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Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění sportovní výbavy, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí příslušnou pojistnou smlouvou, 
těmito pojistnými podmínkami pro pojištění sportovní výbavy PPSV 1/22 (dále jen 
PP) a příslušnými ustanoveními českého práva, především zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření pojistné smlouvy. 

Pojištění vlastní sportovní výbavy se sjednává jako škodové pojištění majetku. Po-
jištění pronajaté sportovní výbavy se sjednává jako pojištění ostatní finanční ztráty. 

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem pojištění sportovní výbavy je jednotlivá věc movitá vymezená v po-
jistné smlouvě:
a) vlastní (pojistník je vlastníkem): jízdní kolo, elektrokolo, koloběžka, elektroko-

loběžka, lyže, snowboard, kočárek, včetně s nimi pevně spojených součástí; 
b) pronajatá (pojistník je nájemcem): jízdní kolo, elektrokolo, koloběžka, elektro-

koloběžka, lyže, snowboard, kočárek, včetně jejich pevně spojených součástí;
(vše dále jen sportovní výbava).

Článek 3
Pojistná nebezpečí

Pojištění sportovní výbavy se sjednává pro případ odcizení sportovní výbavy, po-
kud k odcizení došlo v místě mimo místa adresy trvalého či přechodného bydliště 
nebo rekreačního ubytování a v době, kdy sportovní výbava byla řádně uzamčena 
zámkem Pealock. 

Článek 4
Územní rozsah

Pojištění sportovní výbavy se vztahuje na škodné události, které nastanou na úze-
mí států Evropské unie a Švýcarska.

Článek 5
Pojistná smlouva 

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout opráv-
něné osobě   pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (po-
jistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

2. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu. Totéž platí i pro všechna 
právní jednání týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.

3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v 
nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

4. Pojistná smlouva je uzavřena formou, při které bylo využito komunikačních pro-
středků bez nutnosti současné fyzické přítomnosti (dále jen obchod na dálku).

5. Počátek pojištění nastává okamžikem zaplacení pojistného, není-li ujednáno 
jinak.

6. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky a pro spory z pojistné smlouvy jsou rozhodující příslušné soudy Čes-
ké republiky.

7. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky a případné přílohy 
k pojistné smlouvě.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník je povinen zajistit, že po celou dobu, kdy pojištěná sportovní výbava 
není užívána, bude uzamčena aktivovaným zámkem Pealock vymezeným v 
pojistné smlouvě, a to takovým způsobem, aby nebylo možné zámek překo-
nat bez použití násilí.

2. Pojištěný je povinen v případě odcizení sportovní výbavy oznámit událost 
místně příslušnému orgánu činnému v trestním řízení (například Policii České 
republiky).

3. Pojištěný má povinnost oznámit škodnou událost pojistiteli bez zbytečného 
odkladu, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a současně předložit pojis-
titeli potřebné doklady, které si pojistitel ke škodné události vyžádá, zejména 
protokol o oznámení odcizení sportovní výbavy příslušnému orgánu činnému 
v trestním řízení a doklady, prokazující vlastnictví či oprávněné užívání spor-
tovní výbavy. Oprávněným užíváním je užívání sportovní výbavy, pronajaté od 
právnické nebo fyzické osoby, jejíž podnikatelskou činností je pronajímaní věcí 
movitých.  

4. Pojistník nebo pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písemné 
dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí 
pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje za 
řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného. 

5. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala. Pokud pojistná 
událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se vzniklá 
újma již nezvětšovala.

6. Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která na 
pojistitele přecházejí.

7. Pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli oznámit, že v sou-
vislosti se škodnou událostí bylo proti pojištěnému zahájeno trestní stíhání, 
správní nebo rozhodčí řízení.

8. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. mi-
mosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojiš-
tění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní in-
spekce: www.coi.cz) a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven 
(www.ombudsmancap.cz). Pokud byla pojistná smlouva uzavřena on-line 
(prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), 
má pojistník možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyře-
šit smírnou cestou, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line, 
dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek 7
Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel má právo vyžádat si od provozovatele chytrého zámku Pealock data 
o poloze a stavu chytrého zámku Pealock v době škodné události a tato data 
využít při šetření této události, a to i pro uplatnění práv pojistitele.

2. Jelikož je pojistná smlouva uzavřena prostřednictvím obchodu na dálku, je 
pojistitel povinen neprodleně po jejím uzavření předat či odeslat dohodnutým 
komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek 
a veškeré přílohy k pojistné smlouvě. Dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení 
pojistné smlouvy nebo pojistky, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka 
kopii pojistné smlouvy nebo pojistky.

3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události dohodnout s pojištěným 
další postup a vyžádat si potřebné doklady a dále postupovat podle čl. 11 
těchto PP. 

4. Obsahuje-li oznámení škodné události vědomě nepravdivé nebo hrubě zkres-
lené podstatné údaje, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této 
události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šet-
ření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za 
to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.

5. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout do pod-
kladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit si jejich kopie.

6. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného doklady, které 
pojistník nebo pojištěný pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění nebo v souvis-
losti se šetřením škodné události.

7. Pojistitel má právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i jemu vzniklé náklady 
spojené se zpracováním a doručením upomínek, pokud je pojistník v prodlení 
s placením pojistného.

8. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistné-
ho nebo jiné pohledávky z pojištění.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
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Článek 8
Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za sjednané pojištění. 
2. Pojistné je ujednáno jako jednorázové pojistné.
3. Právo pojistitele na pojistné vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy, 

není-li ujednáno jinak.
4. Pojištění se sjednává na dobu určitou, není-li ujednáno jinak.

Článek 9
Zánik pojištění

1. Pojištění sportovní výbavy zaniká:
a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebylo-li v po-

jistné smlouvě ujednáno jinak;
b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti dohody o zániku po-

jištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán 
okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda naby-
la účinnosti;

c) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne 
uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění 
zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného 
odpovídající sjednané době trvání pojištění;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne 
oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční výpovědní 
doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměrnou 
část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění; pokud však po-
jištění zaniklo bez ohledu na výpověď v důsledku pojistné události, náleží 
pojistiteli jednorázové pojistné celé;

e) písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo 
doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o 
přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo 
odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti; uplynutím osmidenní 
výpovědní doby pojištění zaniká;

f) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-li zájemce o pojištění 
při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník při jednání o změně 
pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě 
nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají 
význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je po-
jistí a za jakých podmínek a zatají v odpovědi něco podstatného, má pojis-
titel právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a 
úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; toto právo může 
pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil 
nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; odstoupil-li pojistitel od smlouvy, má 
právo započíst si náklady spojené se vznikem a správou pojištění nejméně 
ve výši 20 % ze zaplaceného pojistného; odstoupí-li pojistitel od smlouvy a 
získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, pojistiteli to, co 
ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné;

g) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo od smlou-
vy odstoupit, dotáže-li se v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkají-
cí se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy pravdivě a úplně; odstoupí-
-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, 
kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již 
případně z pojištění plnil; 

h) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za předpokladu, že 
příčinou pojistné události byla skutečnost:
i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události, 
ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v dů-

sledku zaviněného porušení povinností zájemce o pojištění při jednání 
o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně pojistné 
smlouvy nebo pojištěného pravdivě nebo úplně zodpovědět písemné 
dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojisti-
telovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých 
podmínek, a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlou-
vu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek;

i) zánikem pojistného zájmu; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, 
kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl, a dále právo započíst si náklady 
spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 20 % ze zaplaceného pojist-
ného;

j) zánikem pojistného nebezpečí; pojistitel má však právo započíst si náklady 
spojené se vznikem a správou pojištění ve výši nejméně 20 % ze zaplacené-
ho pojistného.

2. Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku a s dobou trvání pojištění 
delší než 30 dnů, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlou-
vy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly 
sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po 
uzavření smlouvy.

3. Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže oprávněná oso-
ba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události, nebo podstatné 
údaje týkající se této události zamlčí. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojiš-
tění zaniká.

Článek 10
Pojistná částka, spoluúčast 

1. Pojistná částka je částka, která odpovídá pojistné hodnotě pojištěné vlastní 
nebo pronajaté  sportovní  výbavy v době uzavření pojistné smlouvy a je sa-
mostatně stanovena pro každý předmět pojištění v pojistné smlouvě.

2. Pojištění sportovní výbavy se pro sportovní výbavu, která v okamžiku sjednání 
pojištění nebyla starší 4 let, sjednává na novou cenu, pro sportovní výbavu, 
která v okamžiku sjednání byla starší 4 let, se pojištění sportovní výbavy sjed-
nává na časovou cenu.

3. Pojištění sportovní výbavy se sjednává se spoluúčastí ve výši uvedené v pojist-
né smlouvě.

 Spoluúčastí se rozumí částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se 
pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou se pojištěný podílí na 
pojistném plnění.

Článek 11
Pojistné plnění

1. Právo na pojistné plnění vzniká pojistníkovi.
2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmínek sta-

novených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kterou ten, 

kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, 
šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je 
skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné pl-
nění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistné-
ho plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.

4. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má 
na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, 
na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného 
plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo 
toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.

5. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události, po-
jistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. Pojistitel poskytne 
oprávněné osobě na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to ne-
platí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.

6. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů ode dne skončení šetření.
7. V případě pojištění sportovní výbavy na novou cenu pojistitel poskytne pojist-

né plnění ve výši nové ceny věci, maximálně však do výše pojistné částky sjed-
nané v pojistné smlouvě. V případě pojištění na časovou cenu poskytne pojis-
titel pojistné plnění ve výši ceny, kterou měl pojištěný majetek bezprostředně 
před pojistnou událostí, maximálně však do výše pojistné částky sjednané v 
pojistné smlouvě. Časová cena se stanoví z nové ceny pojištěného majetku, 
přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. 

8. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně (Kč).

Článek 12
Výluky z pojištění

 1. Pojištění sportovní výbavy se nevztahuje na škody vzniklé:
a) úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby z jejich podně-

tu;
b) válkou, invazí, jednáním cizího nepřítele, nepřátelskou nebo válečnou ope-

rací (ať válka byla či nebyla vyhlášena), občanskou válkou;
c) trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku konfiskace, ovládnutí 

nebo převzetí zákonně ustanovenou úřední mocí;
d) povstáním, občanskými nepokoji nabývajícími rozměrů lidového povstání, 

vojenským povstáním, vzpourou, revolucí, vojensky nebo násilím převzatou 
mocí, stanným právem nebo stavem obležení, nebo jakoukoli událostí či 
příčinou, jež dává důvod k vyhlášení nebo udržování stanného práva nebo 
stavu obležení; srocením, stávkou, výlukou;

e) teroristickým činem;
f) kybernetickým nebezpečím.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud ke škodné události došlo:
a) odcizením sportovní výbavy, která nebyla řádně uzamčena zámkem Pea-

lock;
b) na adrese místa trvalého nebo přechodného bydliště, nebo rekreačního 

ubytování pojištěného;
c) z automatických úschovných schránek a z úschoven.

3. Pojištění sportovní výbavy se vztahuje pouze na sportovní výbavu, která je vý-
slovně specifikována v pojistné smlouvě.

Článek 13
Doručování

1. Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem poštovních služeb, 
popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou na 
adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední pojistiteli známou adresu. 

2. Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních služeb doporuče-
nou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, adresátovi se považuje za doručenou: 
a) třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u doporučené zásilky s dodej-

kou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky jinou osobou, jíž 
pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách 
(např. rodinný příslušník); 
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b) dnem odepření převzetí zásilky; 
c) dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud nelze adresáta na 

uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schránku svým jménem 
a příjmením nebo názvem, změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky 
není možné); 

d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastižen a písemnost 
pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a to i když se adresát o 
uložení nedozvěděl. 

3. Písemnosti lze doručovat prostřednictvím datové schránky. Pokud má pojist-
ník zpřístupněnou datovou schránku a pojistitel mu do ní doručuje písemnost, 
nebude už tutéž písemnost posílat prostřednictvím držitele poštovní licence. 
Písemnost bude považována za doručenou v souladu s příslušným právním 
předpisem. 

4. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprávou, elek-
tronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem odesíla-
tele nebo prostřednictvím internetové aplikace pojistitele. Elektronicky se 
písemnosti doručují na elektronickou adresu poskytnutou adresátem. Písem-
nost odeslaná adresátovi elektronicky na poslední oznámenou elektronickou 
adresu se považuje za doručenou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v přípa-
dě, že se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní 
předpis jinak.

5. Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli jsou uvedeny 
na jeho webových stránkách.

Článek 14
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Časovou cenou cena, kterou měl pojištěný majetek bezprostředně před pojist-

nou událostí. Stanoví se z nové ceny pojištěného majetku, přičemž se přihlíží 
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. 

2. Jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou pojistnou dobu sjed-
nanou v pojistné smlouvě a je splatné dnem počátku pojištění. V případě, že 
nastala pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím odpadl, náleží pojistiteli 
jednorázové pojistné vždy celé. 

3. Novou cenou cena, která odpovídá částce vynaložené na pořízení nového ma-
jetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny obvyklé v době vzniku 
pojistné události.

4. Odcizením pojištěného majetku přivlastnění si pojištěné vlastní nebo cizí 
sportovní výbavy neznámou osobou. 

5. Pojistnou částkou částka, která odpovídá pojistné hodnotě pojištěného vlastní 
nebo cizího sportovní výbavy v době uzavření pojistné smlouvy. Její výše se 
stanovuje na návrh pojistníka v pojistné smlouvě.

6. Pojistnou hodnotou je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku 
pojistné události nastat a je rozhodující pro stanovení pojistné částky.

7. Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
8. Oprávněnou osobou je pojistník.  
9. Užíváním sportovní výbavy se rozumí činnost, kdy pojištěný aktivně užívá spor-

tovní výbavu, například jízda na kole, jízda na lyžích, chůze s kočárkem. Dále 
se užíváním rozumí i transport sportovní výbavy související s jejím aktivním 
užíváním.

10. Sportovní výbavou v pojistné smlouvě vymezené jízdní kolo, elektrokolo, kolo-
běžka, elektrokoloběžka, lyže, snowboard, kočárek, včetně s nimi pevně spoje-
ných součástí, ve vlastnictví nebo oprávněném užívání pojištěného. 

11. Zámkem Pealock elektronický chytrý zámek Pealock, který je aktivovaný 
(tj. nastavený, spárovaný a uzamčený), s dostatečně nabitou baterií. 

Článek 15
Závěrečné ustanovení

Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2022.


