
SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 

Předepsaný způsob zabezpečení souboru pojištěných věcí pro případ krádeže nebo loupeže 

Celková pojistná 
částka 

Kód 
zabezpečení Způsob zabezpečení podle výše celkové částky 

do 300 000,- Kč K1 vchodové dveře: všechny vchodové dveře zabezpečeny zámkem s profilovou 
cylindrickou vložkou s ochranou proti rozlomení, odvrtání nebo vyhmatání. Lodžiové 
a terasové dveře uzamčeny zevnitř uzavíracím mechanismem 
okna: všechna okna (včetně sklepních, střešních, vikýřů apod.) musí být uzavřena zevnitř 
plně funkčním a úplným uzavíracím mechanismem 
garáž: u rodinných domů přístupných také z garáže musí být garážová vrata, dveře 
i okna zabezpečena jako vchodové dveře a okna bytu 

do 500 000,- Kč K2 stejně jako u K1 s doplněním o: 
vchodové dveře: bezpečnostní štít (např. typ EVV A, SBI5, 802, 807, 900) profilová 
cylindrická vložka s ochranou před rozlomením, odvrtáním a vyhmatáním (např. typ 
EVV A, ABUS, 2018B, 2018R) nebo bezpečnostní uzamykací systémy (např. Rl a Rl/l, 
R2 a R2/1, R4 a R4/1, R OSI, EVV A-SBST, ABUS apod.) nebo odpovídající elektronické 
uzamykací systémy (např. EVV A-TESA, DOM 393IX-R, IX-ID). 

do 750 000,- Kč K3 stejně jako u K2 s doplněním o: 
vchodové dveře: přídavný bezpečnostní zámek u vstupních dveří (např. typ R3, OS2, 
EVV A-K900, K170, FAB 1572, 1574, 1575) 

do 1 000 000,- Kč K4 stejně jako u K3 s doplněním o: 
vchodové dveře: zabezpečeni proti vytrženi cylindrické vložky a vysazeni dveří (např. 
dveřní závorou typu HSP80, 155/80, K150 nebo závorou typu Rodex, Mobila, TKZ, EVV 
A) u dvoukřídlých dveří zajištěni zástrčí v horní i dolní neotvírané části dveří, včetně 
zajištěni proti vyháčkování. Kovové zárubně dveří zabezpečeny proti roztaženi, vyplněni 
zárubni provedeno tak, aby nebylo možno zvětšit vzdálenost mezi závěsem dveřního 
křídla a otvorem pro závoru zámku, nebo použít dveřní závoru (výše uvedených 
typů). Dřevěné zárubně bez úprav. Lodžiové, balkónové a terasové dveře, popř. celý 
balkónový nebo lodžiový prostor celoplošně zabezpečen stejně jako okna v K4. 
okna: do výše 2,5 m od země nebo nejnižší plochy k parapetu instalována mříž s oky 
i nepravidelných tvarů o max. rozměrech 150 x 300 mm a s ukotvením hlubokým min. 
80 mm, která je zhotovena z plného materiálu o síle nejméně 10 mm nebo bezpečnostní 
rolety, popř. shrnovací mříže, k jejichž uzamčeni lze použít visací zámky se zvýšenou 
bezpečností (např. ochrany třmenů typ A37/60, 020/70 od firmy ABUS) nebo 
bezpečnostní fólie o síle nejméně 250 mikronů nalepené na skle o síle nejméně 6 mm, 
nebo neprůrazná skla (např. sklo - fólie - sklo), nebo čidlo destrukce skla s vyvedením 
nejméně na zvukovou a světelnou signalizaci, nebo okenice uzavřené zevnitř uzavíracím 
mechanismem. 

do 3 000 000,- Kč K5 stejně jako u K4 s doplněním o: 
vchodové dveře: vyztuženi dveří ocelovou mříží s oky o max. rozměrech 100 x 200 mm 
zhotovenou z ocelových prutů o síle nejméně 10 mm nebo celoplošné krytí dveří 
plechem o síle nejméně 1 mm nebo typizované bezpečnostní dveře splňující tyto 
podmínky.

do 5 000 000,- Kč K6 stejně jako u K5 s doplněním o: 
vchodové dveře: uzamykací systém s nejméně třemi uzamykacími body 
(např. NEXT, W ASNER) 
elektronické zabezpečení bytu: dveřní magnetický kontakt, v bytě s okny do výše 
2,5 m od země nebo nejnižší plochy k parapetu, dále instalována čidla destrukce skla 
a prostorová čidla s vyvedením na zvukovou a světelnou signalizaci umístěnou na 
obvodové zdí nebo na přenos signálu automatizovaným telefonním hlásičem na dvě 
určená telefonní čísla. 



Předepsaný způsob zabezpečení zvláštní skupiny movitých věcí (cennosti) 

pro případ krádeže nebo loupeže 

Celková pojistná 
částka 

Kód 
zabezpečení Způsob zabezpečení podle výše celkové částky 

do 30 000,- Kč  Z1 umístěny v bytě, který je zabezpečen nejméně způsobem Kl

do 50 000,- Kč Z2 umístěny v bytě, který je zabezpečen nejméně způsobem K2 

do 100 000,- Kč Z3 umístěny ve schránce zhotovené z ocelového plechu o síle nejméně 2 mm, která je opat-
řena zámkem, který je ovládán cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem. Schránka 
připevněna nerozebíratelným způsobem k pevnému nábytku, stěnám nebo podlaze 
v bytě, který je zabezpečen nejméně způsobem K3. Nevztahuje se na movité věci, které 
dle své povahy a užití nelze takto zabezpečit. U takovýchto věcí bude individuálně sjed-
nán způsob zabezpečeni  

do 300 000,- Kč Z4 umístěny v trezoru - sejfu s víceplášťovými dveřmi s uzamykacím rozvorovým mechanis-
mem, který je ovládán cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem. Trezor připevněn 
nerozebíratelným způsobem k pevnému nábytku, stěnám nebo podlaze v bytě, který je 
zabezpečen nejméně způsobem K3. Nevztahuje se na movité věci, které dle své povahy 
a užití nelze takto zabezpečit. U takovýchto věcí bude individuálně sjednán způsob 
zabezpečeni 

nad 300 000,- Kč  Z5 vyšší způsob zabezpečeni individuálně sjednaný v pojistné smlouvě 


