
 POJIŠTĚNÍ ŠKOD VZNIKLÝCH KRÁDEŽÍ VLOUPÁNÍM NEBO LOUPEŽÍ  

 Odchylně od DPPEZ se ujednává, že pro pojištění sjednané podle tohoto zvláštního 
ujednání zní článek 4, bod 1, písm. h) DPPEZ takto: 

i) škody vzniklé odcizením nebo jinou ztrátou s výjimkou případu upraveného 
v článku 2 bodu 3 těchto doplňkových pojistných podmínek; na škody vzniklé 
odcizením pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství způsobené krádeží 
vloupáním nebo loupeží se však pojištění vztahuje. 

 Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci (dále je věci), její části 
nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem: 

a) do uzamčeného prostoru se dostal tak, že ji otevřel nástroji, které nejsou určeny 
k  jejímu řádnému otevírání, nebo 

b) do uzamčeného prostoru se dostal jinak než dveřmi, nebo 

c) v prostoru se skryl a po jeho zamčení se věci zmocnil, nebo 

d) uzamčený prostor otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, 
jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží. 

 Za uzamčený prostor se považuje prostor, který pojištěný po právu užívá a který je 
uzamčen zámkem na dvě závory (dva západy) a jehož okna jsou řádně zevnitř 
uzavřena. Zdi (stěny) uzamčeného prostoru mají tloušťku min. 15 cm a jsou 
zhotovené z plných cihel min. pevnosti P 10 nebo z jiného, z hlediska mechanické 
odolnosti proti krádeži vloupáním ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a 
zabezpečení otvorů (mimo oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou 
odolnost proti krádeži vloupáním jako zdi (stěny).  

 Jednotlivé části a díly dveří, oken, ostatní části zdi (stěn) a zajištění ostatních otvorů, 
po jejichž demontáži ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí 
být z vnější strany prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou 
šroubovák, kleště, maticový klíč apod. 

 V případě, že došlo k odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna 
plnění maximálně do: 

Kč 250 000, jsou-li v době pojistné události tyto věci umístěny v uzamčeném prostoru, 
jehož dveře jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a 
bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé 
dveře, musí být tyto dále opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří; 

Kč 500 000, jsou-li v době pojistné události tyto věci umístěny v uzamčeném prostoru, 
jehož dveřní zárubně jsou ocelové, dveře mají tloušťku min. 40 mm (požární odolnost 
vetší než 30 minut - např. typ DPO-PB 30) nebo jsou po celé ploše opatřeny z vnitřní 
strany plechem s tloušťkou min. 1 mm nebo, v případě prosklených dveří, jsou tyto 
dveře opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční 
uzamykatelnou roletou. Dveře jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím 
systémem a dále buď přídavným bezpečnostním zámkem současně se zábranou 
proti vysazení a vyražení nebo jsou dveře uzamčeny dveřní závorou uzamykatelnou 
bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále 
opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří;  

Prosklené dveře musí být uzamčeny takovým přídavným bezpečnostním zámkem 
nebo bezpečnostním zámkem na uzamykatelné dveřní závoře, který nelze z vnitřní 
strany ovládat bezklíčovým způsobem. Okna nebo výlohy uzamčeného prostoru, 
jsou-li jejich dolní části umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem nebo nad 
přiléhajícími a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy – pavlače, 
instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny funkčním 
bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou. 

Zámek s cylindrickou vložkou, přídavný zámek, bezpečnostní uzamykací systém, 



dveřní závora uzamykatelná bezpečnostním zámkem, bezpečnostní visací zámek, 
dveře odolnější proti vloupání, bezpečnostní zasklení musí mít osvědčení 
akreditované zkušební laboratoře. Montáž musí být provedena podle přiloženého 
návodu k montáži. 

 Dále se ujednává, že pro připojištění odcizení přenosných a mobilních zařízení, 
sjednaného podle tohoto zvláštního ujednání, se rozumí uzamčeným prostorem také 
vnitřní prostor řádně uzavřeného a uzamčeného motorového vozidla. 

V případě, že došlo k odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním z motorového vozidla. 
Pojišťovna poskytne plnění jen tehdy, když odcizení se přihodilo prokazatelně mezi 
6.00-22.00 hod. a 

• pojištěná věc byla pomocí nástroje nebo nástrojů pevně připevněna k 
motorovému vozidlu nebo  

• pojištěná věc se nacházela prokazatelně v zavazadlovém prostoru nebo 
palubní schránce tak, aby nebyla zvenku vidět. 

Došlo-li k odcizení motorového vozidla, ve kterém se pojištěná věc nacházela, 
pojišťovna poskytne plnění za pojištěnou věc jen tehdy, když motorové vozidlo bylo 
řádně uzavřeno a uzamčeno a odcizení se přihodilo prokazatelně mezi 6.00-22.00 
hod. 

Pojišťovna poskytne pojistné plnění jako za věc odcizenou krádeží vloupáním nebo 
loupeží. Časová omezení neplatí, bylo-li vozidlo odstaveno v uzamčeném prostoru 
nebo na celodenně hlídaném parkovišti. 

 Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její časti nebo jejího příslušenství 
tak, že pachatel použil proti oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou 
osobou násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 

 Dále se ujednává, že v případě odcizení pojištěné věci krádeži vloupáním nebo 
loupeží, poskytne pojišťovna plnění maximálně do 500 000 Kč. 

 
 


