroba, zpracování, skladování, přeprava anebo obchodování s výbušnými látkami, pokud pro ně nebude 
udělena odpovídající licence 
c) držení nebo řízení motorových vozidel. 
 
§ 3 Počátek a prodloužení pojistného krytí, platba první pojistky 
 

I. 
1. Pojistné krytí začíná v době uvedené v pojistném potvrzení, pokud držitel pojistky zaplatil počáteční předběžné 
pojištění včas. 
 
2. Splatná částka zahrnuje daň za pojištění, kterou její majitel musí zaplatit ve shodě s právně stanovenou 
částkou. 
 

II. 
 
1. Pokud není dohodnuto jinak, je první  nebo jednorázové pojištění  splatné okamžitě po čerpání pojištění. Platba 
je považována jako včasná, jestliže k ní dojde okamžitě po obdržení potvrzení o pojištění a požadované výplatě 
s konečným termínem 14 dní stanoveným v potvrzení o pojištění. Je-li odsouhlasena platba ročního pojistného ve 
splátkách, pak je za první pojistné považována první záloha z prvního ročního pojistného. 



 
2. Jestliže držitel pojistky nezaplatí první nebo jednorázovou pojistku ve splatné době, nicméně později, pojistka 
je kryta od tohoto data. 
 
3. Jestliže držitel pojistky nezaplatí první nebo jednorázovou pojistku včas, je pojištěnec oprávněn odstoupit od 
dané pojistné politiky, pokud nebude zaplaceno pojistné. Za odstoupení od smlouvy se považuje, jestliže pojistitel 
nepodá právní nárok na první nebo jednorázovou platbu pojistného do třech měsíců od vyčerpání pojistného . 
 
4. Platba je považována jako včasná, jestliže bylo odsouhlaseno přímé odečtení pojistného z účtu. Jestliže 
pojistné nemůže být odečteno z účtu k řádnému datu uvedenému v pojistném potvrzení a držitel pojistky nemá 
námitek vůči oprávněnému odečtení z účtu. Jestliže nemohlo být odečteno z účtu pojistitelem bez pochybení 
držitele pojistky, je platba stále považována jako včasná, je-li provedena okamžitě po písemném platebním 
příkazu pojistitele. Pokud bude držitel pojistky odpovědný za to, že pojistné nebude možno odečíst z účtu 
opakovaně, je pojistitel oprávněn požadovat budoucí platbu bez přímého odečtu z účtu. 
 
5. Pokud není pojistné zaplaceno včas, považuje se za to, že je držitel pojistky v prodlení 30 dní po vypršení 14 
denní doby pro možnost podání námitky, jak je stanoveno v pojistném potvrzení a po obdržení platebního 
příkazu, pokud není držitel pojistky odpovědný za zdrženou platbu. Pojistitel je oprávněn vyžadovat kompenzaci 
za ztrátu vzniklou v důsledku zdržení. 
 

III. 
 

1.Platební povinnost pojistitele obsahuje kontrolu odpovědnosti, odmítnutí neoprávněných nároků, stejně tak jako 
opětované kompenzace, které musí držitel pojistky zaplatit na základě uznání vydaného nebo schváleného 
pojistitelem, uzavřeného nebo schváleného vyrovnání nebo soudního rozhodnutí. Je-li stanovena platební 
podmínka pro pojistitele, je třeba platbu provést do dvou týdnů. V případě trestného řízení založeného na případu 
poškození, který může mít za výsledek povinnost nároku krytého pojištěním a je-li třeba jmenovat nebo 
požadovat obhájce pro držitele pojistky, pojistitel nese tyto poplatky anebo možné a schválené vyšší poplatky za 
obhájce. Jestliže držitel pojistky musí dělat ručitele ve shodě se zákonem o anuitě, která je dlužná výsledkem 
pojistného nároku anebo tento může odložit naplnění soudního rozhodnutí prostřednictvím ručení nebo kauce, 
bude namísto něj pojistitel ručitelem nebo vkladatelem kauce. 
 
2. Pojistné částky uvedené v potvrzení o pojištění tvoří maximální limit na jeden nárok v rozsahu výplaty 
pojistitele. To také platí, jestliže se pojistné krytí rozšíří na několik osob povinných zaplatit škody. Několik nároků 
časově propojených ze stejné příčiny nebo několik nároků vzniklých výsledkem dodávky stejných vadných 
produktů je považováno za jeden nárok. Může být dohodnuto, že držitel pojistky zaplatí nadbytek v případě každé 
události dosahující částky uvedené v potvrzení o pojištění. 
Může být také dohodnuto, že pojistitel omezí svou celkovou platbu za pojistné nároky za pojistný rok na násobek 
dohodnutých pojistných částek. 
 
3. Je-li v případě nároku spor o oprávnění mezi držitelem pojistky a poškozenou stranou nebo jejími právními 
následovníky, pak pojistitel vede jednání v rámci soudního sporu za držitele pojistky na jeho náklady. 
 

IV. 
 

1. Jestliže povinnost krytí nároků převýší pojistnou částku, musí pojistitel nést pouze náklady za řízení jako 
procento z pojistné částky vůči celkové částce nároku, i pokud vznikne z jednoho případu několika řízení. 
V takovémto případě je pojistitel oprávněn zprostit se povinnosti všech dalších plateb tím, že zaplatí pojistnou 
částku a svůj podíl na nákladech odpovídajících pojistné částce. 
 
2. Jestliže držitel pojistky musí platit roční platby poškozené straně a jestliže kapitálová hodnota anuity překročí 
pojistnou částku anebo zbytek pojistné částky po odečtení všech ostatních plateb vzniklých z nároku, splatná 
anuita bude zaplacena pojistitelem pouze v poměru k pojistné částce nebo její zbytkové části kapitálové hodnoty 
anuity. Hodnota anuity se počítá na bázi všeobecných tabulek úmrtnosti pro Německo se smíšeným životním 
pojištěním 1987 R, muži a ženy, a na základě odpovídajícího úroku, kdy se bere v úvahu aktuální úrok na 
německém kapitálovém trhu. Jako základ se pak bere aritmetický průměr výnosů obyvatelstva za posledních 10 
let, jak je publikován Německou federální bankou. 
Následná zvýšení a snížení anuity jsou vypočítána v době původního počátku anuity s peněžní hodnotou 
pozdržené anuity ve shodě s výše uvedeným výpočtem. Pro vypočítání sirotčích příspěvků je odsouhlasen věk 18 
let jako nejbližší datum ukončení. Pro výpočet částečných dávek za zranění je odsouhlasen věk 65 let jako 
nejbližší datum ukončení v případě pracujících lidí pobírajících mzdu, pokud nebude stanoveno jinak rozsudkem, 
vyrovnáním nebo jiným rozhodnutím anebo okolnostmi tvořícími základ pro změnu určení. Při výpočtu částky, 
kterou se musí držitel pojistky podílet na nepřetržitých ročních platbách, pokud kapitálová hodnota anuity překročí 
pojistnou částku nebo zbytek pojistné částky po odečtení ostatních plateb, jsou ostatní platby odečteny v jejich 
plné výši z pojistné částky. 
 



3. Pokud se vyřízení nároku odpovědnosti prostřednictvím uznání, uspokojení nebo vyrovnání, které vyžaduje 
pojistitel, nepodaří v důsledku odmítání držitelem pojistky, není pojistitel odpovědný za následné náklady hlavního 
soudního řízení, zájmy a náklady vzniklé z důvodu tohoto odmítnutí. 
 
§ 4 Výjimky 
 

I. 
Pokud není výslovně uvedeno jinak v pojištění o potvrzení, pojistné krytí se nevztahuje na: 
 
1. Pojistné nároky, které na základě smlouvy nebo speciálního souhlasu přesahují statutární odpovědnost držitele 
pojistky. 
 
2. Nároky na výplaty, mzdy a ostatní vyhrazené platby, péči, lékařskou péči v případě pracovní neschopnosti, 
nároky na výplatu dávek (porovnej např. § 616, 616 Federálního zákona, 63 Obchodního zákoníku, 39 a 49 
Námořního zákona a odpovídajících ustanovení obchodního zákona v rámci Zákona o sociálních dávkách VII a 
Federálního zákona o sociálních dávkách), stejně tak jako nároky na základě zákonů o nepokojích. 
 
3. Pojistné nároky na základě incidentů, k nimž došlo v zahraničí, avšak nároky na základe § 110 Zákona o 
sociálních dávkách VII jsou kryty. 
 
4. Pojistné nároky jako výsledek účasti v koňských, cyklistických závodech nebo závodech motorových vozidel, 
závodech v boxu nebo wrestlingu stejně tak jako příprava na ně (trénink). 
 
5. Pojistné nároky založené na materiální škodě v důsledku stupňujícího se vlivu teploty, plynů, výparů nebo 
vlhkosti,  srážek (kouř, saze, prach a podobné), také odpadní vody, vytváření plísní, sedání půdy (také v důsledku 
prací na místě prováděných nebo jejich částí), posuvy půdy, vibrace v důsledku budování beranidel, povodní 
nebo stálých či tekoucích vodních cest, stejně tak jako poškození půdy pasoucími se domácími nebo divokými 
zvířaty. 
 
6. Nároky za poškození třetí strany a veškeré peněžité škody z tohoto vzniklé, jestliže 
 
a) držitel pojistky si pronajal, najal, půjčil tento majetek anebo jej získal protiprávními činy nebo podléhají zvláštní 
smlouvě o správě 
b) škoda 

- nastala v důsledku podnikatelských nebo zaměstnaneckých aktivit držitele pojistky (zpracování, oprava, 
přeprava, testování, atd.); v případě odstranitelných důsledků se tato výjimka vztahuje pouze na takové 
důsledky nebo jejich části, které vznikly přímo činností držitele pojistky, používal-li tyto důsledky jako 
součást svého obchodního zaměstnání (jako jsou nástroje, pomocná činidla, prostor pro skladování 
materiálu apod.); 
- v případě odstranitelných důsledků platí tato výjimka pouze byly-li důsledky nebo jejich části přímo 
ovlivněny použitím; 
- nastala v důsledku podnikatelských nebo zaměstnaneckých aktivit držitele pojistky a důsledky – jsou-li 
zahrnuty odstranitelné důsledky – nebo jejich části byly v přímo v oblasti působení dané činnosti; tato 
výjimka neplatí, jestliže držitel pojistky může dokázat, že v případě činnosti podnikl veškerá nezbytná 
opatření pro zabránění škody. 

 
Existují-li předpoklady pro výše uvedenou výjimku v rámci  zaměstnaných osob, dělníků, úředníků, 
zplnomocněných zástupců nebo agentů držitele pojistky, pak pojištění také kryje pochybení jak držitele pojistky 
tak jakékoli osoby, která je spolupojištěna v rámci tohoto pojištění. 
Pro následující nároky neexistuje pojistné krytí: 

- vztahující se k plnění smluv, následnému plnění, podnikům/závazkům „na vlastní pěst“, odstoupení, 
snížení, kompenzace namísto platby 

- vztahující se ke škodě způsobené s cílem zavést jakékoli zlepšení, 
- způsobené neschopností/selháním při použití předmětu pojistky nebo neúspěch v rámci smluvních 

podmínek 
- vztahující se k odškodnění marných výdajů při plnění řádné smlouvy 
- vztahující se k odškodnění za peněžní ztráty v důsledku opožděného výkonu 
- vztahující se k náhradním výkonům namísto plnění 

Toto platí také v případě statutárních nároků. 
 
7. Nároky odpovědnosti za škody přímo nebo nepřímo související s energeticky silnou ionizující radiací (např. 
záření alfa, beta a gama vycházející z radioaktivních látek stejně jako neutronové záření anebo záření vznikající 
při urychlování částic) stejně tak jako laserové a přímé ozáření* 
8. Nároky odpovědnosti způsobené vlivy životního prostředí a další škody z toho vyplývající. To také zahrnuje 
škody způsobené požárem a/nebo výbuchem 
Toto se nevztahuje na: 
a) jde-li o součást pojistky rizik soukromé odpovědnosti 



nebo 
b) pokud jsou nároky odpovědnosti za škodu v důsledku vlivů životního prostředí činěny proti držiteli pojistky 
způsobené produkty (také odpady) vyrobenými nebo dodanými držitelem pojistky, prostřednictvím práce nebo 
jiných aktivit po jejich ukončení nebo po dokončení práce (odpovědnost za produkt), pokud toto není výsledkem 
plánování, výroby, dodávky, montáže, demontáže opravy nebo údržby 
- instalace, které jsou zamýšleny pro výrobu, zpracování, skladování, uložení, dopravu nebo likvidace látek 
škodlivých pro vodní cesty (Zákon o vodních instalaci vodních cest [WHG]) 
- instalací ve shodě s dodatkem 1 nebo 2 Zákona o odpovědnosti vůči životnímu prostředí (UmweltHG 
Installations) 
instalace, které ve shodě s nařízeními o ochraně životního prostředí musejí být schváleny nebo na ně musí být 
upozorněno, pokud nejsou wH nebo UmweltHG Installations, 

- instalace pro odpadní vody anebo jejich části, které jsou pro takovou instalaci evidentně zamýšleny. 
 
9. Nároky vztahující se ke škodám v důsledku azbestu, produktů nebo látek obsahující azbest. 
 

II. 
Vyloučeno z pojistky je: 
 
1. Pojistné nároky všech osob, které záměrně způsobily škodu. V případě dodávky nebo výroby zboží, produktů 
nebo práce, pak vědomí o defektní povaze nebo škodlivosti zboží atd. je samo o sobě ekvivalentní škodlivému 
úmyslu. 
 
2. Nároky odpovědnosti 
a) založené na nehodách příbuzných držitele pojistky, kteří s ním žijí ve společné domácnosti nebo které jsou 
osobami zahrnutými do pojistky 
b) mezi několika držiteli pojistky v rámci stejné pojistné politiky 
c) právními zástupci  osob, které jsou zcela nebo v omezeném rozsahu  neschopny zvládat své vlastní záležitosti 
e) vznesené právními zástupci nebo soudními osobami v rámci soukromého anebo veřejného práva, stejně jako 
společnosti bez právního statutu. 
f) vznesené likvidátory 
 
Jako příbuzní se považují manželé/manželky, partneři ve shodě s právem společného partnerského bydlení 
anebo odpovídající partnerství dle zákonů jiných zemí, rodiče a děti, adoptivní rodiče a děti, tchýně, tcháni, 
švagři, švagrové a jejich děti, nevlastní rodiče a děti, prarodiče a vnoučata, sourozenci, jakož i pěstouni (osoby, 
které jsou spolu navzájem spojeny rodinným životem, dlouhodobým vztahem jako rodiče a děti). Výjimky dle b) až 
f) se také vztahují na pojistné nároky příbuzných osob zde uvedených, jestliže žijí ve společné domácnosti. 
 
3. Nároky odpovědnosti založené na skutečnosti, že držitel pojistky nenapravil v rámci odpovídající doby 
nebezpečné okolnosti, což může pojistitel oprávněně požadovat nebo požadoval jejich zrušení. Okolnost, jejímž 
výsledkem bude poškození, je i nadále považována jako obzvláště riziková. 
 
4. Nároky odpovědnosti za osobní újmu v důsledku přenosu onemocnění držitelem pojistky, stejně tak jako 
materiální škoda způsobená zvířaty, které patří, jsou chována nebo prodávána držitelem pojistky, pokud tento 
nejednal zákeřným způsobem nebo v důsledku hrubého zanedbání. 
 
5. Nároky odpovědnosti za poškození práce nebo výsledků výroby nebo dodávek držitele pojistky (anebo třetích 
stran jednajících dle jeho pokynů nebo v jeho zastoupení)  z důvodu výroby nebo dodávky a všech peněžitých 
ztrát z toho vzniklých. 
 
II. V případě nároku (§§ 5,6) 
 
§ 5 Povinnosti držitele pojistky, postup 
 
1. Nárok ve shodě s touto pojistnou politikou je nehoda, která může vyústit v nárok odpovědnosti vůči držiteli 
pojistky. 
 
2. Každý nárok musí být okamžitě písemně zaslán pojistiteli (§14) nejpozději do jednoho týdne. Je-li nařízeno 
soudní řízení nebo oznámení o soudním řízení anebo varování, musí držitel pojistky okamžitě uvědomit 
pojišťovatele, i když byl nárok již oznámen. Pokud postižená strana vynucuje svůj nárok vůči držiteli pojistky, pak 
tento musí o tomto uvědomit do jednoho týdne po vznesení nároku. Pokud je nárok vznesen proti držiteli pojistky 
soudně, je-li třeba asistence v případě nákladů na řízení anebo je-li akce soudně oznámena, musí o tom také 
okamžitě informovat. Stejná skutečnost platí v případě zatčení, soudní příkaz sloužící k zajištění nezměněné 
situace v nerozhodném procesu anebo procesu shromažďování důkazů. 
 
3. Držitel pojistky musí, bude-li to nutné a při dodržování pokynů pojistitele, zajistit, aby k nároku nedošlo anebo 
byl limitován a učinit vše pro vyjasnění incidentu, pokud mu nebylo prokázáno nic nepatřičného. Musí podpořit 
pojistitele ve snaze vyhnout se nároku, a při jeho vyhodnocování a urovnání poskytnout srozumitelné a 



věrohodné zprávy o škodě, informovat jej o veškerých okolnostech vztahujících se k nároku a předložit veškeré 
dokumenty, které jsou relevantní z pohledu pojistitele a poslouží vyhodnocení nároku. 
 
4. Jestliže nároky odpovědnosti vyústí v soudní spor, musí přenechat držitel pojistky jeho vedení na pojistiteli, 
udělit plnou moc právníkovi jmenovaném pojistitelem a poskytnout veškerá vysvětlení nezbytná pro tuto osobu 
nebo pojistitele. Držitel pojistky musí bez očekávání pokynů pojistitele včas vznést námitky vůči varovným 
upozorněním vztahujícím se ke kompenzaci vydaných správními úřady anebo využít požadovaných právních 
opravných prostředků. 
 
5. Držitel pojistky není oprávněn bez předchozího souhlasu pojistitele přijmout nebo uspokojit nárok odpovědnosti 
částečně anebo celkově ani přistoupit na kompromis. V případě nedodržení je pojistitel vyjmut z povinnosti platby, 
pokud by držitel pojistky nemohl ve shodě s podmínkami odmítnout uspokojení nebo přijetí bez zřejmého 
předchozího opodstatnění. 
 
6. Pokud výsledkem změny podmínek držitel pojistky získá právo požadovat zrušení nebo snížení splatné anuity, 
pak musí nechat pojistitele, aby právo vykonal jeho jménem. Ustanovení 3 a 5 souvisejí. 
 
7. Pojistitel je považován za oprávněného předkládat v zastoupení držitele pojistky veškerá prohlášení, která 
považuje za vhodná s cílem urovnat nebo vyhnout se nároku. 
 
§ 6 Právní důsledky v případě porušení povinnosti 
 

I. 
Jestliže držitel pojistky poruší jednu z povinností stanovenou v § 5 anebo jinou povinnost v případě aktuálního 
nároku nebo nároků po něm následujících, ztrácí své pojistné krytí, pokud neporušil svou povinnost ani zákeřným 
způsobem ani z důvodu hrubého zanedbání. V případě porušení z důvodu hrubého zanedbání si držitel pojistky 
uchová své pojistné krytí, jestliže porušení nemělo žádný vliv na zřízení nároku nebo na vyhodnocení plnění. Je-li 
úmyslem porušení povinnosti vyhnout se nebo snížit nárok, ponechá si držitel pojistky své pojistné krytí v případě 
hrubého zanedbání, pokud by rozsah nároku byl jakkoli menší, než kdyby byla povinnost splněna. V případě 
porušení v důsledku zanedbání si držitel pojistky uchová své pojistné krytí, pouze jestliže by porušení vážně 
poškodilo zájmy pojistitele anebo jestliže by na držitele pojistky nebyla uvalena vážná vina. 
 

II. 
 
Dojde-li k porušení povinnosti, která musí být  splněna vůči pojistiteli před nárokem anebo s cílem vyhnutí 
se/snížení rizika, nemá držitel pojistky žádné pojistné krytí, jestliže pojistitel využije svého práva zrušit pojistku 
bez výpovědi do jednoho měsíce od kdy je si vědom porušení povinnosti. Pojistitel nemá právo zrušení a pojistné 
krytí zůstává nedotčeno, pokud porušení povinnosti nepředcházelo žádné zavinění. Je-li úmyslem porušení 
povinnosti snížení rizika nebo zabránění zvýšení rizika, pak držitel pojistky neztrácí své pojistné krytí, jestliže 
porušení nemělo žádný vliv na vznik nároku nebo rozsah platební povinnosti pojistitele. 
 
III. Pojistný vztah (§§ 7-14) 
 
§ 7 Pojištění v zastoupení ostatních, převod pojistného nároku 
 
1. Jestliže se pojištění vztahuje na nároky odpovědnosti vůči osobám jiným, než je držitel pojistky, pak se veškerá 
ustanovení pojistné politiky, která se vztahují na držitele pojistky, vztahují odpovídajícím způsobem i na tyto 
osoby. Uplatňování práv vyvstávajících z pojistné politiky je výhradní odpovědností držitele pojistky, který zůstává 
zodpovědný za plnění povinností společně s pojištěnou osobou. 
 
2. Nároky držitele pojistky nebo osob jmenovaných v § 4 č. II.2 vůči pojištěným osobám, stejně tak jako nároky 
mezi pojištěnými osobami, jsou vyjmuty z pojištění. 
 
3. Předtím, než jsou pojistné nároky definitivně stanoveny, nemohou být převedeny bez výslovného souhlasu 
pojistitele. 
 
§8 Platba pojistky, regulace pojistky, úprava pojistky, pojistka v případě předčasného ukončení pojistné 
politiky 
 
1. Pokud nebude dohodnuto jinak, jsou následné pojistky splatné k prvnímu v měsíci dohodnuté doby splatnosti 
pojistky. Platba je považována za včasnou, je li provedena v době uvedené na potvrzení o pojištění anebo na 
faktuře pojistného. Účtované pojistné zahrnuje pojistnou daň, kterou musí držitel pojistky zaplatit dle statutární 
sazby. 
 
2. Bylo-li dohodnuto přímé odečtení pojistky z účtu, je pak platba považována za včasnou, jestliže lze pojistku 
odečíst k datu splatnosti uvedeném v potvrzení o pojištění a držitel pojistky nemá námitky vůči oprávněnému 
odpočtu. 



Pokud pojistka nemůže být pojistitelem odečtena, ale ne vinou držitele pojistky, je platba stále včasná, je-li 
učiněna okamžitě po písemném požadavku pojistitele. Pokud držitel pojistky opakovaně odpovídá za to, že 
pojistka nebyla opakovaně odečtena, je pojistitel oprávněn požadovat další platby bez přímého odpočtu. 
 
3. Pokud není následující pojistka zaplacena včas, je držitel pojistky v prodlení bez upomínky, není-li zodpovědný 
za pozdní platbu. 
 
Pojistitel bude vyžadovat platbu písemně a zašle konečný termín platby v délce alespoň dvou týdnů. Pojistitel je 
oprávněn nárokovat kompenzaci za ztrátu způsobenou zpožděním. 
 
4. Jestliže je držitel pojistky stále ve zpoždění oproti tomuto konečnému termínu platby, pak neexistuje žádné 
pojistné krytí až do doby provedení platby, pokud mu to bylo sděleno v požadavku platby. 
 
_________ 

 Kompenzace škody způsobená jadernou energií je určena Zákonem o jaderné energii. Provozovatelé 
jaderných zařízení odpovídají za poskytnutí krytí a přebírají za ně odpovědnost. 

 
5. Je-li  i po vypršení této doby splatnosti držitel pojistky stále neschopen platby, může pojistitel tuto politiku 
vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud tak uvedl v platebním požadavku držiteli pojistky. Zrušení může rovněž být 
oznámeno při rozhodování o konečném termínu platby. V tomto případě je zrušení platné při vypršení platební 
lhůty, je-li držitel pojistky stále neschopen platbu uhradit. To musí být držiteli pojistky zdůrazněno v platebním 
požadavku. Pokud pojistitel zrušil pojistku a držitel pojistky zbývající částku zaplatí do jednoho měsíce od zrušení, 
nebo je-li zrušení vázáno na rozhodnutí o konečném termínu do jednoho měsíce vypršení zaplacení konečného 
termínu platby, pak pojistná politika pokračuje. Avšak pokud jde o nároky vzniklé mezi obdržením zrušení a 
platbou, neexistuje žádné pojistné plnění. 
 
6. Je-li dohodnuto roční pojistné ve splátkách, pak se nesplacené zálohy stanou okamžitě splatnými, má-li držitel 
politiky pojistné nedoplatky na zálohách. Pojistitel také může do budoucna vyžadovat platbu roční pojistky. 
 

II. 
 

1. Držitel pojistky musí na požádání pojistitele, které může být formou upozornění uvedeného na faktuře 
pojistného, označit veškeré změny, pokud vznikly, a to podrobně  za účelem řádného vyhodnocení pojistky. 
Informace musejí být poskytnuty do jednoho měsíce po obdržení požadavku. Na požádání pojistitele musejí být 
tyto informace ověřeny dle účetních/obchodních knih anebo dle jiných důkazů. Nesprávné podrobnosti poskytnuté 
pojišťovateli v této souvislosti opravňují pojišťovatele k uvalení smluvní pokuty dosahující třínásobné částky 
rozdílu v určené pojistce, pokud vlastník pojistky nemůže prokázat, že nesprávné podrobnosti nebyly poskytnuty 
jeho vlastním zapříčiněním. 
 
2. Na základě uvědomění o změnách nebo dalších zjištěních bude pojistka opravena ve shodě s dobou dané 
změny. Avšak nesmí být nižší než minimální pojistka aplikovaná ve shodě s cenami pojistitele v době čerpání 
pojistného. Veškerá navýšení vzniklá ve shodě s § 8 č. III čerpání pojistky nebo snížení minimální pojistky jsou 
brána v úvahu. V případě jakéhokoli rizika, které přestalo existovat, je jakákoli snížená pojistka vypočítána od 
doby, kdy byl pojistitel o ukončení rizika informován. 
 
3. Jestliže držitel pojistky výše uvedené informace nepředloží včas, pak může pojistitel za dobu, kdy mělo být tato 
předloženo, požadovat následně splatnou sumu ve výši pojistného již vyplaceného za tuto dobu namísto předpisu 
o pojistném (č. II. 1). Jsou-li podrobnosti poskytnuty následně, ale stále do dvou měsíců od požadavku následné 
platby, musí pojistitel splatit jakoukoli pojistnou částku zaplacenou navíc. 
 
4. Výše uvedené prognózy se také vztahují na pojistné politiky s pojistkou zaplacenou předem na několik let. 
 

III. 
1.  1. července každého roku rozhodne nezávislý zplnomocněnec o jaké procento se průměrné výplaty nároků, 
které pojistitelé schválili pro poskytnutí všeobecných podmínek pojištění za poslední kalendářní rok, snížilo nebo 
zvýšilo ve srovnání s předchozím rokem. Určené procento je zaokrouhleno dolů k nejbližšímu a nejnižšímu 
celkovému číslu dělitelnému pěti. Výplaty nároků jsou také považovány za náklady vzniklé za jednotlivé nároky 
vyšetřování škody, které vznikly na základě a dle částky pojistných plateb. Průměr plateb nároků za kalendářní 
rok je částka plateb nároků provedených za rok děleno počtem nově registrovaných nároků v rámci stejného 
období.  
 
2. V případě zvýšení je pojistitel oprávněn a v případě snížení povinen upravit pojistku pro následující rok o 
procento vycházející z č. 1., odst. 1, klauzule 2 (úprava pojistky). Jestliže se průměr plateb pojistitele zvýšil 
v každém z posledních pěti kalendářních let o procento nižší, než které bylo určeno zplnomocněncem za každý 
rok ve shodě s č. 1, odst. 1, klauzule 1, může pojistitel pouze zvýšit pojistku pro následující rok o procento, o 
které se jeho nároky na výplaty zvýšily v předchozím kalendářním roce ve shodě s jeho interními firemními 
číselnými údaji, toto navýšení nesmí překročit to, které by bylo výsledkem a ve shodě s předchozím odstavcem. 



 
3. Je-li změna ve shodě s č. 1, odst. 1 nebo č. 2, odst. 2 ve výši 5%, úprava pojistky se neuskuteční. Avšak tuto 
změnu je třeba vzít v úvahu pro následující roky. 
 
4.Úprava pojistky se vztahuje na pojistky v následujícím roce splatné po 1. červenci. Držitel pojistky je o tom 
informován ve faktuře pojistného. 
 
5. Je-li  pojistka pro následující rok vypočítána na základě platu, budovy/stavby nebo obratu, pak se úprava 
pojistky neuskuteční. To se nevztahuje na minimální pojistky. 

 
IV. 

 
V případě předčasného ukončení pojistné politiky – pokud není dohodnuto jinak – je pojistitel pouze oprávněn na 
část pojistky, která se vztahuje k pojistnému období, které již vypršelo. V případě celkového nebo částečného 
ukončení pojistného rizika platí následující: Pojistitel má nárok na pojistku, kterou mohl účtovat, jestliže se 
pojištění těchto rizik vztahovalo pouze k době, kdy byl informován o tomto ukončení. 
 
§ 9 Trvání pojistné politiky, výpověď, převedení společnosti, ukončení pojistného rizika, dvojité pojištění 
 

I. 
 

1. Pojistná politika je vybrána na dobu určenou v potvrzení o pojištění. 
 
2. Pokud je trvání pojistné politiky alespoň jeden rok, pak je na konci dohodnuté doby politika prodloužena o 
jeden rok, neobdrží-li druhá strana písemné oznámení o zrušení, a to alespoň tři měsíce před vypršením. 
 
3. V případě trvání politiky po dobu kratší než jeden rok, končí pojistná politika v předvídaném čase bez nutnosti 
výpovědi. 
 

II. 
 
1. Jestliže se pojistka zvýší na základě úpravy pojistky ve shodě s § 8 č. III.2 beze změny rozsahu pojistného 
krytí, může držitel pojistky zrušit pojistnou politiku s okamžitým účinkem do jednoho měsíce po upozornění  
pojistitelem, ale nejdříve v době platnosti pojistného navýšení. Zvýšení daně z pojištění netvoří právo zrušení. 
 
2. Pojistný vztah je také možno zrušit, jestliže pojistitel provedl kompenzační platbu na základě nároku nebo 
povinného nároku, kterému hrozí soudní jednání, anebo pojistitel odmítnul zaplatit dlužné pojistné. 
 
3. Oznámení o výpovědi musí být obdrženo druhou stranou do jednoho měsíce platby nároku nebo povinného 
nároku, kterému hrozí soudní jednání anebo pojistitel odmítnul platbu. 
 
4. Jestliže držitel pojistky tuto zruší, pak jeho zrušení nabývá platnosti okamžitě poté, kdy ji obdrží pojistitel. Avšak 
držitel pojistky může rozhodnout, že zrušení může mít pozdější vliv, ale nejpozději na konci stávajícího pojistného 
roku. 
 
5. Je-li pojistná politika zrušena, je pak pojistitel pouze oprávněn na část pojistného, které odpovídá době 
uběhnuté pojistné politiky. 
 
6. V případě, že pojistná politika trvá více než pět let, může být tato zrušena na konci pátého roku anebo každého 
následujícího roku, výpověď musí být obdržena druhou stranou alespoň tři měsíce před koncem daného 
pojistného roku. 
 

III. 
1. Jestliže je společnost, za kterou existuje povinnost pojištění, prodána třetí straně, pak tato třetí strana přebírá 
práva a povinnosti držitele pojistky vzniklá z trvání a stále pokračující v rámci vlastnictví pojištěného vztahu. To 
také platí, jestliže společnost je převzata třetí stranou na základě smlouvy o požívacím právu, smlouvy o 
pronájmu nebo podobném stavu. 
 
2. Pojistný vztah může být zrušen 
 - v případě pojistitele s třetí stranou s výpovědní lhůtou jednoho měsíce 
 - v případě třetí strany s pojistitelem s okamžitým účinkem na konci stávající pojistné doby. 
 
3. Právo zrušení vyprší 
 - jestliže je pojistitel neuplatní do jednoho měsíce od doby, kdy byl uvědoměn o převodu na třetí stranu 
 - jestliže ho třetí strana nevyužije do jednoho měsíce od převodu, čímž právo zrušení zůstává v platnosti 
   do konce jednoho měsíce od doby, kdy je třetí strana informována o pojištění. 
 



4. Pokud dojde k převodu třetí straně, během stávajícího pojistného období, bývalý držitel pojistky a třetí strana 
jsou shodně odpovědni za pojistnou částku za toto období. 
 
5. Převod společnosti musí být  oznámen pojistiteli okamžitě bývalým držitelem pojistky anebo třetí stranou. 
V případě zaviněného porušení informační povinnosti, neexistuje žádné pojistné krytí, pokud nárok vznikne více 
než jeden měsíc po době, kdy měl být pojistitel informován, pokud se tento právní důsledek poměrně nevztahuje  
na vážnost tohoto porušení. 
Pojistné krytí není ukončeno navzdory porušení povinnosti vyrozumění, pokud si byl pojistitel vědom prodeje 
v době, kdy měl být informován. 
Pojistné krytí je obnoveno a vztahuje se na veškeré nároky, které vzniknou alespoň jeden měsíc poté, kdy je 
pojistitel uvědomen o prodeji. 
Toto se vztahuje pouze na případ, kdy pojistitel neuplatnil své právo zrušení během tohoto daného měsíce. 
 

IV. 
Jestliže pojištěná rizika přestanou úplně a trvale existovat, pak pojištění vztahující se k těmto rizikům zaniká. 
 

V.  
1. Dvojitá pojistka platí, jestliže je vznesen nárok vůči stejnému riziku v několika pojistných politikách. 
 
2. Jestliže byla uplatněna dvojitá pojistka bez vědomí držitele pojistky, pak může držitel vyžadovat zrušení 
proplacené pojistky později. 
 
3. Právo na zrušení propadá, jestliže je držitel pojistky neuplatní okamžitě poté, kdy je informován o dvojité 
pojistce. Zrušení je platné při vypršení pojistné doby, v průběhu které bylo požadováno. 
 
§ 10 Vypršení, omezení nároku 
 
1. Nároky vzniklé z pojistné politiky vyprší za dva roky. Tato doba začíná na konci roku, ve kterém je možno 
vznést nárok. Pokud pojistitel zaregistruje nárok držitele pojistky,  pak doba od informace o vznesení nároku do 
obdržení písemného rozhodnutí pojistitelem není zahrnuta do procesu rozhodování o konečném termínu. 
 
2. Pokud pojistitel zamítne pojistné krytí, pak toto nemůže být nárokováno, jestliže  je držitel pojistky soudně 
nevymáhá do šesti měsíců. Konečný termín je stanoven od data obdržení písemného zamítnutí pojistitele. Právní 
důsledky nedodržení konečného termínu jsou v platnost pouze tehdy, pokud pojistitel zdůrazní nezbytnost nebo 
včasné soudní vymáhání. 
 
§ 11 Povinnost držitele pojistky informovat před uzavřením pojistné smlouvy 
 

I. 
 
1. Držitel pojistné smlouvy nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen v době čerpání politiky informovat 
pojistitele písemně o všech okolnostech s možností rizika, a to pravdivě a úplně a především odpovědět na 
otázky v žádosti o pojištění. Okolností s možností rizika jsou takové, které by mohly mít vliv na rozhodnutí 
pojistitele vůbec uzavřít pojistnou smlouvu anebo ji uzavřít dle dohodnutého obsahu. V případě pochybností je 
okolnost, na kterou se pojistitel písemně dotazoval, považována jako okolnost s možností rizika. 
 
2. Je-li pojistná politika čerpána zplnomocněným zástupcem držitele pojistky anebo zástupcem, který není 
zplnomocněn a jestliže je si tato osoba vědoma okolností s možností rizika, pak bude na držitele pojistky 
nahlíženo tak, jako kdyby si byl této skutečnosti vědom anebo ji záměrně utajil. 
 

II. 
 
1. Neúplné a nesprávné podrobnosti související s okolnostmi s možností rizika opravňují pojistitele odstoupit od 
pojistné politiky/smlouvy. To platí rovněž, jestliže bylo o okolnosti neúplně nebo nesprávně informováno, protože 
držitel politiky záměrně utajil vědomou pravdu. Odstoupení od smlouvy trvá pouze jeden měsíc. Konečný termín 
začíná v době, kdy se pojistitel dozví o porušení povinnosti informovat. Odstoupení se uskuteční přímým 
prohlášením držiteli pojistky.  
 
2. Pojistitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nevěděl o okolnostech s možností rizika, které mu nebyly 
sděleny anebo mu byly sděleny nesprávně. Stejné platí v případě, kdy držitel pojistky anebo jeho oprávněný 
zástupce prokáže, že ani on, ani jeho zplnomocněný zástupce  záměrně neposkytl nesprávné nebo neúplné 
podrobnosti. 
Jestliže musel držitel pojistky informovat o okolnostech s možností rizika dle písemných dotazů pojistitele, může 
pojistitel odstoupit od smlouvy pouze v případě, že nebyla poskytnuta informace o okolnosti, která byla výslovně 
předmětem dotazu a pokud byla tato utajena držitelem pojistky a/nebo jeho zplnomocněným zástupcem. 
 
3. V případě odstoupení neexistuje žádné pojistné krytí. 



Pokud byl již nárok vznesen, pojistitel nemusí zamítnout pojistné krytí, pokud držitel pojistky dokáže, že neúplné 
nebo nesprávné informace o okolnostech s možností rizika nebudou mít vliv na vznik nároku anebo rozsah 
platby. V případě odstoupení pojistitel a vlastník pojistky musejí vrátit obdržené platby; úrok je splatný pouze 
z částky v době obdržení. Avšak pojistitel si uchová svůj nárok na část pojistky, která odpovídá době jejího trvání 
k datu odstoupení. 
 

III. 
 
 Je-li právo pojistitele odstoupit od smlouvy vyloučeno, jelikož informační povinnost držitele pojistky byla porušena 
nezaviněním držitele pojistky, má pojistitel nárok na tuto pojistku od počátku stávající pojistné doby, jestliže za 
zvýšené riziko náleží vyšší pojistné. To stejné platí při čerpání pojistky, když pojistitel nebyl informován o 
okolnosti s možností zvýšeného rizika s protože se  jí držitel pojistky nebyl vědom. Pokud zvýšené riziko dle 
principů podnikání pojistitele není předpokládáno dokonce ani pro vyšší pojistku, může pojistitel zrušit pojistnou 
politiku s výpovědní dobou jednoho měsíce od doby, kdy se pojistitel dozvěděl o porušení povinnosti. Zrušení 
nabývá platnosti jeden měsíc poté, kdy ji držitel pojistky obdržel. 
Právo zvýšit pojistku nebo právo odstoupení neplatí, pokud nebylo uplatněno do jednoho měsíce od doby, kdy se 
pojistitel dozvěděl o porušení povinnosti o informování anebo o okolnosti, o níž nebyl informován vůbec. 
 

IV. 
 
Právo pojistitele zpochybnit pojistnou politiku z důvodu úmyslného podvodu s ohledem na okolnosti s možností 
rizika zůstává nedotčeno. 
 
§ 12 Příslušné právo 
 
Na pojistnou politiku se vztahují zákony Německa. 
 
§ 13 Místa jurisdikce 
 
1. V případě stížností na pojistitele vyplývajících z pojistné politiky je místo jurisdikce určeno na základě sídla 
pojistitele nebo jeho pobočky odpovědné za pojistnou politiku. Pokud byl ke zprostředkování pojistné politiky najat 
zástupce/agent, pak je soudní dvůr rovněž pravomocný v místě, kde má pojišťovací agent své obchodní místo 
pro zprostředkování nebo uzavírání pojistných smluv anebo v případě, že obchodní místo neexistuje, pak v místě 
bydliště agenta. 
 
2. Nároky pojistitele vůči držiteli pojistného mohou být vzneseny u kompetentního soudního dvora v místě sídla 
držitele pojistky. Jestliže je pojištění společnosti součástí pojistné politiky, pak může pojistitel také vymáhat 
nároky u soudního dvora pravomocného  pro sídlo společnosti nebo pobočky držitele pojistky. 
 
§ 14 Uvědomění/informace a prohlášení  o záměru 
 
1. Veškeré informace a prohlášení pro pojistitele musejí být předloženy písemně. Musejí být adresovány na 
centrálu pojistitele nebo na adresu kanceláře, která bude uvedena na potvrzení o pojištění anebo v dodatcích 
k němu. 
 
2. Pokud držitel pojistky změní svou adresu, ale neinformoval o tom pojistitele, pak stačí, aby bylo prohlášení o 
záměru doručeno držiteli pojistky doporučeně na jeho adresu, která bylo pojistiteli naposledy známa. Prohlášení 
se stane platným v době, kdy by bylo doručeno držiteli pojistky běžným doručovacím způsobem, pokud se adresa 
nezměnila. 
 
3. Pokud držitel pojistky čerpal firemní pojištění, pak v případě přemístění společnosti platí ustanovení č. 3. 
 
Zvláštní pojmy a popisy rizik týkajících se pojištění zákonné odpovědnosti pro cestující osoby - AH 0800 
 
Pojištěné jsou ty osoby, které jsou zaregistrované držitelem pojistky. Pojištěný obdrží potvrzení vydané držitelem 
pojistky. 
 
1. Pojištění osobní zodpovědnosti 
 
V rámci rozsahu platnosti německých všeobecných podmínek pojištění zákonné odpovědnosti [Allgemeine 
Haftplichtversicherungsbedingungen, dále pouze "AHB"] a následujících ustanovení a uplatnitelných na osoby 
uvedené v pojistce (dále uváděné jako "pojištěný") se bude krytí vztahovat na zákonnou zodpovědnost 
pojištěného v jeho/jejím postavení soukromé fyzické osoby vyplývající z každodenních rizik. 
 
Pojistka nepokrývá následující rizika spojená s: 
 



-  podnikáním nebo obchodem pojištěného nebo třetí strany, povoláním, povinností nebo úředním postavením 
(včetně čestných funkcí); 

- povoláními znamenajícími odpovědnost v organizaci jakéhokoliv druhu; 
- neobvyklými a nebezpečnými zaměstnáními. 
 
1.1 Účast na praktických školeních 
 
Zákonně vyžadovaná osobní odpovědnost pojištěné osoby je také pojištěna v souvislosti s účastí na praktických 
školicích kursech, za škody, které tato osoba způsobí poskytovateli praktického školení prostřednictvím činností, 
které bude provádět v průběhu účasti na praktických školicích kursech. 
 
Strop náhrady za takové škody bude 5000 Eur za jednotlivý případ. 
 
Spoluúčast při každém případu takové škody bude 250,00 Eur. 
 
Žádné pojistné krytí nebude existovat v případě škod způsobených na praktickém školicím kursu třetím stranám, 
to znamená nikoliv poskytovateli praktického školení. Pojištěny nejsou také nároky za osobní škody, které jsou 
pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání ve firmě vypůjčovatele podle sociálního zákona VII.  
 
2. Rodina/sportovní činnost 
 
Pojištění zahrnuje krytí za zákonnou odpovědnost v následujících postaveních: 
2.1 jako hlava rodiny a domácnosti, například v důsledku zákonného závazku vykonávat řádný dozor nad 

nezletilými osobami; 
2.2 jako cyklista; 
2.3 vznikající z provozování sportovní činnosti včetně provádění lovu, jestliže během provádění lovu není v 

příslušné zemi nařízeno žádné povinné pojištění. 
 
3. Poškození pronajatého majetku 
 
3.1 Navzdory § 4 (I) (6) a) AHB tato pojistka pokrývá zákonnou odpovědnost za škody na majetku a z nich 

vzniklé veškeré ekonomické ztráty, které budou způsobeny na pronajatých budovách, ubytovacích 
zařízeních a dalších prostorách v budovách pronajatých pro soukromé účely.  

3.2 Krytí se nevztahuje na: 
3.2.1 pojistné nároky způsobené: 
 - normálním opotřebením, ztrátou hodnoty normálním používáním a nadměrným využíváním; 
 - škodami na vytápěcích systémech, strojích, kotelnách a systémech pro ohřev vody a na elektrických a 

plynových zařízeních; 
 - škodami na skle, pokud pojištěný může za tímto účelem uzavřít samostatnou pojistku; 
3.2.2 nároky na opravné prostředky, které spadají pod vzdání se nápravného prostředku podle německé 

smlouvy pojistitelů proti požáru v případě celkových ztrát [Abkommen der Feuerversicherer bei 
übergreifenden Schadenereignissen].  

3.3  Pojištěná částka 50 000 Eur. 
 Celkové krytí za všechny ztráty za každý rok krytí je omezeno na dvojnásobek této částky. 
 
4. Odpadní vody 
 
Při částečném ustoupení podle § 4 (I) (6) a) AHB krytí zahrnuje pojistné nároky vyplývající ze škod na majetku 
způsobených domovními odpadními vodami. 
 
5. Postupné škody 
 
Při částečném ustoupení podle § 4 (I) (6) a) AHB krytí zahrnuje pojistné nároky vyplývající ze škod na majetku 
vzniklých prostřednictvím postupných účinků teploty, plynů, par nebo vlhkosti a srážek (kouře, sazí, prachů a 
podobně). 
 
6. Zvířata 
 
Krytí se vztahuje také na zákonnou odpovědnost: 
6.1 vznikající v postavení chovatele nebo pečovatele o domácí zvířata, drobná krotká domácí zvířata a včely, 

ačkoliv nikoliv o psy, dobytek, koně, další jezdecká a tažná zvířata, divoká zvířata a zvířata, která jsou 
chována pro komerční nebo zemědělské účely; 

 6.2 vznikající v postavení jezdce při využívání koní náležejících třetí straně pro soukromé účely; 
6.3 vznikající z hlídání psů náležejících třetí straně za předpokladu, že to není prováděno na komerčním 

základě.  
 Závazky na základě pojištění zákonné odpovědnosti chovatele zvířat budou mít prioritu před tímto pojistným 

krytím. 



 Krytí nebude zahrnovat hlídání psů, kteří jsou drženi nebo vlastněni doplňkově pojištěnými osobami. 
6.4 Tato pojistka nepokrývá žádné nároky na straně držitele nebo majitele zvířat. 
 
7. Motorová vozidla, letadla a plavidla 
 
7.1 Tato pojistka nepokrývá ručení majitele, vlastníka, držitele nebo řidiče motorového vozidla, letadla nebo 

plavidla kvůli škodám způsobeným používáním vozidla nebo dopravního prostředku. 
7.2 Avšak tato pojistka kryje zákonnou zodpovědnost vyplývající ze ztrát nebo škod způsobených používáním 
7.2.1 následujících pozemních vozidel s vlastním pohonem, pokud nejsou předmětem povinného pojistného 

krytí: 
 -  motorových vozidel, která nemají žádnou stanovenou maximální rychlost, a která se používají pouze na 

neveřejných cestách nebo místech; 
 - motorových vozidel s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 6 km/hod.; 
 - dálkově řízených motorových vozidel. 
7.2.2. následujících plavidel: 
 - rekreačních plavidel s výjimkou vlastních plachetnic pojištěného a jakýchkoliv vlastních rekreačních 

plavidel s motorem (včetně pomocných nebo přívěsných motorů) nebo hnacím prvkem nebo rekreačních 
plavidel s motorem (včetně pomocných nebo přívěsných motorů) nebo hnacím prvkem třetích stran 
(avšak viz článek 8); 

 - surfovacích prken; 
 - dálkově řízených modelových aut. 
7.3 Pojistitel je zproštěn závazku provést úhradu, jestliže řidič vozidla uvedeného v článku 7.2 v případě 

výskytu pojistné události: 
 - nemá povinné úřední řidičské oprávnění; 
 - nebyl oprávněn vozidlo řídit. 
 Tento závazek provést úhradu vzhledem k pojištěnému bude platit, jestliže pojištěný bez svého vlastního 

zavinění mohl předpokládat, že oprávněný řidič vlastní požadované řidičské oprávnění, nebo jestliže 
vozidlo bylo svěřeno neoprávněné osobě. 

 
8. Příležitostné používání motorových člunů náležejících třetím stranám 
 
Navzdory článku 9.2.3 tato pojistka kryje zákonné ručení vyplývající ze ztrát nebo škod způsobených používáním 
motorových člunů náležejících třetím stranám (včetně plachetnic s pomocným motorem) s výkonem motoru až 55 
kW (75 HP), pokud toto používání je příležitostné a je prováděno v každém případě dočasně maximálně po dobu 
čtyř týdnů. 
Krytí bude platit pouze tehdy, pokud u pojištění zákonné odpovědnosti držitele člunu třetí strany neexistuje 
povinnost udělit krytí oprávněnému řidiči člunu. 
Krytí se nevztahuje na používání plavidel, která: 
- jsou držena doplňkově pojištěnými osobami, nebo která jsou v jejich vlastnictví; 
- jsou převzata do úschovy nebo do vlastnictví na nepřerušované období delší než čtyři týdny. 
Pojistitel je zproštěn závazku provést v případě výskytu pojistné události úhradu, jestliže řidič vozidla: 
- nemá povinné úřední řidičské oprávnění; 
- nebyl oprávněn vozidlo řídit. 
Tento závazek provést úhradu vzhledem k pojištěnému bude platit, jestliže pojištěný bez svého vlastního zavinění 
mohl předpokládat, že oprávněný řidič vlastní požadované řidičské oprávnění, nebo jestliže vozidlo měla na 
starost neoprávněná osoba. 
 
9. Pojistné události během období stráveného v zahraničí 
 
9.1 Navzdory § 4 (I) (3) AHB krytí zahrnuje zákonnou odpovědnost vzniklou z pojistných událostí, ke kterým 

dojde během doby strávené v zahraničí. 
9.2 Krytí se vztahuje také na zákonnou zodpovědnost vzniklou z dočasného používání nebo nájmu (nikoliv 

vlastnictví) domů a bytů umístěných v cizině. 
9.3 Pojistitel bude veškeré platby provádět v eurech. Jestliže místo platby bude ležet mimo země patřící do 

Evropské měnové unie, potom závazky pojistitele budou považovány za splněné v bodě, v němž bude 
daná suma v eurech poukázána finanční instituci umístěné v Evropské měnové unii.  

 
10. Zbraně, munice a náboje 
 
Krytí se vztahuje také na zákonnou zodpovědnost vznikající z povoleného soukromého vlastnictví a z používání 
řezných, bodných a střelných zbraní i munice a nábojů včetně provozování lovu, pokud během provozování lovu 
v příslušné zemi není nařízeno žádné povinné pojištění. Krytí se nebude vztahovat na používání výše uvedených 
zbraní pro trestné činy. 
 
11. Změny jakosti vody 
 



Krytí (včetně řešení ekonomických ztrát a škod na majetku) se vztahuje na zákonnou odpovědnost pojištěného za 
přímé nebo nepřímé následky změn fyzikálního, chemického nebo biologického stavu vodstva včetně podzemní 
vody (škod způsobených na vodních tocích) s výjimkou odpovědnosti pojištěného jako majitele zařízení 
používaných pro ukládání látek ohrožujících vodu a vznikající z používání těchto uložených látek (krytí pro tento 
účel je uděleno výhradně prostřednictvím samostatné smlouvy). 
 
11.1 Pojištěná zařízení 
 
- Avšak navzdory článku 14 se krytí vztahuje na zákonnou odpovědnost pojištěného jako majitele zařízení 
používaných pro ukládání látek ohrožujících vodu v zásobnících až do 50 litrů/kilogramů (malé zásobníky), pokud 
celková kapacita malých kontejnerů, která je k dispozici, nepřesahuje 500 litrů/kilogramů, i na zákonnou 
zodpovědnost vznikající z používání těchto látek. 
 
- Jestliže dojde k překročení těchto množství, potom krytí již nebude platit. § 1 (2) AHB (zvýšení a prodloužení 
pojištěného rizika) a § 2 AHB (pojištění budoucích rizik) neplatí. 
 
11.2 Náklady na záchranné operace 
 
Jakékoliv výdaje, bez ohledu na to, zda účinné či nikoliv, které pojištěný mohl přiměřeným způsobem považovat 
za nezbytné, aby bylo škodám nebo ztrátám při pojistné události (nákladům na záchranné operace) i 
mimosoudním nákladům na odborné znalce možné zabránit nebo je minimalizovat, ponese pojistitel v tom 
rozsahu, v jakém po sečtení dohromady s náhradou nepřekročí částku pojištěnou za škody na majetku. 
Ustanovení AHB, pokud se týká zákonných nákladů a poplatků za právníky, budou i nadále platit. 
 
Náklady na záchranné operace a mimosoudní znalecké posudky vydané ve shodě s pokyny pojistitele budou také 
kompenzovány, a to i v tom rozsahu, v jakém po sečtení s náhradou překročí částku pojištěnou za škody na 
majetku. Souhlas s nebo schválení opatření podniknutých pojištěným nebo třetími stranami za účelem zabránit ve 
škodách nebo ztrátách nebo jim zabránit ze strany pojistitele nebude považováno za pokyny vydané pojistitelem.    
 
11.3 Porušení povinnosti 
 
Krytí vylučuje pojistné nároky vůči osobám, které způsobily ztrátu nebo škodu kvůli záměrnému porušení zákonů 
a předpisů nebo vyhlášek a úředních nařízení směřovaných na pojištěného za účelem ochrany vod a vodních 
toků.  
 
11.4 Nebezpečí pro veřejnost           
           
Krytí nezahrnuje nároky odpovědnosti za ztrátu nebo škodu, která jednoznačně vznikla v případech války nebo 
násilných akcí, vzpoury a občanských nepokojů, generálních stávek, nelegálních stávek nebo přímo v důsledku 
nařízení veřejných orgánů. Stejné se vztahuje ke ztrátě nebo poškození vzniklé zásahem vyšší moci způsobeným 
činností přírodních sil. 
 
12. Ztráta soukromých klíčů náležejících třetím stranám 
 
Navíc k § 1 (3) podmínkám AHB a na rozdíl od § 4 (1) (6) a) podmínek AHB krytí zahrnuje právní odpovědnost 
vzniklou ze ztráty soukromých klíčů patřících třetím stranám (včetně základních/náhradních klíčů od centrálního 
zámkového systému), které jsou legálně v držení pojištěného. 
Krytí se vztahuje na nároky právní odpovědnosti v důsledku nákladů vzniklých z nezbytné výměny zámků a 
zámkových systémů stejně tak jako z dočasných bezpečnostních opatření (bezpečnostních zámků) a ochrany 
majetku po dobu 14 dní počínaje od chvíle, kdy byla ztráta klíče zjištěna. 
V případě jednotlivých vlastníků kryje pojištění nároky obyvatel komunity nebo družstevních domů. Avšak 
odpovědnost zaplacení se nevztahuje na spoluvlastnický podíl na společném vlastnictví. 
 
12.1  Pojistná politika vylučuje nároky vzniklé z: 
 

- následné ztráty nebo poškození vzniklé ze ztráty klíčů (např. v důsledku vloupání); 
- ztráty klíčů, které byly svěřeny zaměstnanci pojištěnce zákazníky nebo jinými třetími stranami; 
- ztráty klíčů k sejfům nebo nábytku a všechny ostatní klíče v osobním vlastnictví. 

 
12.2 Pojištěná částka je 20,000 EUR. Celkové krytí za všechny ztráty za každý rok krytí je omezeno na 
dvojnásobek částky.  
 
13 Ekonomická ztráta 
 
 Krytí také zahrnuje právní odpovědnost způsobené ekonomickou ztrátou ve znění § 1 (3) AHB vzniklou 
z pojištěných událostí, které nastaly v průběhu pojistné politiky. 
 



Politika se nevztahuje na nároky vzniklé : 
 

- ze ztráty nebo poškození z důvodu vykonávané práce nebo produktů vyráběných nebo dodávaných 
pojištěncem (anebo třetími stranami v zastoupení anebo na účet pojištěného); 

- ze ztráty nebo poškození způsobeného škodlivými vlivy trvalého znečištění vzduchu, hluku, zápachů, 
vibrací a ostatních podobných jevů;  

- z práce vyžadující plánování, konzultace, dohled na místě, stavební dozor, testování nebo vyhodnocení 
odborníka; 

- z činností spojených s finančními a kreditními transakcemi anebo řízením pojištění, majetku, leasingu 
nebo ostatních podobných obchodních aktivit, stejně tak spojených s platebními transakcemi všeho 
druhu, spravováním hotovosti anebo se zpronevěrou a podvodem; 

- z narušení práv intelektuálního vlastnictví a copyrightu; 
- z neschopnosti dodržet konečné termíny, časové termíny, rozpisy nákladů a ceny; 
- z rad, doporučení nebo příkazů udělených ekonomicky napojeným společnostem; 
- z racionalizace a automatizace, poskytování informací, překladů, služeb cestovních agentur a zařizování 

cest; 
- ze záměrné odchylky od statutárních nebo oficiálních ustanovení, pokynů klienta nebo jeho podmínek 

anebo z jakéhokoli úmyslného nedodržení povinnosti; 
- např. ze ztráty majetku včetně peněz, akcií a cenností. 

 
Pojištěná částka je 200,000 EUR. Celkové krytí za všechny ztráty za každý rok krytí je omezeno na dvojnásobek 
částky. 
 
14. Materiální škoda -  čin laskavosti 
 
Následující se vztahuje k poškození majetku v důsledku činu z laskavosti: 
 
Pojistitel nebude vyvolávat tiché vyloučení z odpovědnosti v případě činu laskavosti na straně pojištěného anebo 
dalších pojištěných osob, pokud to uspokojí přání pojištěného a pokud jiný pojistitel (např. pojistitel poskytující 
sdružené pojištění) není schopen zaplatit. 
Bude bráno v úvahu, pokud poškozená strana souhlasí s částečným zaviněním. 
Pojistná částka: viz smlouva o pojistné politice 
 
 
 
15. Místní omezení pojistného krytí 
 
Krytí se nevztahuje na země, v nichž má cestující trvalý pobyt anebo na země jejichž národnost cestující má. 
 
 

Upozornění: 
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za překlad do angličtiny 

V případě pochybností o obsahu platí původní pojistné podmínky (v němčině). 
Mohou být vyžádány na info @ secutive.com 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


