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POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2734322991 

 
 
 
 

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: 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  
Branišovská 1160/31  
370 05 České Budějovice  
IČ : 60077344 

Zastoupená: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., hon. D.Sc.  

  
 

Pojištěný: 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  
Branišovská 1160/31  
370 05 České Budějovice  
IČ : 60077344 

 

 

Oprávněná osoba: 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  
Branišovská 1160/31  
370 05 České Budějovice  
IČ : 60077344 

 

 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku  

 

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. 
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Počátek pojištění:  01. 01. 2019 dle předběžného příslibu pojistného krytí 

Konec pojištění:  01. 01. 2022 bez automatického prodlužování 

Pojistné období:  1 rok 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: dle přílohy č.1  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 
 
Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX nová cena XXX  XXX 
 
2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
4. Soubor vlastních peněz, cenností a cenin v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
5. Soubor cizích věcí vnesených – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Místo pojištění: detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
6. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
7. Geo stanice vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX nová cena  5.000 
 
8. KIT HOUSE – mobilní buňka vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
9. Jeřáb Liebherr vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
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Pro pojištění základního živelního nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 1 VPP UCZ/Živ/14 se pro předměty 
pojištění v bodě 6 – 9 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč.  
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku 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 a cizích nemovitostí  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
4. Soubor vlastních peněz, cenností a cenin v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
5. Soubor cizích věcí vnesených – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/14 se pro 
předměty pojištění v bodě 1 – 5 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
Předměty pojištění pod body 3 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojištěny do výše uvedené 
pojistné částky. 
Výše uvedený maximální limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé 
během jednoho pojistného roku. 
 
Místo pojištění: detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
6. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
7. Geo stanice vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
 



 

Strana 4 (celkem 14) 
pojistná smlouva č. 2734322991 

 

8. KIT HOUSE – mobilní buňka vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
9. Jeřáb Liebherr vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/14 se pro 
předměty pojištění v bodě 6 - 9 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč.  
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
 
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. Atmosférickými 
srážkami se rozumí voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla  prudkým deštěm, tajícím 
sněhem nebo ledem. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru 
nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1,  odst. 2, písm.  f), VPP UCZ/Živ/14 
- pojištění se vztahuje i na škody způsobené přívalovým deštěm 
 
1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
4. Soubor vlastních peněz, cenností a cenin v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
5. Soubor cizích věcí vnesených – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se 
pro předměty pojištění v bodě 1 – 5 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
Předměty pojištění pod body 3 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojištěny do výše uvedené 
pojistné částky. 
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Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního potrubí na maximální roční 
sublimit pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí viz. výše. 
 
Místo pojištění: detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
6. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
7. Geo stanice vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
8. KIT HOUSE – mobilní buňka vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
9. Jeřáb Liebherr vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se 
předměty pojištění v bodě 6 - 9 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč.  
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
 
Odchylně od VPP UCZ/Živ/14 Čl.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vodovodní škody -   v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
4. Soubor vlastních peněz, cenností a cenin v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 



 

Strana 6 (celkem 14) 
pojistná smlouva č. 2734322991 

 

5. Soubor cizích věcí vnesených – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
 
Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/14 se pro předměty 
pojištění v bodě 1 – 5 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. Předměty 
pojištění pod body 3 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojištěny do výše uvedené pojistné 
částky. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
 

Místo pojištění: detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
6. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
7. Geo stanice vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
8. KIT HOUSE – mobilní buňka vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
9. Jeřáb Liebherr vlastní  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/14 se pro předměty 
pojištění v bodě 6 – 9 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč.  
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené tekutinami z laboratorních rozvodů. 
 
Při likvidaci škod z pojistného nebezpečí voda nebo topné médium vytékající z vodovodního zařízení 
nebo topného systému poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a 
odpadové potrubí, pokud k tomu došlo mrazem nebo přetlakem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pojištění  nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
2. Náklady na dokumentaci a likvidaci po pojistné události - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
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XXX  XXX  XXX 
 
3. Náklady na obnovu dat a dokumentace po pojistné události - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
4. Stavební a montážní práce po pojistné události - 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 a cizích nemovitostí, soubor vlastního a cizího movitého majetku a soubor vlastních 
staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Pojištění krádeže v bodě 1 se vztahuje na pevně spojené (tj. i přišroubované) součásti budov (např. 
okapy, parapety, baterie, hromosvody apod.) bez zabezpečení zámkem nebo oplocením tzn. bez 
překonání překážek se spoluúčastí na maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč se 
spoluúčastí XXX Kč. 
 
Odchylně od VPP se pojištění krádeže v bodě 1 vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez 
zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež) na maximální roční limit pojistného 
plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč. 
 
Pojištění se vztahuje i na krádež majetku na volném prostranství (např. oplocení, terénní a venkovní 
úpravy včetně stromů, trávníků a keřů) vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez 
zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež). 
 
2. Soubor vlastních peněz, cenností a cenin v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Odchylně od DPP LIM/14 se pro předměty pojištění v bodě 2 sjednává zabezpečení: 
-         XXX  
-         XXX 
-         XXX 
-         XXX  
-         XXX  
 

      
3. Věci zaměstnanců – jízdní kola – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
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Odchylně od DPP LIM/14 se pro předměty pojištění v bodě 3 sjednává zabezpečení: 

- XXX  
- XXX  

 
4. Náklady na výměnu zámků po pojistné události - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Místo pojištění: území ČR 
5. Výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl vlastní, inv. č. HB3-00035-0000 – pojištění se sjednává na 1. 
riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Místo pojištění: detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
6. Heliový balon vlastní,  geo stanice vlastní, KIT HOUSE – mobilní buňka vlastní, jeřáb Liebherr vlastní 
– pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP 

LIM/14 
 
1. Provozně-technického zařízení vlastní a cizí – 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 předmětů pojištění, které pojištěný potřebuje k výkonu 
povolání, se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě. 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 XXX  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 
 
1. Pojištěný majetek současně pojištěný na základní živelní nebezpečí – pojištění se sjednává na 1. 
riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Pojištění škod způsobených sprejery a malbami na pojištěnou věc se sjednává na maximální roční limit 
pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč. 
 
Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 
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1.  Soubor skel – pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 
Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
 
1. Soubor vlastní a cizí elektroniky a elektronických přístrojů, strojů a strojních zařízení včetně 
příslušenství, včetně vědeckého echolotu, tralového sonaru, senzoru a nočního tralu – pojištění se 
sjednává na 1.riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Odchylně od VPP se pojištění v bodě 1 vztahuje i na škody způsobené živelními nebezpečími dle 
UCZ/Živ/14 čl.1, odst. 1, 2 a 3 a odcizením dle UCZ/Odc/14 čl. 1, odst. 1, písm. a) – b). 
 
Místo pojištění: území ČR 
2. Soubor vlastní a cizí elektroniky a elektronických přístrojů, strojů a strojních zařízení včetně 
příslušenství – výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl, inventární číslo HB3-00035-000 – pojištění se 
sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené při transportu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu chladících zařízení  
- v rozsahu DPP MR/14 

 
1. Soubor vlastních a cizích zásob resp. vzorků v chladicích zařízeních- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  XXX  XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Celkové roční pojistné  

 
Živelní pojištění: XXX,- Kč 
Odcizení: XXX,- Kč  
Vandalismus: XXX,- Kč 
Pojištění skla: XXX,- Kč 
Pojištění elektroniky a strojů: XXX,- Kč 
Pojištění obsahu v chladícím zařízení: XXX,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Společná a závěrečná ustanovení 
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Roční pojistné: XXX ,- Kč 
Sleva za délku pojištění: XXX% 
Obchodní sleva: XXX% 
Upravené roční pojistné: XXX,- Kč 
Způsob placení:  ročně 
Splátka pojistného: 287.370,- Kč 
 
Splatnost pojistného: 1.1. (den a měsíc běžného roku).  
První splátka pojistného je k 22.2.2019. 
Pojistník 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 čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14. 

 
Slevu za délku pojištění 3 roky ve výši XXX% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-li 

pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen 

takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy 

za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před 

dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem. 

 
Makléřská doložka 

Pojištěný pověřil makléřskou společnost MARSH, s.r.o. vedením (řízením) a spravováním jeho 

pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně 

prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (MARSH, s.r.o.), který je oprávněn přijímat smluvně 

závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. 

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře. 

Peněžní ústav:  Citibank Europe plc organizační složka, Evropská 178, Praha 6 

Číslo účtu:   2049900308 

Kód banky:   2600 

Konstantní symbol:  3558 

Variabilní symbol:  2734322991 

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře. 

 

Sleva za příznivý škodní průběh: 
Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného 
období, uplatní nárok, vrátí pojistitel pro následující pojistný rok při splnění dále uvedených podmínek 
část pojistného pojistníkovi zpět dle následující tabulky (dále jen bonifikaci).  
 
Reálný škodní průběh    Sleva 
  do XXX %   XXX % 
  do XXX %   XXX % 
  do XXX %   XXX % 
 
Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění (za pojistný neboli upisovací rok) se rozumí 
poměr výše zaplacených a výše nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od 
počátku pojištění až do konce hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného včetně vyplacené 
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bonifikace za předchozí pojistný rok (t.j. poměrný díl pojistného odpovídající počtu uplynulých dnů) od 
počátku do konce hodnoceného období. 
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce, 
resp. za vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před 
uplynutím celého pojistného roku, resp. doby dané platnou pojistnou smlouvou.  
Přesáhne-li škodní průběh za pojistný rok XXX %, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i 
kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady 
 
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 13 listů, přílohu 1 a přílohu Smluvní ujednání a je vyhotovena ve 3 
stejnopisech s platností originálu. 
V Praze, dne 15.2.2019 
 
 
 
 

    
 ........................................................................................... 
 XXX XXX 
 společná prokura společná prokura 

 
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. 
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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/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14    UCZ/Str/14   UCZ/Ele/14  
DPP MR/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. 

 

Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
jen „povinný subjekt“), a tedy že rámcová pojistná smlouva č. .... (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr 
smluv“).  

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá 
společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto 
nepravdivého prohlášení vznikne. 

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 30 
dní od data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy 
správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: andcicx. Pojistník se dále zavazuje, že před 
zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o 
fyzických osobách). 

Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena 
sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti 
mlčenlivosti dle § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 
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Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data 

vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této 

smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět 

měl a mohl, že pojistná událost již nastala. 

 

 

 

 

 

 
V ....................., dne .......................       ............................................................. 
        podpis pojistníka 
 
 
Pojištěno prostřednictvím: MARSH, s.r.o. 
Zpracoval: XXX 
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2734322991 
 

 
 
 
místo pojištění:       
Branišovská 31, České Budějovice, 370 05 
Na Sádkách 7, České Budějovice, 370 05 
Jablonná nad Vltavou 
Římov 
Bezdrevská 15, České Budějovice, 370 05 
Území ČR, tj. všechna místa, která pojištěný vlastní, spravuje, či jinou formou po právu užívá ke své 
činnosti 
a všechna místa, kde se prokazatelně nachází majetek pojištěného 
Pro mobilní elektroniku – Česká republika (plošně) 
Pro výzkumné plavidlo – Česká republika (plošně) 
Pro heliový balon – Papua, Nová Guinea 
Pro Geo stanici – Papua, Nová Guinea 
Pro KIT HOUSE – Papua, Nová Guinea  
Pro Jeřáb Liebherr – Papua, Nová Guinea 
 
 


