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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
 pro pojištění domácnosti  

 ČLÁNEK 1 
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojištění domácnosti je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných 
pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito 
smluvními ujednáními  a ustanoveními pojistné smlouvy.  

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.  
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým. 

 ČLÁNEK 2 
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ  

1. Trvale obydlená domácnost 
1.1. Základní pojištění: 

1.1.1. Pojistná ochrana je poskytována souboru věcí tvořících zařízení 
(vybavení) domácnosti pojištěného a sloužících provozu této 
domácnosti. 
Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí pojištěného 
souboru zařízení domácnosti po uzavření pojistné smlouvy (a jsou 
téže povahy, jako věci, které tvoří pojištěný soubor). Věci, které v 
době trvání pojištění ztratily charakter zařízení domácnosti anebo 
přestaly sloužit provozu domácnosti pojištěného, pojištěny nejsou. 

1.1.2. Pojistná ochrana se vztahuje na věci, které vlastnicky náleží 
výlučně pojištěnému nebo členům jeho domácnosti, a na věci 
náležející jiné fyzické nebo právnické osobě, pokud je pojištěný po 
právu užívá a pokud jsou téže povahy jako věci, které tvoří 
základní pojištěný soubor. 

1.1.3. Pojištění se vztahuje i na domácí zvířata, která vlastnicky patří 
členům domácnosti, pokud se nacházejí v místě pojištění a pokud 
neslouží k podnikání či jiné výdělečné činnosti pojištěného. 

1.1.4. Pojištění se vztahuje i na stavební součásti bytu a stavební součásti 
vedlejších místností bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil 
vlastním nákladem s omezeným pojistným plněním (viz čl. 8., 
odst. 1.). 

1.2. Připojištění: 
Je-li sjednáno základní pojištění a dohodnou-li se na tom účastníci v 
pojistné smlouvě, je možno sjednat k základnímu pojištění dále uvedené 
připojištění věcí umístěných v místě pojištění: 
1.2.1. Připojištění stavebních součástí bytu a stavebních součástí 

vedlejších místností bytu, které se vztahuje na škody vzniklé na 
stavebních součástech, které pojištěný prokazatelně pořídil 
vlastním nákladem, nad základní limit pojistného plnění (viz čl. 8., 
odst. 1.). 

1.2.2. Připojištění věcí uložených v příslušenství bytu, které se vztahuje 
na movité věci, jež svou povahou, cenou a určením odpovídají 
běžným potřebám členů pojištěné domácnosti a jsou v jejich 
vlastnictví. Pojistná ochrana se vztahuje i na věci, které vlastnicky 
nenáleží výlučně pojištěnému nebo členům jeho domácnosti, pokud 
je pojištěný po právu užívá a pokud jsou téže povahy jako věci, 
které tvoří základní pojištěný soubor. Připojištění se nevztahuje na 
věci, které jsou určeny pro podnikání. 

1.2.3. Připojištění elektroniky nad základní limit pojistného plnění (viz čl. 
8., odst. 1.). 

2. Rekreační domácnost 
Předmět pojištění je stejný jako v odst. 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3. 

 ČLÁNEK 3 
 ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Trvale obydlená domácnost 
Předmět pojištění je pojištěn pro případ poškození nebo zničení následujícími 
nahodilými událostmi (sdružené nebezpečí 055): 
1.1. požár 
1.2. výbuch 
1.3. přímý úder blesku 
1.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho 

části nebo nákladu 
1.5. vichřice 
1.6. krupobití 
1.7. sesuv lavin 
1.8. zemětřesení 
1.9. zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti 
1.10. voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí  
1.11. pád stromu nebo stožáru 
1.12. povodeň nebo záplava 
1.13. odcizení 
1.14. jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí. 

2. Rekreační domácnost 
Předmět pojištění je pojištěn pro případ poškození nebo zničení nahodilými 

událostmi uvedenými v odst. 1.1. až 1.10. (sdružené nebezpečí 056): 
Doplňkově je možno sjednat připojištění pro: 
2.1. poškození nebo zničení pojištěné věci pádem stromu nebo stožáru 

(nebezpečí 513) 
2.2. poškození nebo zničení pojištěné věci povodní nebo záplavou 

(nebezpečí 514) 
2.3. odcizení, včetně jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí 

(nebezpečí 526). 

 ČLÁNEK 4 
 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Vedle případů stanovených všeobecnými pojistnými podmínkami toto pojištění 
nezakládá právo na pojistné plnění pro případ: 
1.1. zatečení, koroze, eroze, oxidace, emanace, opotřebení vlivem provozu, 

postupné stárnutí, únavy materiálu, nedostatečné používání, 
dlouhodobé uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných 
usazenin, působení dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, hniloby, 
kontaminace vody, půdy, ovzduší, flóry a fauny a nedostatečná údržba 
pojištěné věci, 

1.2. zkratu elektromotorů, 
1.3. nesprávné obsluhy nebo nesprávné údržby pojištěné věci a škody, za 

kterou ze zákona nebo smlouvy odpovídá třetí osoba. 
2. Pojištění se nevztahuje: 

2.1. na jiná než domácí zvířata, včetně inventáře a zásob, které slouží k 
jejich chovu, 

2.2. na motorová vozidla, motorové lodě, letadla, rogala, balóny a padáky 
včetně jejich příslušenství a součástí, jakož i na věci, které jsou v těchto 
prostředcích přepravovány nebo uloženy, 

2.3. na věci předané jinému za účelem poskytnutí služby nebo uložené v 
automatických úschovných schránkách, 

2.4. na věci určené nebo sloužící k podnikání nebo výdělečným účelům, 
2.5. na věci podnájemníků a osob, které nejsou členy pojištěné domácnosti, 
2.6. na záznamy na nosičích zvuku, obrazu, případně na jiných podobných 

informačních a řídících systémech (médiích), 
2.7. na autorská a jiná nehmotná práva osobně majetkového charakteru, 
2.8. na porosty a rostliny rostoucí na pozemku ve vlastnictví nebo užívání 

členů pojištěné domácnosti. 
3. Z pojištění nevzniká nárok na plnění za: 

3.1. ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např. škody vzniklé 
nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou 
činnost), za následné škody a vedlejší škody (např. vzniklé úhradou 
expresních příplatků), za škody vzniklé vynaložením dalších nákladů 
(vícenáklady), za škody způsobené uvedením věci do původního stavu 
(např. odstraněním zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc 
novou atp.), 

3.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úrok z prodlení, penále či jiné 
sankční platby. 

4. V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění. 

 ČLÁNEK 5  
 MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

1. V rámci pojištění trvale obydlené domácnosti je místem pojištění byt 
pojištěného v obytném domě nebo rodinný dům užívaný pojištěným a členy 
jeho domácnosti k trvalému bydlení a s výjimkou pojištění peněz a cenností 
také vedlejší stavby rodinného domu. V rámci pojištění rekreační 
domácnosti je místem pojištění stavební objekt (dům, chata atp.) určený v 
pojistné smlouvě, který je pojištěným určen k tomu, aby byl užíván k 
rekreačním účelům (dále jen „rekreační objekt“). 

2. Je-li k základnímu pojištění sjednáno připojištění uvedené v čl. 2. odst. 1.2.2., 
je místem pojištění i příslušenství bytu. 

3. K jinému místu, než je uvedené v pojistné smlouvě, se pojištění vztahuje, jen 
když dotčenou věcí je nemotorový invalidní vozík. 

 ČLÁNEK 6 
 POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

Vedle povinností stanovených zákonem a všeobecnými pojistnými podmínkami 
je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění, že pojištěný nebo pojistník 
zabezpečil, aby v době, kdy není v pojištěném bytě nebo domě přítomna žádná k 
tomu oprávněná osoba, byla všechna uzamykací a zabezpečovací zařízení v 
provozuschopném stavu a v činnosti (zamknutá, zapnutá atp.), 

 ČLÁNEK 7 
 PLNĚNÍ POJISTITELE 

1. Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byl předmět pojištění 
poškozen, je pojistitel povinen uhradit přiměřený náklad na jeho opravu, a to 
až do výše odpovídající ceně, kterou měl bezprostředně před pojistnou 
událostí. Pokud byl předmět pojištění poškozen tak, že jej nelze opravou uvést 
do předešlého stavu, nebo byl-li zničen, je pojistitel povinen vyplatit částku do 
výše ceny, kterou měl předmět pojištění bezprostředně před pojistnou událostí, 
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nejvýše však pojistnou částku. Tuto částku sníží o cenu případných 
upotřebitelných zbytků věci.  

2. Cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně před pojistnou událostí, se 
určuje tak, že od ceny nové věci stejného nebo podobného druhu a 
srovnatelných vlastností, která platila v době pojistné události, se odečte částka 
vyjadřující opotřebení, popřípadě jiné znehodnocení pojištěné věci, které 
vzniklo před pojistnou událostí. Nelze-li cenu určit podle cenových podkladů, 
určí cenu pojistitel nebo osoba jí k tomu pověřená, a to odhadem.  

3. Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, při které byly poškozeny 
stavební součásti bytu a stavební součásti vedlejších místností bytu, poskytne 
pojistitel pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu. 

4. Právo na plnění z pojistné události, kterou byl předmět pojištění odcizen, 
vzniká, jen když tato věc byla v době pojistné události uložena (nacházela se) 
v uzamčeném a jinak dostatečně zajištěném bytě, rodinném domě a vedlejších 
stavbách, přináležejících k tomuto rodinnému domu, který je místem pojištění.  
U rekreačních domácností toto právo vzniká, pokud byl předmět pojištění 
odcizen z uzamčeného a jinak dostatečně zajištěného rekreačního objektu a 
jeho vedlejších staveb užívaných výlučně členy pojištěné domácnosti. 
Bylo-li sjednáno připojištění movitých věcí dle čl. 2. odst. 1.2.2. těchto 
ujednání, je předmět pojištění (kromě peněz a cenností) pojištěn proti odcizení, 
jen pokud je uložen v uzamčených a zároveň jinak dobře zajištěných 
místnostech. 

5. Právo na plnění vznikne, jen když pachatel prokazatelně násilným způsobem 
překonal překážku chránící předmět pojištění před odcizením, pokud se dále 
nestanoví jinak.  

6. Jestliže nebylo pojištěným v případě odcizení prokázáno překonání překážky, 
vzniká právo na pojistné plnění, jen když byl pachatel zjištěn podle 
pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení vedené v 
souvislosti s odcizením předmětu pojištění, i když pachatel nebyl odsouzen  
pro trestný čin nebo uznán vinným v přestupkovém řízení. 

7. Byl-li odcizen nemotorový invalidní vozík, vzniká právo na pojistné plnění, i 
když nebyly překonány překážky chránící jej před odcizením, jestliže pojištěný 
prokáže, že on nebo člen jeho domácnosti je na užívání odcizeného předmětu 
odkázán. 

8. Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou bylo poraněno pojištěné 
domácí zvíře, je pojistitel povinen vyplatit částku odpovídající přiměřeným 
nákladům potřebným na jeho léčení. Vzniklo-li právo na plnění z pojistné 
události, při které zvíře uhynulo, bylo utraceno nebo bylo odcizeno, je 
pojistitel povinen vyplatit částku odpovídající ceně zvířete bezprostředně před 
pojistnou událostí. Cena, kterou mělo domácí zvíře bezprostředně před 
pojistnou událostí, se rovná ceně zvířete stejného druhu a stejných vlastností 
nebo ceně určené odborným odhadem pojistitele případně ceně stanovené k 
tomu způsobilou osobou po dohodě s pojistitelem. Ceny jsou vztaženy vždy k 
době těsně před pojistnou událostí. 

 ČLÁNEK 8 
 LIMITY PLNĚNÍ 

Horní hranice plnění z jedné pojistné události činí úhrnem: 
1. Pojištění trvale obydlené domácnosti 

1.1. Základní pojištění (čl. 2. odst. 1.1.): 

NEBEZPEČÍ ODCIZENÍ 
Typ pojištění: Základní pojištění 

typ A 
Základní pojištění 

typ B 
Základní pojištění 

typ C 
Cennosti 20.000,- Kč 40.000,- Kč 80.000,- Kč 
Peníze 
v hotovosti 

5.000,- Kč 10.000,- Kč 15.000,- Kč 

Výběr vkladu 5.000,- Kč 10.000,- Kč 15.000,- Kč 
Stavební 
součásti 

5.000,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč 

Domácí 
zvířata 

20.000,- Kč 20.000,- Kč 20.000,- Kč 

Elektronika 20.000,- Kč 40.000,- Kč 80.000,- Kč 
Ostatní věci do pojistné částky do pojistné částky do pojistné částky 

OSTATNÍ NEBEZPEČÍ 
Typ pojištění: Základní pojištění 

typ A 
Základní pojištění 

typ B 
Základní pojištění 

typ C 
Cennosti do poj. částky do poj. částky Do poj. částky 
Peníze 
v hotovosti 

5.000,- Kč 10.000,- Kč 15.000,- Kč 

Stavební 
součásti 

5.000,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč 

Domácí 
zvířata 

20.000,- Kč 20.000,- Kč 20.000,- Kč 

Ostatní věci do pojistné částky do pojistné částky do pojistné částky 

1.2. Připojištění stavebních součástí bytu a stavebních součástí vedlejších 
místností bytu (čl. 2. odst. 1.2.1.): 
Pro všechna pojištěná nebezpečí do pojistné částky. Pojistnou částkou 
se v tomto bodě rozumí pojistná částka sjednaná pro připojištění 
stavebních součástí. 

1.3. Připojištění movitých věcí, uložených v příslušenství bytu (čl. 2. odst. 
1.2.2.): 
Celkové pojistné plnění je omezeno pojistnou částkou, není-li dále 
stanoveno jinak. Pro případ odcizení jízdního kola (se všemi doplňky) 
nejvýše 10.000,- Kč za jedno jízdní kolo. Pro případ odcizení další 
movité věci (funkčního celku) z předmětu pojištění nejvýše 5.000,- Kč. 
Pojistnou částkou se v tomto bodě rozumí pojistná částka sjednaná pro 
připojištění movitých věcí uložených v příslušenství bytu. 

1.4. Připojištění elektroniky (čl. 2. odst. 1.2.3.): 
Limit pojistného plnění pro nebezpečí odcizení u základního pojištění 
(viz tabulka v odst. 1.1.) se navyšuje o pojistnou částku uvedenou u 
připojištění. 

2. Pojištění rekreační domácnosti: 

Cennosti 5.000,- Kč 
Peníze v hotovosti 1.000,- Kč 
Stavební součásti 5.000,- Kč 
Domácí zvířata 5.000,- Kč 
Ostatní věci do pojistné částky 

3. Pokud byl pojištěný povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění 
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto 
náklady  do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, nejvýše však 
100.000 Kč. 

 ČLÁNEK 9 
 ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PLNĚNÍ 

Pokud byl pojištěný a členové jeho trvale obydlené domácnosti nucen přechodně 
se ubytovat v ubytovacím zařízení proto, že byt se stal v důsledku pojistné 
události neobyvatelným, může mu pojistitel uhradit prokázané náklady na toto 
přechodné ubytování, nejvýše však za dobu šesti (6ti) měsíců od data vzniku 
pojistné události, a to až do výše 30.000,- Kč z jedné pojistné události. 

 ČLÁNEK 10 
 VÝKLAD POJMŮ 

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní 
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto 
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného: 
1. Požár - oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl  mimo určené 

ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; požárem není žhnutí 
a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a 
tepla. Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení 
(zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý  dále nerozšíří. 

2. Výbuch - náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů 
nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby 
(kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení 
jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému  vyrovnání tlaku mezi 
vnějškem a vnitřkem nádoby. 

3. Přímý úder blesku - bezprostřední působení blesku na předmět pojištění s 
následkem jeho poškození nebo zničení. Místo úderu blesku musí být 
spolehlivě zjištěno podle stop, které po sobě úder blesku zanechává. Pojištěny 
nejsou škody vzniklé přepětím z jakýchkoliv příčin. 

4. Povodeň - zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila 
z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze protrhla, nebo byla 
způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. 

5. Záplava - jev, při kterém došlo k poškození nebo zničení předmětu pojištění 
bezprostředním působením vody, která vytvořila souvislou hladinu. Za 
záplavu se nepovažuje poškození způsobené pouze tlakem spodní vody. 

6. Vichřice - dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 
vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-li tato rychlost pro místo 
škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí 
místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných 
jiných věcech, anebo že škoda při bezvadném stavu pojištěné budovy mohla 
vzniknout pouze v důsledku vichřice. 

7. Krupobití - jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikostí, váhy a 
hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a tím  dochází k 
jejímu poškození nebo zničení. 

8. Sesuv lavin - přírodní jev, při kterém dochází ke zničení nebo poškození 
pojištěné věci dynamickými účinky sněhu nebo ledu vyvolanými samovolným 
porušením rovnovážného stavu sněhové masy na šikmé ploše. 

9. Zřícení skal nebo zemin - pád kamene nebo zeminy, který nebyl vyvolán 
lidskou činností. 

10. Voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí: 
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10.1. voda, unikající z vodovodních zařízení a nádrží, jež jsou součástí 
stavby, 

10.2. kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového a dálkového 
topení. 

11. Potrubí - zařízení, které je součástí stavby (vedlejší stavby), např. pevné a 
pohyblivé vodovodní, odpadové (sanitní) a topenářské rozvody, nacházející 
se za patou obytného domu nebo bytu v jejich vnitřních prostorách a 
armatury a zařízení na toto potrubí připojené. 

12. Zemětřesení - otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, 
které dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice udávající 
makroseismické účinky zemětřesení (MCS), 

13. Odcizením se rozumí jednání pachatele spočívající v přisvojení si pojištěné 
věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním překážky se 
považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího vlastníka, pokud tato 
věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo byla odcizena násilným 
vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním. 
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé 
opatření klíčů od pojištěného bytu nebo domu, vniknutí do pojištěného bytu 
nebo domu, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo členů jeho domácnosti 
nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací zařízení v činnosti, 
použití shodného klíče, použití nepravého klíče, neprokázané 
(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného určení, 
vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop 
násilí atp.  

14. Peníze - platné tuzemské a zahraniční bankovky, státovky a běžné mince.  
15. Výběr vkladu - výběr z vkladní a šekové knížky, platební karty a jiného 

podobného dokumentu. 
16. Cennosti: 

16.1. cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní známky, kolkové 
známky, lístky a časové kupóny MHD), 

16.2. drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, 
drahokamy a předměty z nich vyrobené,  

16.3. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská 
díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, 
gobelíny atp.; jedná se o originální nebo unikátní díla, jejichž 
prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou 
kvalitou, originalitou a autorem díla, 

16.4. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že 
mají vztah k historii, historické osobě či události atp., 

16.5. starožitnosti jsou věci zpravidla starší 100 let, které mají taktéž 
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu, 

16.6. sbírky. 
17. Poškození věci - hmotné porušení (změna) věci, kterou je objektivně možné 

a účelné odstranit opravou. Je-li hmotné porušení trvalé a věc nelze opravou 
vrátit do původního stavu, popřípadě přestala-li věc existovat zcela (např. 
shořela), jde o totální škodu - úplné zničení věci. 

18. Soubor věcí - předměty, které mají podobný nebo stejný charakter, anebo 
jsou určeny ke stejnému účelu. 

19. Uzamčená a jinak dostatečně zajištěná místnost, byt či obytný dům (a 
obdobně i vedlejší místnost, vedlejší prostor a vedlejší stavba) - každá 
jednotlivá místnost nebo celý byt, popř. celý obytný dům, obývaný jen 

pojištěným a členy jeho domácnosti, ve kterém jsou uzamčeny všechny 
vstupy, uzavřena všechna okna nebo mříže. 

20. Bezpečnostní uzamykací systéme - technický systém uzamčení zabraňující 
vyhmatání, rozlomení a odvrtání zámkové vložky s dveřním kováním 
zabraňujícím jeho demontáž zvenčí a dále zajištění proti vysazení na straně 
závěsu. 

21. Domácí zvíře - pes, kočka, králík, kráva, koza, ovce, kůň, drůbež, prase. 
22. Stavební součást bytu - ohřívač vody, etážové topení, zařízení koupelen, 

vodovodní baterie, vestavěný (nikoliv však obestavěný) nábytek, obklady 
stěn a stropů, lepené koberce a jiné podlahové krytiny, malby stěn, tapety.  

23. Byt - místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního 
úřadu určeny k bydlení. Za byt se nepovažují nebytové prostory a společné 
prostory domu, např. sklep, sklepní kóje, prádelna, sušárna, kočárkárna, 
kolárna, chodba, schodiště, půda a prostory přístupné i jiným osobám než 
členům pojištěné domácnosti. 

24. Budova - trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je 
prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními 
konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými 
užitkovými prostory. 

25. Obytný dům - budova s dvěma a více byty, která je rozhodnutím 
stavebního úřadu určená k bydlení; obytným domem není budova, kterou 
členové domácnosti nebo jiné osoby užívají zcela nebo zčásti k rekreačním 
účelům. 

26. Rodinný dům - obytný dům určený rozhodnutím stavebního úřadu k 
bydlení, který užívají pouze členové domácnosti, u něhož alespoň dvě 
třetiny podlahové plochy všech místností připadají na byt; rodinným domem 
není dům, který členové domácnosti nebo jiné osoby užívají zcela nebo 
zčásti k rekreačním účelům.  

27. Vedlejší místnost bytu - prostor stavebně přiléhající k bytu, který je určený 
rozhodnutím stavebního úřadu nebo vlastníka obytného domu k tomu, aby 
byl s bytem společně užíván; pro účely tohoto pojištění se za takový prostor 
považuje neobytná kuchyně, neobytná hala a komora, koupelna, záchod, 
spíže, šatna, stavebně oddělené kuchyňské či koupelnové kouty, předsíně, 
lodžie a balkón. 

28. Příslušenství bytu - stavebně oddělený prostor, který leží mimo byt, je však 
součástí téhož obytného domu (komora, sklep a sklepní kóje), nebo součástí 
vedlejší stavby, a je užíván výlučně pojištěným a členy jeho domácnosti.  

29. Vedlejší stavba - stavební objekt, který se nachází na prostranství 
náležejícím k číslu popisnému uvedenému v pojistné smlouvě u místa 
pojištění. 

30.  Prostranství náležející k číslu popisnému uvedenému u místa pojištění se 
nacházejí na pozemcích, které jsou uvedeny na jednom listu vlastnictví. 

31. Elektronika – audiovizuální technika, výpočetní technika, telefony, faxy a 
domácí spotřebiče. Pro účely tohoto pojištění se za elektroniku nepovažuje 
sporák, pračka, sušička, myčka, lednice a mrazák.  

 ČLÁNEK 11 
 ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ 

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.  

 


