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UNIQA pqištovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
ĹČ: 49240480

pojištěni odpovědnosti za škodu provozovatele -' .,N. , . - ,
zdravotnických zařľzenÍ : ':" "' ' \
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Číslo nové pojistné smlouvy Ruši se pojistná smlouva číslo

.......... . . .. ... . .. . . . , ... . . . . . .

pojistník

pojištěný

PI

Dopravní podnik hl,m.Prahy, a.s.
. Přľi,m?nl l Obchodní firma jméno Titul

;·sokolovská ' 42/217 19000 Praha
Ulice Č. , PSČ Obec

00005886
Telefon (8 - 17 hodin) Fax l E-mail Rodné číslo/ic
Korespondenční adresa

.,......... ... . ... .. .. .... ... . . ., , . .. .,.. . .. , .. . .. . . . . .. .... .. . . . .. .. . .. . ..... ..... ...
. .... .. . . . . . .Ulice Č.p. PSČ Obec

.. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ... .. ... .. .. . . . ... ...
j Dopravní podnik hl.m.Prahý, ä;'.., ,

přfjmení l Obchodní firma jméno Titul
::sokolovská : 42/217 J9000 ' , Praha

...... .Ulice Č.p. PSČ Obec
. , .. . .

- 00005886

Telefon (B- 17 hodin) Fax l E-mail Rcjdné číslo/lč
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Předmět pojištěni ;nzz ambulantní péČe
S-MH MP/1052012/12/ZDR

.. . .. ... . .... . .. .. ... .. .... . ..... ...., ....... ..., ,

Sjednaná pojistná Částka: . , 10 000 (JOO , KČ výše spoluúčasti:

:,' , - · , · ' ' - " ' '
: :" ' ·;. .,. : , -·. ,: : K S 'd: ' .ľ F. ľ' í
' ' " ·" "" ' " "':'..:'1: C: .. · : :' ::: -' · . ',. · " ' ' ' ' · ': . . . C" , . , - . .. . . ,

"" · µ"·' 7 .,\y., '.· ·'. · '., ·- ".. .'. . , -.

:. : " ' ' '".:3, , ". ' . . ""- ".. . . ... .

1 000 KČ

( " ' - . .. . . . l ' . . " . · " " : :' ,. ... . ...... ...: r,< ',"b :..>... .:,:'"'S :: ' " ::":"' " ' ' ' " ·" L .>· . ,. . ', .,;:, · ý; $:'·\ ? C' ' "' ' ' ' ' , ' ' ' " :+' n · · ·," ·" - : ' '· " ' '- yZ"'· P . · ,.'

Typ zařľzenŮ' Odpovědná osoba 5 1 8 100 Kč

Zaměstnanci (odborný zdr. pracovník) 1 12 l 200 KČ

Zaměstnanci (Lékař) 2 10 4 000 KČ
. . , .. . . . .

pojistné celkeín po úpravě dle pojistné Částky a spoluúčasti:

, - - Y .·, .'. " ;', - " : : . : - ; ;' "' "' · " . '" "' i , . . : " " ' .' , . ·; . ·':: .' " : ': ' "' ' -- i : '·' ',. , ,: ."· ', :.. . :. . ·' . , .. ·. : - ' ' : . ' :, , - : ·, .
; . - . · · ··-·· ""·· -' ' "" '"- '---'""- "' " -"-' ' '--" ' " - -- " -- '"-·' "·· ·.· ·.-.... .......... . . .- .- .... .

19 950 Kč

, . .
' ' ' " " ' ' " ' "". ' " " ' · , , . . · . ·- , -.. ··: :. .. · :.;.:;·":' ."' l ·· ' ,, -'·.:', : U'. . . C. ' · ' ' " ' :' · · t.;

.: .. ... .. ' " . ,i ·'· - - - · - -. · ..

Odpovědnostza škodu 7působenou přenosem nakaŽlivé 1 000 KČ 1 KČ
500 000 Kčchorobyvcetne HIV

· . , . · ·. .':.. C '. .:· '·:
. ' '- ':' ·- , : . ;·, - : : .:··. ,·'·'·. ·'.:U:' C '

':: ,' ' ' · . . , . ' . ' . ' ' . . - . . . " . .. . : ,, , . .. . , . . ... ..6.·.

: " .' ' t -:.., ·,.. .. .,. , ,

l, + ll.
Slevy l přirážky

Roční pojistné ce[kem:: 15 961 KČ)

..,Typ slevy/přirážky , ,.. . .. , .. , . ... , ,. , , , ,. ,,. výše slevy/přirážky,. .. ,.. ..P!?Pis slevy/přirážky
:lObchodní sleva 20% -20 %

.. . . .. ... . .. ........ ....... . . .. , ...... . . . ., . . . .. . . . . . .. . . . . ;pojistné celkem splatné k 1,7, každého roku ' 15 961 KČ

pojistné (splátka) CELKEM
,. ,. . ... . ... .... . . . . . . ....

01.07,2013 0:00 hod. 01.07.2014

PoČátek pojištění Konec pojištěnI

4očně
.. .. .. .... . .. . . . . . . .Příkaz k úhradě . kód banky

Počátek a konec pojištění

Způsob placení pojistného

0:00 hod. ' Ano

Automatické prodlouženi

č.účtu/SlPO.

První platba N.eza,placeno. .,, . , ,
Variabilní symbol první platby resp. blok č.

zaplacena dne' !
.. . .. . .... . . .,, . . . .. . . .. ,..

ve výši! O KČ
;. , ,
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(odchyln.é nebo d.oplňujíý údaje)

.

pojistitel poskytuje cíle ČIA., odst.4.7.\'šeobecných pojistných podmínek - obecná část - UCZ/05 (dále jen 'VPP UCZ/05') předběžné pojištění. Není-li
však pojistná smlouva uzavřena, poskytuje pojistitel pojistné plnění z předběžného pojištění v rozsahu ujednaném v návrhu, maximálně však
10.000.000 Kč.

Navrhovatel bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat aŽ o 1%, aniž by to bylo
považováno za protinávrh podle ČI, 4, odst 4.3. VPP UCZ/05.

!
: 'i : ', .. ". S :· :1 .:'.' ,' ;i':; ::' i:"". ';j.·:i ': '::

potvrzuji, že jsem převzal, byl jsem seznámen a souhlasím s tímto návrhem a uvedenými všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami a

UCZ/05;UCZ/Lék/10;Sm|uvnĹ ujednání- odpovědnost za škodu způsobenou zavlečením, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidi včetně viru HIV
prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, ja'ným způsobem, písemně a v českém jazyce
(i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 s,, o pojistné smlouvě, Prohlašuji, Že jsem měl
dostatek Času k prostudování tohoto návrhu a že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám,
které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem
srozuměn/a.
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnjctví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činnosti podle
ustanoveni § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinnosti
plynoucích z tohoto smluvního vztahu, Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti
pojišťovnictví, bankovnictví a při poskytováni služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 sb. souhlasím s
předáváním osobních údajů do jiných států, Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání
může mítza následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, Že jsem byl poučen o svých právech vyp|ývajÍcÍch ze zákona a tento souhlas ke zpracovávání
dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištěníi pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Podíl

1 .

2,

, 100,00 %

Za pojistitele převzal

Datum i 23.05.2013 Hodina
:1'

:14.32
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UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012,
Evropská 136, 16012 Praha 6
lČ: 49240480

Smluvní ujednáni k dodatkovému pojištění
pro provozovatele zdravotnického zařízení
— odpovědnost za škodu způsobenou zavlečením, rozšířením,

přenosem nakažlivé choroby lidí včetně viru HIV

',G<Ĺ"' (:., ,'"" U ,j 'G"" L) "1

pojistná smlouva číslo
Ň.:1 ,ŕ' Yrmb,

bů';,

pojistník 4_ J:' U ,D L2 l' Ý) tf' Ľ) 1-j'/' K:j C. L"4, l C':',, f!
přfjmenl. (resp obchodní ňrm.a) ' ' ' ' "" "" ' " ' "'" '" " " "" ' " jmino ' ' " " ' ' ' Titul

pojištěný

l'
.°:') ,E) ,M. :) LŮ , :J l" L: "' . ňj C!,>m ý) C'";"' . 2('.'

, příjmení (resp ibchoání firma) '"" ' " "' " ' " . " , jméno "' " " " ' " ' Titul' " ' '

pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařIzenI nim, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí včetně viru HIV, a to
(poskytovatele zdravotních služeb) se rozšiřuje o toto riziko: s limitem plnění pro jednu i všechny škody v průběhu jednoho pojist-

ného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší
Odpovědnost za škodu způsobenou zavlečením, rozšířenIm, období) ve výši 500.000 Kč.
přenosem nakažlivé choroby lidí včetně viru HIV (23)

Odchylně od článku 6 odst. 1 písm. b) VPP UcZ/Lék/10 se ujednává, že
se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou zavleče-
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~
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t' UNIQA pojišťovna, a.s.
'" _ : . Zapsána u Městského soudu v Praze,

oddíl B, č. vložky 2012.
í l U'"' já ; ' Eyropská 136, 160 12 Praha 6

E lC: 49240480

Záznam o požadavcích
a potřebách klienía

992000096166 i!llIi __1
Číslo

(vázan'i pojišťovací zprostředkovatel nebo výhradní pojišťovací agent nebo pojišťovací agent, který spohjpracuje jen s jednou pojišťovnou nebo zaměstnanec pojišťovny):

jméno a přijmení .l Obchodnífirma (název)

Bydliště l Sídlo

Místo podnikáni, pokud se liší od bydliště

Registrační čÍslo v registru vedeném ČNB

jméno a přgmenľzaměstnance či člena stat. orgánu,
který uzavírá pojistnou smlouvu

(podřízený pojišťovací zprostředkovatel, který jedná jménem a na účet pojišťovacího zprostředkovatele l):

jméno a příjmení l Obchodnífirma (název)
,

Bydliště l Sídlo

Místo podnikání, pokud se liší od bydliště

Registrační číslo v registru vedeném ČNB

jméno a přýmení zaměstnance či člena stat. orgánu,
který uzavírá pojistnou smlouvu

Informace:
1. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 (s výjimkou zaměstnance pojišťovny) je možné ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, kte'ý je dostupný

na www.cnb.cz nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.
2. pojišťovací zprostředkovatel 1 je činný pro UNIQA pojišťovnu,a.s., a to:

výhradně

zprostředkovává nekonkurenční pojistné produkty i pro:

3. pojišťovací zprostředkovatel 1 a 2 nemá přímý nebo nepřímý Eodi1 na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, převyšující 10 %.
4. pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani osoba ovladajIcí tuto pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacích zprostředkova-

telů 1 a 2 převyšující 10 %.
5. Stížnost na ,pojišťovacího zprostředkovatele 1 a 2 je možné podat písemně (nebo ústně) na adresu pojišťovny uvedené v bodě 2, oddělenI stížností a reklamací nebo u ČNB. Stížnost

na případneho pojišťovacího zprostřeclkovateIe 2 lze podat také u pojišťovacího zprostředkovatele 1.
6. Žalobu ria pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 je možné podat u místně a věcně příslušného soudu.
7, pojišťovací zprostředkovatel 1 je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění, případný pojišťovací zprostředkovatel 2 je provizně odměňován pojišťovacím zpro-

středkovatelem 1.
8. pojišťovací zprostředkovatel poskytuje pojištění způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21, odst. 7, zákona č, 38/2004 Sb.

Klient/(ka) (PI) Partner/(lca) (P2) Dítě (DI) Dítě (D2)

jméno a příjmení
l Obchodnifirma (název)

Datum narozeni l lČ

Bydliště l sídlo

Telefonické spojení

Email

u -7 P usol"

pojištění dožití l investiční pojištění

PI P2

pojištění smrti

pojištění úrazu

pojištění nemoci

jiné

Ostatní µojišŤění

pojištění domácnosti

pojištění nemovitosti

pojištění motorového vozidla

pojištěni odpovědnosti

pojištění podnikatelů
m
F jiné
LIJ

:·:'1,',' Požadovanou variantu zakřtžkujte!
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Prostor pro vyjádření klienta - popsat, jakÝ je jeho pojistný záměr nebo motivace le pojištění, apod.)

l
r

jblasti, kt"a"é mám zájein řešit ?-:řísýušným pojištěním:

'njištění osob
kjištění pi pro případ

:ajištěnj p2 pro případ

smrti úrazu nemoci invalidity

smrti úrazu nemoci invalidity

zhodnocení finančních prostředků

zhodnocení finančních prostředků

:ajištěni děti pro případ

:hodnocení finančních prostředků
· investiční horizont

- požadovaná míra investičního rizika*

úrazu nemoci invalidity spoření finančních prostředků

krátkodobý
(do 3 let)

garantovaný výnos

střednědobý
(3 - l O let)

vysoce konzervativní

dlouhodobý
(nad 10 let)

vyvážená

do dosažení důchodového věku

vysoká agresivní

V souladu s pravidly platnými pro kolektivnÍ investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. investice do podílových jednotek (která slouží jako pod-
kladová aktiva v rámci investičních programů) v sobě obsahuje riziko koWsání aktuáinÍ hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost F'ůvodně investované částky, investiční rizi-
ko nese plně pojistník. v případě garantovaného fondu zajišťuje pojistitel minimální výši zhodnocení ceny podílové jednotky (garantovaná výše zhodnocení je uvedena v pojistce, sazebntku poplatků
a na internetových stránkách pojistitele).

G. .? g m F

.,p5tcäun pojištění motorového vozidla

pojištění nemovitosti

pojištění domácnosti

sjeclnat jiné pojištění upřesněte

'ředstava klienta o výši měsíčního pojistného, celkové volné prostředky klienta, apod.

'ři jednorázovém vkladu převyšujícím 1 5 000 EUR uvést půvocl finančních prostředků (týká se pouze Životního pojištění)

Kč očekávaný příjem** (příjem sloužÍcÍ jako vstupní údaj pro modelaci výhodnosti produktu důchodového spoření)
'* Nutno vyplňovat pouze v případě, že je tento záznam sepisován pro účel uzavření smlouvy o důchodovém spoření podle zák. 426/2011 sb.

učení ;'"p tj !." (é
Uvé"st konkrétní typy navrhovaného pojištění, včetně rozsahu pojištění a pojistných částek a zdůvodnění, ze kterého musí být patrné, jak byly požadavky klienta vyhodnoceny a proč
iemohlo být některým požadavkům yyhověno).

Jient odmítá poskytnout údaje o svých požadavcích a potřebách a trvá na uzavřeni vybraného pojištění.

ANO NE

Zdůvodnit, proč klient odmítá sdělit požadované údaje a informovat ho o možných rizicích spojených se sjednávaným typem pojištění).

l případě, Že je tento záznam o požadavcích a potřebách klienta sepisován pro účel sjednáni smlouvy o důchodovém spořenČ klient svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s oficiál-
jÍ prezentaci důchodové reformy (na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věci www.mpsv.cz), zejména s výhodností a nevýhodností tohoto roduktu odle věku, přýmu,
iélky spoření a typu spořeni.
(lient svým podpisem potvrzuje, že požadavky a potřeby pojištěni jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně a informace mu byly také p . .
(iient svým podpisem potvrzuje, že převzal Záznam o požadavcích a potřebách klienta.

dísto Datum Podpis klienta Podpis pojišťovacího zprostředkovatele
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UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddí1 B, č. vložky 2012.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
lČ: 49240480

Všeobecné pojistné ij)odrníll1ky
- obecná čás:i: -

Článek i
Úvodní

Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen ,,pojí-
st"te1"), se řaí právním řádem České republiky. Plat" pro ně zákon o po
jistné smlouvě, zákon o pojišťovnictv( příslušná ustanovení občanského
zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen ,,VPP"), zvláštni
část VPP a doplňkové pojistné podmínky. obsahuji-li některé z výše uve-
dených podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustano-
veni uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě.

čfánek 2
Všeobecná usEanovem

2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v přípa-
dě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plně-
ni a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní úkony, týkajIcI se pojištěn( je třeba písemné formy.
Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.

Článek 3
Vymezení pojmů

:í

JJ

Pro účely pojištění se rozumí

a) nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není ji-
sté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo
neníznáma doba jejího vzniku,

b) pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné
smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojist-
ná smlouva oclvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistite-
le poskytnout pojistné plněn(

c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištěnísjednáno,

d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s po-
jistitelem,

e) účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto
smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukro-
mého pojištěnívzniklo právo nebo povinnost,

f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojiš-
ťovací činnost podle zvláštního zákona,

g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,

h) pojištěným osoba, na jejíž život, zdrav( majetek, odpovědnost za
škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojiš-
tění vztahuje,

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznik-
ne právo na pojistné plnění,

j) obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které
vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,

k) skupinovým pojištěním soukromé pojištěni, které se vztahuje na sku-
pinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž to-
tožnost v době uzavřeni této smlouvy není obvykle známa,

l) pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
m) pojistným rizikem mira pravděpodobnosti vzniku pojistné události

vyvolané pojistným nebezpečím,

n) pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky na-
hodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím,

o) pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může
v důsledku pojistné události nastat,

p) pojistným úplata za soukromé pojištěn(

r) běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné obdob(

s) pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě,
za které se platí pojistné,

t) jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kte-
rou bylo soukromé pojištění sjednáno,

u) škodnou událostI skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mo-
hla být důvodem vzniku práva na pojistné p|něnC

V) časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou
událostíj stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlži ke stupni
opotřebeni nebo jiného znehodnoceni anebo k zhodnocení věci,
le němuž došlo její opravou, modernizaci nebo jiným způsobem,

W) novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc
stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo no-
vou, stejného druhu a účelu,

x) oc||(L|pným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem
jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metoda-
mi k datu zániku soukromého pojištění,

y) čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskyt-
nout pojistné plnění z událost( které by jinak byly pojistnými udá-
lostmi,

z) pojištěním škociovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada
škody vzniklé v důsledku pojistné události,

ž) pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získáni
obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události
ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Článek 4
pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné
pojištění

4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné smlou-
vy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou písemné
dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, které je navrho-
vatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět.

4.2. pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí
o jeho přijeti či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná
smlouva uzavřena. jako písemné potvrzení o uzavřeni pojistné
smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v niž je den uzavřeni
pojistné smlouvy uveden.

4.3. Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem dodatky, výhrady, omezeni
nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové při-
jetí za nový návrh. Nevyjádří-li se druhá strana k návrhu pojistitele
ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy ji byl doručen, a neuhradí-li v této
lhůtě pojistné či jeho splátku stanovenou pojistitelem, považuje se
návrh za odmítnutý.

4.4. pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná
doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje se
vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran
smlouvu nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutIm pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, pojištěnÍzačjná v 0.00 hod, dne sjednaného
jako počátek pojištěnía končív 0.00 hod. dne sjednaného jako ko-
nec pc'jištěnL pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.

4.6. Pokud pojistná doba činíalespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 měsíců,

4.7. je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od clata uvedeného v návrhu
jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí o návrhu předběžné
pojištěni. Rozsah předběžného pojištění určuje pojistitel.



4,8. Přeclběžné pojištění konči cInem uzavření pojistné smlouvy, auto-
matickým uplynutím 2 měsíců očI data převzetí návrhu pojistitelem

" nebo dnem uvecleným v písemném odmÍtnutí pojistitele navrhova-
teli. Datum zániku předběžného pojištění v písemném odmÍtnutí
musí být stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení píse-
mného odmítnuti do clata zániku uplynulo alespoň 10 dni.

4.9. pojistitel má právo na pojistné za clobu předběžného pojištěni.

4.10.Dojde-li v clobě předběžného pojištění k pojistné události, má pojistitel
právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.

4.11.V případě, Že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný
rozsah pojištění od počátku, kte'ý je uveden v návrhu.

Článek 5
pojistné

5.1. pojistné je úplatou za poskytování pojištěni. výše pojistného se
určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé dru-
hy pojištěnípodle zásad pojistné matematiky. Základna pro výpočet
pojistného je uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvláštní
části VPP,

5.2. pojistné se stanoví bud' pro celou sjednanou dobu pojištění (jedno-
rázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné). v po-
jistné smlouvě lze v rámci pojistného obdobidohodnout splátky po-
jistného a termíny jeho splatnosti. Jsol1ä sjednány splátky pojistné-
ho, účtuje pojistitel přirážky odpovídajíd příslušnému področnímu
placení.

5.3. pojistné za první pojistné obclobí či jeho splátku nebo jednorázové
pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uza-
vření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro zrně-
nu pojistné srnlouvy. pojistné za další pojistná období je splatné
vždy k výročnímu dni počátku pojištěn( není-li ujednáno jinak.

5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném terminu,
má pojistitel právo požadovat úhradu upominackh nákladů a úroky
z prod|enC jejichž výši stanovi právní předpis. Za datum úhrady po-
jistného či jeho splátky se pokládá den, kdy jsou připsány na účet
pojistitele nebo jím hotovostně inkasovány.

5.5. pojistitel je oprávněn upravit u škoclového pojištěnívýši běžného po-
jistného pro další pojistné obclobi, pojistitel sdělí nově stanovenou
výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splat-
nosti pojistného za pojistné období ve kterém se má výše pojist-
ného změnit, Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhla-
sC musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o na-
vrhované změně výše pojistného dozvěděl. pojištění pak zanikne
uplynutím pojistného obdobC na které bylo pojistné zaplaceno,

5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorá-
zově poplatky (např. pojistný poplatek, poplatek za vinkulaci).

5.7. pojistitel je oprávněn započíst dlužné částky pojistného a jiné splat-
né pohledávky ze soukromých pojištění proti pojistnému plnění ne-
bo přeplatkům pojistného z jiných soukromých pojištění

6.2,2. pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypověclět do 2 měsíců
ocĹe dne uzavřeni pojistné smlouvy. Drieni doručení výpověcli po-
číná běžeľ osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění
zaniká,

6.2.3. pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět clo 3 měsíců
ode dne doručeni oznámeni vzniku pojistné události. Dnem doru-
čeni výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uply-
nutím pojištěni zaniká,

6.2.4. pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3, vypovědět životní
pojištění

6.3. Odstoupením

6.3.1, Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlou-
vy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné
dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění má pojistitel
právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úpl-
ném zodpovězení clotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto
právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou
skutečnost zjistil. To platii v případě změny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva ocl počátku ruší.
pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě
do 30 dnů ode dne odstoupeni od pojistné smlouvy, vrátit zapla-
cené pojistné, očI kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V pří-
padě odstoupeni pojistitele se od zaplaceného pojistného ode-
čÍtajÍ i náklady spojené se vznikem a správou pojištění pojistník
nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě ob-
myšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit
částku vyplaceného pojistného plněn( která přesahuje výši zapla-
ceného pojistného.

6.4, Odmhnutim pojistného plnění

6.4.1. pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže

a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až
po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání
pojištěni nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalos-
ti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných ciotazů,
a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné
smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmí-
nek, nebo

b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plněníz pojiště-
ni vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkajIcIse roz-
sahu pojistné události nebo podstatné údaje týkajid se této udá-
losti zamlčí.

6.4.2. Dnem doručeníoznámenío odmknuti pojistného plnění pojištění
zanikne.

6.5. Další důvody zániku

6.5.1. pojištěni zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná
věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy ciošlo ke smr-
ti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby
bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

6.5,2. pojištěni zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné clohodě pojis-
titele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění
sjednáno,

Článek 7
Povinnosti pojistníka a pojištěného

7.1. V případě pojištěni cizího pojistného rizika je pojistník povinen se-
známit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkajkíse pojištění
jeho rizika.

7.2, Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jest-
liže prokáže splněni této povinnosti a jestliže prokáže, že mu byl
k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zá-
konného zástupce takové osoby, neníji zákonným zástupcem po-
jistník sám.
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Článek 6
Zánik pojištěni

6.1. Nezaplacením pojistného

6.1.1. Pojištěnízaniká dnem následujIdm po marném up|ynutí|hůty sta-
novené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho
splátky, doručené pojistníkovi. Lhůta k zaplaceni je 45 kalendář-
ních dn( nebylo-li dohodnuto jinak. NenÍji však uhrazeno v uve-
dené lhůtě první pojistné, pojištění zaniká ke dni jeho počátku.

6.2. výpovědi

6.2.1. pojištění rovněž zaniká výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke kon-
ci pojistného období; výpověď' musí být doručena alespoň 6 týd-
nů před uplynutím pojistného obdobC jinak je neplatná.



7.3. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, kteiý
sjeclnal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný clo sou-
kromého pojištěni namísto pojistníka, a to cInem, kdy pojistník zem-
řel nebo zanikl bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

7.4. pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že
nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětleni o vzniku a rozsa-
hu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a po-
stupovat dohodnutým způsobem, Není-li pojistník současně pojiš-
těným, má tuto povinnost pojištěný; je-li pojistnou události smrt
pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba.

7.5. pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli
změnu nebo zánik pojistného rizika. V případě pojištění cizího po-
jistného rizika má tuto povinnost pojištěný.

7.6. jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně snížj, je pojistitel
povinen úměrně tomuto snÍženÍ snížit pojistné, a to s účinnosti ode
dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl,

7.7. jestliže se v době trvání pojištěni pojistné riziko podstatně zvýší tak,
že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavkání pojistné
smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká po-
jistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšeni pojist-
ného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se po-
jistné riziko zvýšilo. pojistník je povinen se k tomuto návrhu 'vyjádřit do
1 měsíce ode dne jeho doručen( nebylo-li dohodnuto jinak.

7.8. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádři-
ii se le této změně ve lhůtě podle odstavce 7.7., má pojistitel právo
pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne,
kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy,, nebo
ode dne, kdy uplynula lhůta pro jeho vyjádření V takovém případě
pojištěni zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručenivýpovědi po-
jistníkovi.

7.9. jestliže se v době trvání pojištěni pojistné riziko podstatně zvýši tak,
že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné
smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou smlouvu ne-
uzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě
1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V ta-
kovém případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode
dne doručeni výpovědi pojistníkovi.

7.10.Ustanoveni odstavců 7,6. až 7.9. se nepoužije u pojištěni osob
v případech, kdy se pojistné riziko měniv průběhu doby trvánísou-
kromého pojištěnía kdy je tato změna promítnuta ve výpočtu po-
jistného.

7.11,pojistnik je povinen neprodleně nahlásit pojistiteli jakoukoli změnu
v subjektu, který se uvádí v pojistné smlouvě. Změna v subjektu se
považuje za podstatné zvýšení pojistného rizika v souladu s bodem
7.7. těchto VPP,

Článek 8
Násleclkv porušenĹ povinnosú

8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištěn(, v průbě-
hu pojištěni nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinnos-
tí uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě a by-
lo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojist-
né plnění přiměřeně snížit.

8.2. Pokud mělo porušení povinnosti uvedených v právních předpisech
nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, je-
jí průběh nebo na zvětšeni rozsahu jejích následků anebo na zjiště-
ní nebo určení výše pojistného plněn( může pojistitel pojistné plně-
ni snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho
povinnosti plnit,

8.3. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšeni pojistného
rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypo-

věděl, náleží mu pojistné až do konce pojistného obclob( ve kterém
došlo k zániku soukromého pojištění.

Článek o
pĹ'1čpÍ

pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje zákon
o pojistné smlouvě.

Článek 1
Postup při ro7dílriý"h názom"h

1 0.1, Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze
dohodnout řIzenI znalců.

1 0.2. Každá smluvní strana urči vždy na vlastni náklady po jednom znal-
ci a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna
smluvnistrana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se
obě strany dohodnou na zavedeni řízení, platitato skutečnost jako
uznání názoru druhé strany.

10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku pro-
ti osobě znalce lze vznést před zahájením jeho Činnosti,

1 0.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán poji-
stiteli i pojištěnému.

1 0.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako před-
sedy, lcteřý má rozhodující hlas v případě neshocly; ten své rozhod-
nuti předá oběma smluvním stranám.

10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany rov-
ným dilem.

Číánck 'í í
fjomčová ní

11.1, Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice pro-
střednictvím pošty jako obyčejné či doporučené zásilky, případně
jiným vhodným způsobem, není-li dohoclnuto jinak.

11.2. Nenŕli adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě do-
ručeni zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě
nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo
zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání
písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží
u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost
vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uloženi,
považuje se poslední clen této lhůty za den doručen(, i když se
adresát o uložení nedozvěděl. Není-li zjištěn opak, má se za to, že
se adresát v místě doručenIzdržoval.

11.3, Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informo-
val pojistitele, považuje se tato písemnost za doručenou dnem, kdy
byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoručitelná.

Článek 12
Postoupeni pohledávky

pojistník/pojištěný je oprávněn postoupit své pohledávky za pojistitelem
na třetí osobu či osoby pouze za podmínky, že pojistiteli předem píse-
mně oznámízáměr postoupit pohledávku za pojistitelem a současně do-
loží pojistiteli identifikační údaje postupníka.

Článek 13
rUčinnosť

Tyto VPP nabývají účinnosti 1. 9. 2011.
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Úvodní ustanovení

pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek,
Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část - UCZ/05, které
spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištěni se sjednává jako pojištění
škodové.

Článek í
Škodná událos?, pojistná událost, pojistné rizika, pojistné nebezpečí

1. pojištěni odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem
stanovenou odpovědnost za škodu provozovatele zdravotnického
zařIzeni (dále jen ,,pojištěný") vzniklou událost( která by mohla být
důvodem vzniku práva na plnění pojistitele (škodná událost). Jde-li
o vÍce škod (vÍce poškozených nebo různé druhy škod), které vznik-
ly v příčinné souvislosti s toutéž právni skutečnost( příčinou, pova-
žujise za jednu škodnou událost.

2. pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit za pojiště-
ného škodu, kterou způsobil v souvislosti s provozem zdravotnické-
ho zařÍzenÍa poskytováním zdravotní péče (pojistné riziko) jinému na
životě, zdraví a věci (pojistné nebezpečí), a za kterou podle právních
předpisů odpovídá. Pokud o náhradě této škody rozhoduje oprávně-
ný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy roz-
hodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

3. pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve yýši ur-
čené právním předpisem škodu vzniklou jinému (pojistná nebezpečj):

a) na životě, zdraví a věci;

b) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle písm. a) tohoto
odstavce;

c) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému ná-
roku na náhradu škody v rozsahu uvedeném v článku 3 odstavci 5
těchto pojistných podmínek.

4, pojištěni odpovědnosti se vztahuje i na náhradu nákladů vynalože-
ných zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí oso-
by v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného
v těch případech, kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví či usmrce-
ním, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojiště-
ni.
pojištěni se současně vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka po-
jištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěné-
ho. pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy z odpovědnosti za
pracovní úraz nebo nemoc z povoláni, ke kterým se náklady na zdra-
votn[péči vážou, vznikl nárok na plněniz přIslušného právního před-
pisu Ceské republiky při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

5. pojištěni odpovědnosti se vztahuje i na úhradu regresní náhrady or-
gánu nemocenského pojištění, která vznikla v clůsledku protiprávní-
ho jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem
a došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku ne-
mocenského pojištěnI(dle § 126, zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištěnív platném znění), kdy z odpovědnosti za škodu na
zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvjsC vznikl nárok na
plnění z pojištěni sjednaného pojistnou smlouvou.

6. pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na odpovědnost pojištěné-
ho za škody vyplývajkíz v[astnictvC držby nebo jiného oprávněného
užNáni nemovitosti sĹoužÍcÍ k výkonu činnosti pojištěného.

7. Odchylně od článku 6 odstavce 1 písm. g) těchto pojistných podmí-
nek se pojištěnívztahuje i na činnosti podle zákona č. 220/1991 Sb.,
o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lé-
kárnické komoře v platném znění a zákona č. 160/1 992 Sb., o zdra-
votní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění.

8. pojištěni odpovědnosti se dále vztahuje na škodu vzniklou při posky-
tování první pomoci pojištěným v zahraničí

9. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou tyto skutečnosti:

a) příčina vzniku pojistné události nastala maximálně tři roky před sjed-
náním pojištění a pojistná událost byla pojistiteli oznámena v době
trvání pojištění, pokud pojištěný prokáže, že v době uzavíránI pojist-
né smlouvy o vzniku pojistné události nevěděl a ani nemohl vědět;

b) nebo příčina vzniku pojistné události nastala v době trvání pojištění
a tato pojistná událost byla pojistiteli oznámena nejpozději do tři let
po ukončení pojištěni.

Příčinou vzniku pojistné události se rozumí porušeni povinnosti sta-
novené právním předpisem, které spočívá v určitém jednání nebo
opomenut( ke kterému došlo na území České republiky, pokud není
v těchto pojistných podmínkách dále uvedeno jinak. Bylo-li příčinou
vzniku škody jakékoliv opomenut( považuje se toto porušeni povin-
nosti v případě pochyb za vzniklé okamžikem, kdy by zmeškané jed-
nání muselo být nejpozději provedeno, aby se zabránilo vzniku ško-
dy.

Článek 2
t"jäfšÍ pojištěná nebezpečí C?

Pokud je to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění odpověd-
nosti za škodu se vztahuje na tato další pojistná nebezpečí a rizika (dále
jen ,,dodatková pojištěni"):

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)
Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek
se ujednává, že se pojištěni vztahuje i na odpovědnost za škodu na vě-
cech, které pojištěný převzal nebo má u sebe ke zpracování, opravě,
úpravě, prodeji nebo z jiného obdobného důvodu za účelem objednané
činnosti.
pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.
pojištěni v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky
uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu článku 1 těchto
pojistných podmínek (dále jen ,,v základním rozsahu"). Limit plnění pro
jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné
škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všech-
ny škody vzniklé v ročním pojistném obdobičiní clvojnásobek limitu sjed-
naného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za finanční škodu (04)
Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. e) těchto pojistných podmínek
se ujednává, že se pojištěnívztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou
třetí osobě jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci (finanční škoda). pojistnou událostí se rozumí poru-
šení povinnosti stanovené právním předpisem, které spočívá v určitém
jednán" nebo opomenuti, ke kterému clošlo na území České republiky
(včetně vzniklých ekonomických účinků) v době trvání pojištěni.
Předpokladem pro poskytnuti pojistného plnění je skutečnost, že pojist-
ná událost byla pojistiteli oznámena nejpozději dva roky po ukončeni po-
jištěni. Bylo-li příčinou vzniku škody jakékoliv opomenutC považuje se to-
to porušení povinnosti v případě pochyb za vzniklé okamžikem, kdy by
zmeškané jednání muselo být nejpozději provedeno, aby se zabránilo
vzniku finančniškody.
pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škoclu způsobenou pojiš-
těným jako členem představenstva či dozorčí rady nebo jako jednatelem
či prokuristou jakékoliv obchodní společnosti a na jinou majetkovou (fi-
nanční) škodu yyplývajídz odpovědnosti za škodu způsobenou vadným
výrobkem nebo vadou vykonané práce. Dále se pojištění nevztahuje na
odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povin-
nosti či jejím nesplněním, porušením práv duševního v|astnictvC nedodr-
žením smluvně stanovených náklaclů a rozpočtů, na odpovědnost za
schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
a na oclpovědnost za finanční škodu při obchodování s cennými papňy,
penězi, úvěry, pojištěním, leasingem a pozemky, jakož i v souvislosti
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s platebním stykem všeho druhu a činnosti v souvislosti s elektronickým
zpracováním dat, racionalizacI a automatizací.
pojištěni v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky
uvedené u pojištěni odpovědnosti za Škodu v základním rozsahu. Limit
plněnípro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném obdobia spoluúčast
z jedné škodné ucláiosti jsou uvecleny v pojistné smlouvě. Limit plněni
pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek
limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném obclobí,

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých le úschově (07)
Odchylně od článku 6 odstavce 2 písní. a) těchto pojistných podmínek
se ujednává, Že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na vě-
cech, které pojištěný převzal proti potvrzenIvýlučně k úschově. pojištění
se však nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letaclla, kle-
noty, peníze a jiné cennosti. Za cennost se však nikdy nepovažuji oděvy.
Nárok na pojistné plněnivšak vznikne pouze za předpokladu, že věci pře-
vzaté proti potvrzen( s výjimkou šály, šátku, čepice, klobouku a rukavic,
jsou tímto potvrzením jednotlivě určeny, uloženy ve vymezeném prosto-
ru pod stálým dozorem pojištěného a do tohoto prostoru smí vstupovat
pouze pojištěný.
pojištěni v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky
sjednané u pojištěni odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit
plnění na jeden šatní (úschovní) lístek, limit plnění denní a spoluúčast
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (Í l)
Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. f) těchto pojistných podmínek se
ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost zaměstnavatele za
škodu vzniklou na věcech, které zaměstnanec pojištěného oclložil při pl-
nění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nim na místě le tomu
určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají. Pokud jde o Škodu na
klenotech, penězích a jiných cennostech, plní pojistitel jednomu poško-
zenému maximálně do výše 10.000 kč
Nárok na pojistné plněni za škody vzniklé pohřešováním věci však vznik-
ne pouze za předpokladu, jestliže se odložené věci nacházely v uzamče-
ných prostorách zaměstnavatele (skříňky, skříně, šatní prostory apod.),
sloužících k jejich odkládání a ke škodné události došlo v důsledku pro-
kazatelné krádeže vloupáním.
pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky
uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit
plněni a spoluúčast ze všech škodných události v jednom dni je uveden
v pojistné smlouvě.

ČJánek 3
Plnění pojistiťek, zachraňovací nákkdy

1. Není-li v pojistné smlouvě clohodnuto jinak, právo na pojistné plně-
ní vzniká jen tehdy, jestliže pojistná událost a škoda nastaly na úze-
mí České republiky v době trvání pojištění

2. pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li v pojist-
né smlouvě ujednáno jinak.

3. Není-li v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě
ujednáno jinak, náhrada škody vyplacená pojistitelem ze všech pojist-
ných události vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku (případně
v průběhu platnosti pojištěni sjednaného na kratší obdobQ nesmí pře-
sáhnout dvojnásobek pojistné částky stanovené v pojistné smlouvě.

4. Jestliže se týká pojistná událost cizích věcC je pojistitel povinen plnit
jen v případě, že se poškozenému ze stejného důvodu neplnilo z je-
ho vlastního pojištění (osobního).

5. pojistitel uhradíza pojištěného náklady:

a) řIzenI o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud toto řízení
bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady
škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řIzení,
a to ve všech stupních;

b) na obhajobu v trestním řízení, (tj. v přípravném řIzeníi v řIzeni před
soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti
se škodnou událostI;

c), mimosoudního projednáváni nároku na náhradu škody, které vznik-
ly poškozenému, pokud se k tomu pojistitel písemně zavázal.

Náklady právního zastoL|pení a obhajoby podle tohoto oclstavce,

které přesahuji mimosmluvní odměnu aclvokáta v České republice
stanovenou příslušnými právními přeclpisy, pojistitel Llhrac|Í pouze
v přípaclě, Že se k tornu písemně zavázal.
pojistitel nehradí náklady podle tohoto odstavce, jestliže byl pojiště-
ný v souvislosti se škodnou události uznán vinným úmyslným trest-
ným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojiš-
těnému právo na vrácenívyplacené částky.

6. V rámci sjednané pojistné částky pojistitel uhradí tyto zachraňovací
náklady:

a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozí-
cí pojistné události, nebo zmírnění následků již nastalé pojistné udá-
losti;

b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpeč-
nostních při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho
zbytků.
Úhrada zachraňOvacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu
života a zdravíse omezuje do výše 30 % ze sjednané pojistné částky.
Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů podle písm.
a), b) tohoto odstavce se omezuje do výše 5 % ze sjednané pojistné
částky. Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil na základě pí-
semného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení,

Článek 4.
Přechod pt'áva na pojistKek

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozÍcÍ nebo nastalou pojistnou událostí
oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachra-
ňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné ob-
dobné právo, přecházivýplatou plněni z pojištění toto právo na po-
jistitele, a to až do výše částek, které pojistitel z pojištění oprávněné
osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací ná-
klady, vyplatil.

2. Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto člán-
ku proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo oso-
bou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domác-
nosti nebo, které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestli-
že tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně.

3. Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila
zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného
obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak
zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo po-
stihu. Projeví-li se následky takovéhoto jednání až po výplatě pojist-
ného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného
plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

4. jestliže pojištěný nebo ten, koho ke své činnosti použil, způsobil ško-
du svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo apli-
kací omamných nebo psychotropních látek, má pojistitel proti němu
právo na náhradu toho, co za něho plnil.

5. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrá-
cení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho
výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tu-
to částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.

6. Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů řízení o náhradě
škody, které pojištěnému bylo přiznáno proti odpůrci, pokud je poji-
stitel za něj zaplatil.

7. pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že
nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavci 5 a 6 toho-
to článku a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Ten, na něhož se pojištěníodpovědnosti za škodu vztahuje, je kromě
povinnosti stanovených ve VPP - obecná část - UCZ/05 povinen:

a) dbát, aby pojistná událost nenastala, především nesmí porušovat po-
vinnosti srněřujkí k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou
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mu právními předpisy uloženy nebo které vzal na sebe pojistnou
smĹouvoLl, ani trpět jejich porušování osobami, které jsou pro něho
činné;

b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny zrněny ve sku-
tečnostech, na které byl tázán při sjednáváni pojištění nebo nastalé v
době trvání pojištěnC jakož i ty, které mají vliv na výši pojistného
(včetně zvýšeni či rozšíření pojistného rizika). Za změnu pojistného
rizika se považuje i změna základny pro výpočet pojistného, která je
uvedena v pojistné smlouvě (např. změna právní formy provozova-
tele ordinace, zvýšení počtu lékařů a dalších zdravotnických pracov-
níků, kteří jsou u pojištěného v pracovněprávním vztahu).

c) oznámit neprodleně orgánům činným v trestním řIzeni škodu, jež
vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu či poku-
su o něj;

d) učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na ná-
hradu škody, které podle § 33 zákona o pojistné smlouvě nebo jiných
právních předpisů přechází na pojistitele;

e) učinit opatřeni, aby škoda vzniklá pojistnou události nebo v souvis-
losti s ní byla co nejmenší; vyčkat s opravou věci poškozené pojist-
nou události nebo odstraňováním zbytků takto zničené nebo poško-
zené věci na pÍsemný pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30 dnů
od nahlášení pojistné události, pokud z bezpečnostních, hygienic-
kých nebo jiných vážných důvodů není nutno s opravou nebo od-
straňováním zbytků začít neprodleně;

f) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že má sjednané další po-
jištěni proti témuž pojištěnému riziku pro stejné pojistné obdobíj
sdělit jméno pojistitele a výši pojistných částek;

g) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobenou pojist-
nou událostí (regres);

h) nesmí zcela ani zčásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok z titulu
odpovědnosti za škodu bez předchozího souhlasu pojistitele, s vý-
jimkou nároku na náhradu škody na věcech, která nepřesahuje výši
spoluúčasti;

i) plnit další specifické povinnosti, které byly smluvně ujednány v po-
jistné smlouvě.

2, Mělo-li porušeni povinností podstatný vliv na vznik pojistné události
nebo na zvětšeni rozsahu jejich následků nebo ztížilo-li zjištěni práv-
ního důvoclu plněni či šetřeni rozsahu škody, je pojistitel oprávněn
plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto po-
rušeni na rozsah jeho povinnosti plnit.

3. pojistitel je oprávněn odmítnout pojistné plnění pouze v případě
uvedeném v § 24 odst. 1 písm. b) zákona o pojistné smlouvě v plat-
ném znění, pokud se na uvedení nepravdivých nebo neúplně zod-
povězených písemných dotazů nebo na uvedeni vědomě nepravdi-
vých nebo hrubě zkreslených údajů výlučně podí1el poškozený nebo
s jeho vědomím jiná osoba.

4. jestliže pojistitel požadoval vypořádání nároků poškozeného na ná-
hradu škody uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu však pro
odpor pojištěného nedošlo, může pojistitel doporučeným dopisem
pojištěnému odmítnout další úhradu nákladů, s výjimkou nákladů
obhajoby, jakož i plnění toho, oč se povinnost pojistitele plnit v dů-
sledku tohoto jednání pojištěného zvýšila.

5. pojištěný je dále povinen oznámit pojistiteli, že poškozený proti ně-
mu uplatnil právo na náhradu škody, kterou má uhradit pojistitel
a vyjáclřit se k požadované úhradě a jejívýši. Tato povinnost se vzta-
huje i na případy, kdy poškozený uplatňuje náhradu škody u soudu
nebo jiného příslušného orgánu.

6. V případě, že proti pojištěnému nebo tomu, koho ke své činnosti
použil bylo zahájeno trestní řízení v souvislosti se vzniklou škodou,
neprodleně o tom informovat pojistitele, včetně jména zvoleného
obhájce a průběhu a výsledku tohoto řízení,

-článek 6
Speciální výluky z pojišEění

1. Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě se pojištění nevztahuje
na odpovědnost za škodu způsobenou:

a) výkonem zcli'avotní péče, pro kterou nemá pojištěný potřebnou kva-
liŕikaci ve smyslu příslušných právních přeclpisů;

b) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím rnetod
dosud nezavedených v klinické praxi; zavlečením, rozšířenIm, přeno-
sem nakažlivé choroby lidí včetně HIV, zvířat nebo rostlin;

c) která se projevuje genetickými změnami organismu; umělým přeru-
šením těhotenství; kosmetickým chirurgickým zákrokem, který ne-
sloužIk odstraněnímIstMho onemocněnia je prováděn z důvodů čis-
tě estetických;

d) zářením všeho druhu, nedošlo-li ke škodě v důsleclku nenadálé po-
ruchy ochranného zařIzenI, s výjimkou škody na zdraví vzniklé paci-
entovi zdravotnického zařIzenív důsledku jeho vyšetření nebo léčení
radioaktivními látkami;

e) působením teploty, plynů, par, vlhkosti, popňku, kouře, odpadů všeho
druhu, znečištěním vod, nedošlo-li ke škodě v důsledku nenadálé poru-
chy ochranného zařízeni s výjimkou škody na zclraví vzniklé pacientovi
zdravotnického zařízenív důsledku jeho vyšetřeni nebo léčení;

f) úníyslně pojištěným nebo tím, koho pojištěný ke své činnosti použil,
převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou
ve smlouvě;

g) dopravním prostředkem nebo činnostmi, u kterých právni předpis
ukládá povinnost uzavřít povinné pojištěníj

h) pracovním úrazem a nemocľz povoiánC pokud se na ně vztahuje pří-
slušný právní předpis České republiky;

i) formaldehydem, azbestem a účinky atomové energie;

j) porušením právní povinnosti pojištěným v době před uzavřením po-
jištění; šIřenIm poplašné zprávy;

k) na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na nichž pojištěný
prováděl objednanou činnost, jestliže ke škodě došlo proto, že do-
dané věci byly vadné jakosti nebo objednaná činnost byla vadně pro-
vedena.

2. pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

a) na věcech, které pojištěný převzal ke zpracování, opravě, úpravě,
prodeji, úschově nebo z jiného obdobného důvodu za účelem pro-
vedení objednané činnosti;

b) na movitých věcech, které pojištěný oprávněně užívá;

c) zářením, exhalacemi, popňkem, znečištěním vod, vibracemi a na ji-
né ekologické škody podle ustanovení§ 27 zákona č, 17/1992 Sb,, o ži-
votním prostřed( v platném zněnf zařízeními k čištěnivody, k čištěníod-
padních vod, k naldádánís odpady a k zneškodňování odpadů;

d) na věcech, které pojištěný přepravuje dopravním prostředkem ve
vlastní režii mimo rámec přepravních smluv;

e) jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohře-
šováním věcí;

f) v rámci pracovněprávních vztahů (odpovědnost zaměstnavatele za
škodu způsobenou zaměstnanci a naopak).

3. pojištění odpovědnosti se nevztahuje:

a) na povinnost pojištěného uhradit pokutu, penále či jinou sankci;

b) na škody vyvolané válečnými událostmi, teroristickými činy, stávka-
mi, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakož
i s tím spojenými vojenskými, policejnImi a úředními opatřeními;

c) na škody, které přímo či nepřímo souvisí s účinky elektromagnetic-
kého pole.

4. pojistitel nehradíškodu, za níž pojištěný odpovídá:

a) svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijive
společné domácnosti, společníkům nebo jejich manželům či příbuz-
ným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společ-
né domácnosti;

b) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, pří-
buzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné do-
mácnosti majetkový podíl a to v rozsahu odpovídajidm poměru podňů
jeho samého nebo těchto osob k základnímu kapitálu společnosti;

c) osobám pojištěným v rámci téže pojistné smlouvy.
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5. je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvede-
né v odstavcích 1 až 4 tohoto článku, platíi pro toto pojištěn( že se
nevztahuje na oclpovědnost za škoclu způsobenou ostatními pojist-
nými nebezpečími vyloučenými v oclstavcích 1 až 4 tohoto článku.
v pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištěni nevztahuje i na odpo-
vědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v odstavcích
1 až 4 tohoto článku.

Článek 7
výkladová

1. Jinou majetkovou škodou vyplývajkí ze škody na životě, zdraví a
věci se rozumí ušlý zisk.

2. Nenadálou poruchou ochranného zařIzení se rozumí, že ochranné
zařľzenív důsledku vnitřnizávady, kterou pojištěný při řádné péči ne-
mohl předpokládat, přestane plnit svou funkci, kterou předtím řád-
ně plnilo.

3. Ochranným zařízením se rozumí každé zařÍzenC které slouží
k ochraně před škodlivým působením teploty, plynů, apod.

4. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec
a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se poklá-
dají za osoby navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna
z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastni.

5. Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný,
příp. poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věci nakládat,
nev( kde se věc nacház( popřípadě zda věc ještě vůbec existuje
(včetně odcizené věci nebo její části).

6. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je možno ob-
jektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou ob-
jektivně není možné odstranit opravou, přesto je však věc použitelná
k původnímu účelu.

7. Šířením poplašných zpráv se rozumí znepokojeni alespoň části
obyvatelstva nějakého místa tím, že někdo rozšiřuje poplašnou zprá-
vu, která je nepravdivá.

8. Škodou způsobenou úmyslně se rozumí škoda způsobená úmysl-
ným konáním či opomenutím pojištěného nebo o kterém pojištěný
věděl.

9. Užívánňn věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či ne-
movitou (nikoliv právo užNání prostor v nemovité věci) po právu ve
své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.

elektřina. Doclávkou výrobku se rozumí jeho skučečné předání pojiš-
těným jinéniu, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je usku-
tečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost dispono-
vat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použiti.

11, Vadou výrobku je stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti jeho uži-
tí nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejmé-
na s ohledem na:

a) prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací nebo

b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo

C) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

1 2. Za dosťaťečné testování výrobku podle uznávaných pravidel vě-
dy a techniky nebo jiným uznaným způsobem se pro účely pojiš-
tění považuje povinné testovánivýrobku v souladu s právním řádem
České republiky nebo právním řádem jiného státu, pokud se územní
platnost pojištění vztahuje i na jeho území.

1 3. Za zaměstnance provozovatele zdravotnického zařIzenI se pova-
žuje pracovník, který je k tomuto provozovateli v pracovním či jiném
obdobném poměru ve smyslu zákoníku práce, pokud nenív pojistné
smlouvě ujednáno jinak.

14. Zánikem p!"'ávnické osoby bez právního násEupce se rozumí:

- u právnických osob, které se zapisuji do zákonem určeného rejstříku
nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo seznamu nebo zruše-
ni právnické osoby zřizovatelem;

- u podnikatelů - fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem sta-
noveném rejstříku nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo se-
znamu;

- zánik oprávněni k podnikatelské činnosti.

15. Zdravotní péčí se rozumí poskytování poradenské, ošetřovatelské,
diagnostické, preventivní, rehabilitačn[ lázeňské, léčebné a lékáren-
ské péče podle příslušných právních předpisů.

1 6. Znečišíěnim vod se rozumí zhoršení jakosti povrchových i poclzem-
nich vod, jakož i odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací. Za
škodu způsobenou znečištěním vod se považuje i případná dalšíšlco-
da, která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, např, úhyn ryb,
znečištění koryta vodního toku, apod.

17. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není
možné odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k pů-
vodnímu účelu.

1 O. Výrobkem se rozumí jakékoliv movitá věc, která byla vyrobena, vy- Čfánrk 8
těžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování Závěrečná ustanoveM
a je určena k uvedeni na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti a při-
slušenstvi věci movité i nemovité; za výrobek se považuje i například Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2010.
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