POJISTNÁ SMLOUVA
č. 2739320987

Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

Pojistník:
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1
140 00 Praha 4
IČ : 47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7232.
Zastoupená XXX

Pojištěný:
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1
140 00 Praha 4
IČ : 47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7232.

Oprávněná osoba:
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1
140 00 Praha 4
IČ : 47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7232.

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti
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Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět
pojistiteli.
Počátek pojištění:
25. 01. 2018
Konec pojištění:
01. 01. 2020
bez automatického prodlužování
Změna platná od:
01. 01. 2019
dodatek č.001
Pojistné období:
1 rok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: dle přílohy č.1 a na území ČR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:
Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov, ostatních staveb a jednotek, včetně kamerových systémů,
klimatizačních jednotek, osvětlení, reklamních instalací, EZS, EPS, vč. všech součástí a
příslušenství budov a staveb atd. – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
2. Soubor strojů, zařízení a inventáře – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
3. Soubor platných státovek, bankovek, oběžných mincí v hotovosti, cenných papírů, cenin – pojištění se
sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
4. Soubor stavebních součástí, tvořící vnitřní prostor pronajatých budovy, tj. náklady na opravu nebo
znovupořízení poškozených nebo zničených stavebních součástí – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
5. Soubor strojů, zařízení a inventáře na území ČR vč. věcí umístěných v motorových vozidlech –
pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
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Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku na pojištěnou
věc – přepětí, zkrat na maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov, ostatních staveb a jednotek, včetně kamerových systémů,
klimatizačních jednotek, osvětlení, reklamních instalací, EZS, EPS, vč. všech součástí a
příslušenství budov a staveb atd. – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
2. Soubor strojů, zařízení a inventáře – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
3. Soubor platných státovek, bankovek, oběžných mincí v hotovosti, cenných papírů, cenin – pojištění se
sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
4. Soubor stavebních součástí, tvořící vnitřní prostor pronajatých budovy, tj. náklady na opravu nebo
znovupořízení poškozených nebo zničených stavebních součástí – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
5. Soubor strojů, zařízení a inventáře na území ČR vč. věcí umístěných v motorových vozidlech –
pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami (zatečením) na
maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov, ostatních staveb a jednotek, včetně kamerových systémů,
klimatizačních jednotek, osvětlení, reklamních instalací, EZS, EPS, vč. všech součástí a
příslušenství budov a staveb atd. – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
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2. Soubor strojů, zařízení a inventáře – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
3. Soubor platných státovek, bankovek, oběžných mincí v hotovosti, cenných papírů, cenin – pojištění se
sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
4. Soubor stavebních součástí, tvořící vnitřní prostor pronajatých budovy, tj. náklady na opravu nebo
znovupořízení poškozených nebo zničených stavebních součástí – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
5. Soubor strojů, zařízení a inventáře na území ČR vč. věcí umístěných v motorových vozidlech –
pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
Pro pojištění škod způsobených nebezpečím zemětřesení se ujednává spoluúčast ve výši XXX Kč.
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupáním vody z kanalizačního zařízení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov, ostatních staveb a jednotek, včetně kamerových systémů,
klimatizačních jednotek, osvětlení, reklamních instalací, EZS, EPS, vč. všech součástí a
příslušenství budov a staveb atd. – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
2. Soubor strojů, zařízení a inventáře – navýšení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou
částku XXX Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
3. Soubor platných státovek, bankovek, oběžných mincí v hotovosti, cenných papírů, cenin – pojištění se
sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
4. Soubor stavebních součástí, tvořící vnitřní prostor pronajatých budovy, tj. náklady na opravu nebo
znovupořízení poškozených nebo zničených stavebních součástí – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
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5. Soubor strojů, zařízení a inventáře na území ČR vč. věcí umístěných v motorových vozidlech –
pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
Pojištění se v plném rozsahu vztahuje i na škody způsobené únikem vody ze samočinných hasících
zařízení. včetně úniku vody z vnitřních i vnějších dešťových svodů, vč. úniku jiných kapalin.
Pojištění se vztahuje i na náklady na úhradu vodného a stočného vzniklé v souvislosti s únikem vody z
vodovodního zařízení v důsledku poškození tohoto vodovodního zařízení mrazem, lomem apod. na
maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro pojištění nebezpečí záplava a povodeň včetně škod způsobených zpětným vystoupáním vody
z kanalizačního zařízení se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč Předměty
pojištění pod položkou 3 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše
uvedené pojistné částky.
Pro pojištění nebezpečí vichřice, krupobití se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
XXX Kč Předměty pojištění pod položkou 3 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění
pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Pro pojištění nebezpečí tíha sněhu, námrazy se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
XXX Kč Předměty pojištění pod položkou 3 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění
pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Pro pojištění nebezpečí sesuv půdy, zřícení skal, zemin, sněhových lavin, pád stromů, stožárů, jiných
předmětů, zemětřesení se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč Předměty
pojištění pod položkou 3 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše
uvedené pojistné částky.
Pro pojištění nebezpečí vodovodní škody včetně úniku vody ze samočinných hasících zařízení a .
včetně úniku vody z vnitřních i vnějších dešťových svodů, vč. úniku jiných kapalin se sjednává maximální
roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. Předměty pojištění pod položkou 3 - 5 jsou v rámci
sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Výše uvedené maximální limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14
1. Náklady na demolici, odvoz suti, včetně nákladů na hašení, odstranění zbytků poškozené věci,
nákladů na úklid místa po pojistné události - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
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2. Náklady na obnovu hasicích přístrojů a podobných zařízení - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
3. Zachraňovací náklady ve smyslu zákona - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) – b),
VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14
1. Soubor vlastních i pronajatých budov, ostatních staveb a jednotek, včetně kamerových systému,
klimatizačních jednotek, osvětlení, reklamních instalací, EZS EPS, vč. všech součástí a příslušenství
budov a staveb atd., náklady na opravy nebo znovupořízení zničených nbo poškozených součástí,
náklady na výměnu zámků – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
2. Soubor strojů, zařízení a inventáře – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
3. Soubor platných státovek, bankovek, oběžných mincí v hotovosti, cenných papírů, cenin v pokladnách
a v trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
4. Soubor strojů, zařízení a inventáře na území ČR – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosné elektroniky, kterou pojištěný potřebuje k výkonu
povolání, se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě na území ČR.
Pojištění se rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se však
nevztahuje na poškození, odcizení či zničení elektroniky ze zaparkovaného vozidla od 22. hodiny
večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru, musí být řádně uzavřeno a
uzamčeno, pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný.
Pojištění se vztahuje i na případy odcizení způsobené prostou krádeží (odcizení pojištěné věci bez
překonání překážek). Toto pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši
XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP
LIM/14
1. Přeprava peněz, cenností na území ČR – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
2. Soubor věcí movitých a zásob přepravovaných vlastnímim nebo užívanými vozidly na území ČR –
pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Pojištění předmětů v bodě 2 se vztahuje i na nakládku a vykládku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14
1. Pojištěný majetek viz. výše současně pojištěný na základní živelní nebezpečí – pojištění se sjednává
na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
Pro pojištění škod způsobených sprejery se ujednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14
1. Soubor skel výloh, skel vstupních dveří navazujících na výlohy, prosklených vitrín a prosklených
prodejních pultů apod. umístěných v prodejnách vč. nalepených čidel elektrické zabezpečovací
signalizace na těchto sklech vč. jejich montáže a demontáže - pojištění se sjednává na 1.riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
XXX
XXX
XXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Přerušení provozu následkem věcné škody - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – h), VPP UCZ/PP/14.
Odchylně od těchto VPP se upravuje čl.11 takto:
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistné částky, sazbu stanovuje pojistitel
2. Stanovenou pojistnou částku je pojistník povinen pro další pojistné období vždy písemně
aktualizovat podle hospodářského výsledku za posledních 12 měsíců
3. Odchylně od VPP UCZ/PP/14 se pojištění přerušení provozu následkem věcné škody vztahuje i
na částečné přerušení provozu – omezení provozu.
1. Účelně vynaložené vícenáklady - náklady na zmírnění následků přerušení provozu, dodatečné
náklady
pojistná částka roční
spoluúčast
doba ručení
pojistná částka za dobu ručení
v Kč
v Kč
ve dnech
v Kč
XXX
XXX
XXX
Odchylně od VPP se pojištění v rámci uvedené pojistné částky vztahuje i na škody vzniklé přerušením
provozu z důvodu výpadku veřejných sítí (plyn, elektřina, voda).
Vícenáklady - nájem za provizorní provozovny, náklady na úklid a úpravy provizorních provozoven,
nájem za provizorní stroje a zařízení, náklady na dopravu zařízení včetně nákladů na přemístění,
zařízení provizorních provozoven, zvýšené náklady na zásobování energiemi vlastního provozu,
příplatky za přesčasové práce při náhradní činnosti, zvýšené pojistné za provizorní provozovny, zvýšené
náklady na ostrahu a vrátné, ostatní náklady vzniklé v souvislosti s nájmem provizorních provozoven /tj.
zvýšené náklady na reklamu, telefony, správní poplatky apod.).
Dodavatel – média - ujednává se, že finanční ztráta způsobená přerušením provozu, se hradí i v
případě, pokud věcná škoda vzniklá v důsledku pojistného nebezpečí uvedeného v pojistné smlouvě
vznikla na zařízení sloužící k výrobě a distribuci vody, el. energie a plynu, které provozuje veřejný
dodavatel pojištěného. Veřejným dodavatelem pojištěného ve smyslu tohoto ujednání se rozumí
výrobce, distributor nebo dodavatel vody, plynu a elektrické energie. Dále se ujednává, že pojistné
plnění pojišťovny je pro tyto případy omezeno ročním limitem plnění a se spoluúčastí uvedenou v
požadovaném rozsahu pojištění.. Pojišťovna není povinna plnit za předem oznámené nebo záměrné
přerušení dodávek uvedeným veřejným dodavatelem.
Pojištění se sjednává s časovou franšízou XXX hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pojištění odpovědnosti
Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku pojištěného platného v době sjednání
pojištění
Základní pojištění – v rozsahu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti
podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“)
 újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové)
 škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci
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následnou finanční škodu
náklady k právní ochraně pojištěného
zachraňovací náklady
náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka
pojištěného
 úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
 odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku včetně
bytového fondu
 odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
a z provozu vozidla jako pracovního stroje
 odpovědnost za věci odložené a vnesené
 odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování
u pojištěného
 odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. m)
UCZ/Odp/14)
 odpovědnost za škodu/újmu vzniklou na jakýchkoli podzemních a nadzemních vedeních,
jakož i škody vzniklé důsledku poškození takovýchto vedení
Limit plnění v Kč
XXX
Spoluúčast v Kč
XXX
Územní platnost
XXX
Roční pojistné v Kč
XXX
Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) – v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)
Sublimit plnění v Kč
XXX
Spoluúčast v Kč
XXX
Územní platnost
XXX
Roční pojistné v Kč
XXX
Smluvní ujednání:
Odpovědnost za finanční škodu (04) včetně pokut a penále uložených 3. osobám
Sublimit plnění v Kč
XXX
Spoluúčast v Kč
XXX
Územní platnost
XXX
Roční pojistné v Kč
XXX
Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením (94)
Sublimit plnění v Kč
XXX
Spoluúčast v Kč
XXX
Územní platnost
XXX
Roční pojistné v Kč
XXX
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Smluvní ujednání:
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Křížová odpovědnost a odstranění výluk na majetkovou propojenost (98)
Sublimit plnění v Kč
XXX
Spoluúčast v Kč
XXX
Územní platnost
XXX
Roční pojistné v Kč
XXX
Smluvní ujednání:
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové roční pojistné
Živelní pojištění:

XXX,- Kč

Odcizení:

XXX,- Kč

Vandalismus:

XXX,- Kč

Pojištění skla:

XXX,- Kč

Přerušení provozu:

XXX,- Kč

Odpovědnost:
XXX,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společná a závěrečná ustanovení
Roční pojistné:
Obchodní sleva:
Upravené roční pojistné:
Způsob placení:
Splátka pojistného:

XXX,- Kč
XXX%
163.989,- Kč
čtvrtletně (bez navýšení)
40.997,- Kč

Splatnost pojistného: 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. (den a měsíc běžného roku).
První splátka pojistného za období 25.1. – 31.3.2018 činí 29.613,- Kč a je splatná k 25.1.2018.
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Pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav:
XXX
Číslo účtu:
XXX
Kód banky:
XXX
Konstantní symbol:
XXX
Variabilní symbol:
XXX
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.
Smluvní ujednání:
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXx XXXx XXX
Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXx XXX xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXx XXX xxxx
xxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx
xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx – xxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX xxxx xxx XXx Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
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Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xx xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
Xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
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xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx
Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
Strana 14 (celkem 19)
Pojistná smlouva č. 2739320987

Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx XXXxXxxxxx x xxx
x XXXxXxxxXxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
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Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx § xxxx XXXx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku
488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.
Pojistná smlouva obsahuje 17 listů a přílohu č. 1
V Praze, dne 26.11.2018

...........................................................................................
XXX
XXX
XXX
XXX
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Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným,
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o
zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech
souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na
uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že
všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě
zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.
Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné,
jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů
v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních
skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13,
resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny
označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem.
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel
příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128
zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel
příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128
zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.
Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal níže
uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
- Informace o zpracování osobních údajů
- Pojistné podmínky:
UCZ/14
UCZ/Živ/14
UCZ/Odp-P/14

UCZ/Odc/14

DPP LIM/14

UCZ/Skl/14

UCZ/PP/14 UCZ/Odp/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od
pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění
nabyla oprávněná osoba uvedená výše.
Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem
a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v
registru smluv sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále
potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.
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Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou
do jeho datové schránky ID: andcicx. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění
zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv se
účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o
účinky dodatku) do budoucna.

V Praze, dne 20. 12. 2018

...........................................................................................
podpis pojistníka

Zpracoval: XXX
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Příloha č. 1 k pojistné smlouvě č. 2739320987

Místa pojištění pro pojištění majetku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
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