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POJISTNÁ SMLOUVA Č. 2033600556
pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty

pojistitel: uniqa pojišťovna, a. s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2012

a
pojistník: Národní technické muzeum

Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7 - Holešovice
IČ: 000 23 299

uzavírají prostřednictvím pojišťovacího makléře MARSH s.r.o. tuto smlouvu o pojištění předmětů
umělecké a sběratelské hodnoty ve prospěch pojištěného l oprávněné osoby: Vlastníci předmětů
pojištěni

Článek I
Předmět pojištění
1 Předmětem tohoto pojištění je dílo umělecké a sběratelské hodnoty dle Přílohy č. 1 k pojistné

smlouvě v pojistné hodnotě 80.000,- KČ.

2 pojištěni se sjednává za účelem pojištěni exponátu na výstavu konanou v Národním technickém
muzeu na adrese Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7 - Holešovice ve dnech od 18.04.2019 do
20.09.2019.

3 Předmět pojištěni bude zapůjčen na základě Smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi pojištěným a
pojistníkem.

Článek II
Rozsah pojištění

1 pojištění předmětu se sjednává v souladu s pojistnými podmínkami:
· Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen ,,UCZ/14")
· Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni předmětů umělecké a/nebo sběratelské hodnoty

- zvláštní část (dále jen ,,UCZ/Um/14")
· Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizeni - zvláštní část

(dále jen ,,UCZ/Odd14") - výklad pojmů
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· Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14
· Požadavky na způsob zabezpečení
Pro předmět pojištěni v pojistné hodnotě 80.000,- KČ se dle této pojistné smlouvy sjednává
pojistná ochrana pro pojištění v místě výstavy (ve výstavních prostorách, případně uskladněni
v depozitáři). pojištění zahrnuje případ vzniku škody na předmětech pojištění vzniklou jakoukoli
nahodilou škodnou událostí nastalou v době výstavy, včetně instalace, deinstalace a úkonů
bezprostředně s tím souvisejících, příp. uskladnění v depozitáři, která není dále v příslušných
pojistných podmínkách z pojištění vyloučena. pojistné krytí se nevztahuje na nebezpečí
prostá krádež [pojištěni se nevztahuje na případy odcizení pojištěné věcil předmětu pojištěni
způsobené prostou krádeží (tzn, odcizení pojištěné věci bez překonání překážek). pojištěni se
vztahuje pouze na škody způsobené krádeží vloupáním - deňnice v ČI. 15 UCZ/Odc/14],
zpronevěra (ti. čin, kteiým si pachatel přisvojí nebo poškodí věc, která mu byla svěřena do péče
anebo správy)., nevysvětlitelná ztráta, hrubá nedbalost, pohřešování, vydíráni.

2 Podmínky pojistitele pro převzetí pojistné ochrany pro případ odcizení předmětu pojištění v době
pobytu v místě výstavy (výstavní prostory, depozitář) jsou uvedeny v Příloze č. 3 této pojistné
smlouvy.

3 Dílo je při přebírání a pň předáváni zpět podrobeno fyzické kontrole a jeho stav je zaznamenán
do protokolu o stavu díla.

Článek III
pojistná hodnota, pojistná částka, spoluúčast, pojistné

1 pojistná hodnota l pojistná částka: 80.000,- Kč
pojištěni se sjednává na pojistnou hodnotu předmětu pojištění v souladu s Přílohou Č.1. Určená
pojistná hodnota je horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu doby trvání pojištěni.

2 Spoluúčast:
pojištěni se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč

4 pojistné
pojistné za dobu pojištění činí celkem 2.800,- KČ a je splatné k 8.4.2019 na účet pojistitele:
Č. U.: 1071001005/5500, VS 2033600556.
Takto stanovené pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu pojištěných věci po dobu
trvání pojištění.

Článek lV
Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 08.04.2019 (00:00 hod)
Konec pojištění: 21.09.2019 (00:00 hod)

Článek V
Makléřská doložka

pojistník pověřuje na základě udělené plné moci pojišťovacího makléře MARSH s.r.o., Vinohradská
2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, lČ: 453 06 541 vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu.
Vztah makléře a pojistitele je upraven jejich vzájemnou smlouvou.

Článek VI
Ujednání pro případ vzniku škodné události

1 pojištěný, případně zplnomocněný zástupce, telefonicky nahlásí na Cali centrum UNIQA
pojišťovny a.s. (tel.č.: 488 125 125) vznik škodné události, kde bude tato událost registrována a
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sděleno registrační číslo události). Případně tak lze učinit písemně emailem:
hlaseni.PU@uniqa.cz

2 Příslušnému pracovníkovi linky je třeba sdělit následujIcí:
j jméno, adresu, číslo pojistné smlouvy, kontaktní spojení vč. emailové adresy, stručně jak a

kdy k PU došlo,
j pravděpodobnou výši škody,
j adresu, místo, kde se poškozené předměty pojištění nacházejí, kontaktní osobu pro zajištěni

prohlídky a posouzení rozsahu takto vzniklé škody (nutné k přizvání technika, případně
soudního znalce).

Článek VIl
Závěrečná ustanoveni a u jednání

1 Tato pojistná smlouva obsahuje 4 strany textu a 4 přílohy a je vystavena ve dvou vyhotoveních,
z nichž vždy po jednom obdrží pojistník a pojistitel.

2 Přílohy pojistné smlouvy:

Příloha č. 1 - Seznam pojištěných exponátů
Příloha č. 2 - pojistné podmínky

j Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (,,UCZ/14")
j Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění předmětů umělecké a/nebo sběratelské

hodnoty (,,UCZ/Um/14")
j Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení - zvláštní část

(dále jen ,,UCZ/Odc/14")
j Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizeni LIM/14

Příloha č. 3 - Požadavky na způsob zabezpečení
g r · OPříloha č. 4 - Informace o zpracov' "

Za UNIQA pojišťovnu, a.s.
V Praze, dne 25.3.2019

potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a
doplňkovými pojistnými podmínkami, která Noří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
UCZ/14 UCZ/Um/14 UCZ/Odd14 LIM/14 Požadavky na způsob zabezpečení
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
uzavřeni 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
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skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracováni osobních údajů dle článku 13,
resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údájů, a to poskytnutím stejnopisu listiny
označené jako ,,Informace o zpracování osobních údajů" anebo 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.
Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný
zájem pojistníka uvedeného výše.

,,pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále jen ,,povinný subjekt'). Vzhledem k výši stanoveného jednorázového pojistného v této pojistné
smlouvě (dále jen ,,smlouva"), které je nižší než 50.000 Kč nepodléhá tato pojistná smlouva 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 prohlášeni vznikne.

"apojis'n'ka: ,t' (1- 2a19 ,
,I TECHNICKE MUZEUM

,1iyg. !4, ,,,
.. ... ,.

"" " '°""""'
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Příloha č. 1

Údaje k výstavě:

Kamil Hilbert, architekt, 1869-1933

zapůjčitel: Archiv Pražského hradu-

Tabule ,Architekt Kamil Hilbert. Stavební huť při sv. VItu" Smalt na měděném piechu; APH A
419/2013.

pojistná hodnota: 80 000,- KČ.
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( C \ ,,,,, ,,j,šťwn., .., UCZ/l 4
m~ Zopsána u soudu v Pruže, \,f g p

oddň vložky 201Z

,W,,,,,,,,, ,,,,,,m,,, Všeobecné pojistne podminkyUNIQA ='8%120020 - obecná část - UCZ/l4

Obsah e) účastníkem soukmmého pojWění pojistitel a pojistník jakožto
smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze sou-

l Úvodní ustanovení kromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
2. Všeobecná ustanovení , . ,

. . . f) pojlsthelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat3. VyŤez!nl pojmu pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,
4. Pojistna smlouva, doba trvání pojtstení, pojistne období,

předběŽné pojištění g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlou-
5. pojistné vu,
6. Zánik pojištění " ' "Z " "

h) pojišbimým osoba, na jejíž Not, zdravi, majetek, odpovědnost nebo
7. Povinnostl pojistníka, p¶ištěného a oprávnene osoby .. . .. . ... .

. . jine hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojistění vztahuje,8. Nasledky porušení povinností
9. poj lstné plněni i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události
10. Postup při rozdířných názorech vznikne právo na pojistné plnění,
11. Doručování . i) obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které
12. Postoup:ní pofledavky vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,
13. Infbrmacní povinnost
14. Účinnost k) ·kupónovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na

skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž
totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,

¢iánek 1 , I) pojistným nebezpeám možná příČina vzniku pojistné události,
Uvodnf ustanoveni

m) pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné
Soukromé pojištění, které UNIQA pojišťovna, a,s. (dále jen ,,pojistitel") události vyvolané pojistným nebezpečím,
uzavírá se zájemcem o pojištění, se řídí právním řádem České republiky.

""ť " " · . n) pojistným zájmem opravněná potřeba ochrany před následkyPlatí pro ně zákon o pgts ovnictvi a příslušna ustanoveni občanského .. .
zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen hVPP"), zvláštní pojistné udalosti,
část VPP, doplňkové pojistné podmínky (dále jen ,,DPP") a pojistná o) pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může
smlouva (VPP, zvláštní část VPP, DPP a pojistná smlouva společně dále v důsledku pojistné události nastat,
také jen ,,Smluvní dokumenty" či jednotlivě také HSm|uvní dokument"). . . .. .

p) pojktným úplata za soukrome poµštěni,V pripadě, ze některý z výše uvedených Smluvních dokumentů obsahuje
v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí toto pořadí speciality T) běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,
úprav: l) pojistná smlouva, 2) OPP, 3) zvláštní část VPP, 4) VPP. . ..

s) pojbtným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlou-
vě, za které se platí pojistné,

Článek 2 t) jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na
Všeobecná ustanovení kterou bylo soukromé pcýištění sjednáno,

u) škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by2.1. Na základe uzavřené pojistne smlouvy se pojistitel zavazuje . .. . .
. .. , . .. . mohla být duvodem vzniku práva na pojóstne plném,vůči poµstníkovi v případě vzniku pojistne události poskytnout

mu nebo třetí osobě (oprávněná osoba) ve sjednaném mzsahu v) ČasovDU cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojíst-
pqistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. nou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stup-

ni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení
2.2. Pm právní jednání, týkající se vzniku, zrněny a zániku pojištění, je třeba věci, k němuž došlo její opravou, modernizaci nebo jiným způsobem,

písemné forrm. Veškeré změny musíbýt pro«deny písemně, jinak jsou
. . . w) novou cenou cena, za kterou lze v daném miste a v danem časepovažcMny za neplatne. Za písemnou formu se považuje výhradně · " " i

· r věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc sté nou nebopodepsaný dokument v papí ové podobě. Pm oznámeni události, se . .
. . novou, stejneho druhu a účelu,herou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek

na Nistné plnění a s ní soůvisqící komunikaci se však písemná X) odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojíš-
forma považuje za zachovanou i při kornunikaci pmtřednicNIm titelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematidými
tdefonického hovoru s cali centrem poji'titde, "p'ávy sms, či emailu. metodami k datu zániku soukromého pojištění,

y) čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost

- poskytnout pojistné plněníz událostí, které by jinak byly pojistnýmiClánek 3
událostmi,

Vymezení pojmů
') pojištěním škodovým soukromé pojištěn(, jehož účelem je

Pro účely pojištění se rozumí náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,

a) nahodilou skutečhostí skutečnosl; která je možná a u které není Z) pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem
jisté, zda v době trvání soukromého pojištěni vůbec nastane, nebo je získáni obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku
není známa doba jejího vzniku, pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo

. V .. rozsahu škody,b) pojistnou událosH nahodila skutečnost blíže označená v pojistné
smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná aa) nabídkou jaýkoli návrh na uzavření pojistné smlouvy, obsahuje-
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele ii podstatné náležitosti smlouvy,
poskytnout pojistné plnění, .

ab) měsícem období 3Ob kalendářních dni,
c) pďismou dobou doba, na kterou bylo souborné pojištění sjednáno, .ač) sazebníkem poplatků seznam uhraď za služby poskytované

" d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavřeni pojistné smlouvy pojistitelem ve verzi platné v době sjednání pojistné smlouvy, který
i2 s pojistitelem, je zpřístupněn na webových stránkách pojistitele.



Článek 4 5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu,
pojistná smlouva, doba trvání pojiAěni, pojistné období, před- má pojistitel právo pďadovat úhradu upomínacích nákladů dle
běŽné pojištění sazebníku poplatků a úroky z prodlení, jejichž yýši stanovi právní

předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá
4.1. Není-li ujednáno jinak návrh na uzavření a změnu pojistné den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně

smlouvy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou inkasovány.
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, které
je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět 5.5. pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného

pojistného pro další pojistné období. pojistitel sdělí nově
4.2. pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2

o jeho přijetí či nepřijeti. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém
smlouva uzavřena. jako písemné potvrzení o uzavření pojistné se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše
smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níž je uveden den pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce
uzavření pojistné smlouvy. ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl.

pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo
4.3. Obsahuje-li přijď návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady, pojistné zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví

omezení nebo jiné změr!y pmti původnímu návrhu, považuje se ta- zvláštní část VPP,
kové jednání za nový návrh. Nevyjádří-li druhá strana s novým návr-
hem pojistitele souhlas ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručén, 5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jedno-
nebo neuhradí-li v této lhůtě pojistné, jeho splátku či jejich doplatek rámvě poplatky dle sazebníku poplatků.
stanovený pojistitelem, považuje se návrh za odmímutý.

5.7. pojistitel má právo odečíst od pojistného pIněnísplatné pohledávky
4.4. pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištěni, Pokud je pojistná pojistného nebo jiné pohledávky z pojištěni, pokud se nejedná

doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje o pojistné plnění z povinného pojištění.
se vždy automaticky o další pokud některá ze smluvních stran
smlouvu nevypoví nejméně 6 ýdnů před uplynutím pojistné doby.

V

CIánek 6
4.5. Není-li ujednáno jjnak pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného Zánik pojištění

jako poUtek pojištěni a konČí v 0.00 hod. dne sjednaného jako
konec pojištění. pojištění nelze přerugl není-li ujednáno jinak. 6.1. Nezaplacením pojistného

4.6. Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 6.1.1. pojištěni zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem
měsíců. v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doruČené

pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dn[ nebylo-li
4.7. je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného dohodnuto jinak a počíná běžet ode dne odeslání upomínky.

v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí
o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného po- 6.2. výpovědí
jištění určuje pojistitel.

6.2.1.Je-ii pojištěni ujednáno $ běžným pojá'tným zaniká výpovědí
4.8. Předběžné pojištěni konČí dnem uzavření pojistné smlouvy, pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; yýpověď

automatickým up8ynutim 2 měsíců od data převzetí návrhu musí být doručena alespoň 6 týdnů před dnem, ve kterém uplyne
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí pojistné období, jinak zaniká pojištění ke konci následujícího
pojbtkde navrhovatdi. Datum zániku předběžného pojiwní pojistného období.
v písemném odmítnuti musí být stanoveno pojistitelem
tak, aby od data vyhotoveni písemného odmítnuti do data 6Z2.Pc?µsůte| nebo pojistník mohou pojištění vypwědět do 2 měsíců ode
zánóku uplynulo alespoň 10 dní. dne uzavřeni pojistné smlouvy. výpovědní doba áníosm dni, přiČemž

poČíná běžet dnem domóeni yýpcjvědi. Uplynutím yýpovědní doby
4.9. pojistitel má právo na pojbtné za dobu předběžného po- pojištění zaniká.

jóštění.
6.2.3.pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypc>vědět do 3 měsíců

4.10. Dojdejó v době předběžného pojištění k pojistné události, ode dne doručení oznámení vzniku pojistné událostí. Dnem
má pojistitel právo na pojistném celé pojistné období nebo doruČení výpovědi poČíná běžet výpovědní doba 1 měsíce, je-
na jednorázové pojistné. jímž uplynutím pojištěni zaniká. pojištění skončí dnem, který se

pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem doručení výpovědi.
4.11. V případě, že je náwh pojistitdem přijal poskytuje pojistitel plný

rozsah pojištěni od počátku, který je uveden v návrhu. 6.2.4.pojistitd nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní
pojištění. Povinná pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud to
zákon připouští.

Článek 5
pojistné 6.3. Odstoupením

5.1. pojistné je úplatou za poskytováni pojištěni. výše pojistného se 6.3.1.Jeji pojistník 6potkbltelem nebo pojktná smlouva uzav-
určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé řena formou obchodu na dálku je pojistník oprávněn
druhy pojištěni podle zásad pojistné matematiky. od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne

jejího uzavření. jedná-li se o pojóWní spadající do odvětví
5.2. pojistné se stanoví bud' pro celou sjednanou dobu pojištění žhotních pojištění ání tato lhůta 30 dní. Vzoruvý fOrmulář

(jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné). pfo odstoupeni je zpřístupněn na webových stránkách
v pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout pojistitele.
splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky
pojistného, účtuje pojistitel přirážky odpovídajÍcÍ příslušnému 6.32.Zodpoví-li zájemce při uzavíráni pojistné smlouvy či pojistník při
področnímu placeni. změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě

nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného
5.3. pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové pojištěni, má pojistitel právo od pojistné smlouvy Ddstoupil

pojistné (první pojistné) je nutno uhraditdo 14 dnů od data uzavření jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou
pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu smlouvu neuzavřeI.Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců
pojistné smlouvy. pojistné za další pojistná období je splatné vždy ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit. To platí
k výročnímu dni počátku pojištěnj není-li ujednáno jinak. i v případě zrněny pojistné smlouvy.



6.3.3.OdsWupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. tyto povinnosti i pojistník a pojištěný. Stejné oznámení může
pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plněni právní zájem.
lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit V případě pojistné události hlášené prostřednictvím telefonického
zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojiMni plnil. hovoru $ cali centrem pojistitele, je pojistitel oprávněn požadovat
V případě odstoupeni pojistitele se od zaplaceného pojistného údaje týkající se pojistné události rovněž v písemné formě.
odeátajii náklady spojené se vznikem a správou pojištěni. pojistník, Oprávněná osoba je povinna v případě vzneseni toho požadavku
pojištěný nebo jiná osoba je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vyhovět.
pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která
přesahuje výši zap1acenéhQ pojistného. 7.5. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen umožnit

pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření o příčinách vzniklé
6.3.4. pojistitel může podle odstavců 6.3.1. a 6.3.2. odstoupit od pojistné škody, o okolnostech mzhodných pro posouzeni nároku na pojistné

smlouvy povinného pojištění jen tehdy, pokud to zákon připouští. plnění a jeho yýši, včetně provedeni místního šetření škodné
události a jeho zdokumentování. Oprávněná osoba je zejména

6.4. Odmítnu6m pojhtného plnění povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc, případné
odebrání vzorků této věci nebo její znalecké zkoumáni, včet-

6.4.1, pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout jestliže ně zabezpečovacích zařízení, a zajistit důkazy o vzniku škody

. V a jejím rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, si jea) příčinou pojistné události byla skutečnost o které se dozvěděl az "ř
. . .. . . . . vědom toho, že je pojisůte1 v rámci setřeni škody oprávněn ove ovatpo vzniku pojistné události a kterou nemohl z)t$tit při sjednavanl . . . . .D

. u třetích osob pravdivost a úplnost jÍm sdělených údajů, před-pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti . . .
V V . . . i=nych dokladu a věcí.nepravdive nebo neúplné zodpovězených pisemnych dotazu,

a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné . . . . . .. . .
.. , , 7.6. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistitehsmlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřélza jiných podminek . .. - ·.- - ·změnu nebo zánik pojistného nebezpečí. V případe pojistenf azího

nebo pojistného nebezpečí má tuto povinnost pojištěný.

b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pQjištěnl
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu 7.7. jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je
pojistné události nebo podstatné údajetýkajíd se této události zamlčí. pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a k)

s účinnosti ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.
6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění

zanikne. 7.8. Jestliže se v době trvání pojištěni pojistné riziko podstatně zvýší
tak, že pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo

6.5. DakSi důvody zániku již při uzavítání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel
za jiných podmhelC má pojistitel právo navrhnout novou výši

6.5.1. pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná pojistného do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla změna oznámena.
věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode
pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez dne jeho doruČení, nebylo-li dohodnuto jinak.
právního nástupce, není-li dohodmto jinak. Při změně vlastnictví
nebo spoluvlastnictvI pojištěného majetku zanikne pojištění dnem 7.9. Jestliže tento noyý návrh není přijat nebo nově určené pojistné
písemného oznámení této změny a prokázání této skutečnosti zaplaceno do 1 měsíce ode dne doručení návrhu, nebylo-li
pojistiteli. dohodnuto jinak,, má pojistitel právo pojištění vypovědět s osmi-

denní výpovědní dobou. Neučiní-li tak pojistitel do dvou měsíců
6.5.2.pojištění zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvá- ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně

ní pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se uplynula doba k vyjádření pojistníka podle odstavce 7.8., zanikne
o zániku pojistného zájmu dozvěděl. jeho právo vypovědět pojištění.

6.5.3.pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pgjisti- ZlO. jestliže by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době
tele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění uzavřeni smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné
sjednáno. riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavíráni smlouvy, má právo

pojištěni vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li
tak pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla

Článek 7 oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištěného a oprávněnéosoby

7.11. Pro pojištění osob pro případ nemoci se odstavce 7.7. až ZlO.
7.1. Vpřipadě pojištěnicizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen nepoužijí. Pro pojištěni osob pro jiné případy se ustanovení

seznámit třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy. o změně pojistného rizika nepoužijí, mění-li se pojistné riziko
v průběhu doby trvání pojištěni; nebyla-li tato změna promítnuta

7.2. Právo na pojistné plněni může pojistník uplatnit pouze tehdy, ve výpočtu pojistného, vzniká pojistníkovi nebo pojištěnému
jestliže prokáže, že třetí osobu $ obsahem sm¶ouvy seznámil a že povinnost bezodkladně oznámit pojistiteli zvýšení pojistného
ta, vědoma si, že právo na pojistné plněni nenabude, souhlasí, aby rizika.
pojistník pojistné plněni přijal.

7.12. pojistník je povinen neprodleně oznámit pojistiteli veškeré změny
7.3. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který údajů uvedených v pojistné smlouvě, které nastanou během

sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do pojistné doby, zejm. jakoukoli změnu v subjektu (pojistník/
soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník pojištěný). Změna v subjektu se považuje za podstatné zyýšení
zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli pojistného rizika v souladu $ odstavcem 7.8. těchto VPP.
v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo
ode dne jeho zániku, že na trvání pojištěni nemá zájem, zaniká
pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Článek 8

Následky porušení povinnosti
7.4. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu nebo má právnl zájem

na pojistném plněni, může pojišťovně oznámit událost se kterou 8.1. Porušil-li ptýistník nebo pojištěný při sjednáváni pojiAění, v průběhu
spojuje požadavek na pojistné plnění. pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností
Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen bez zbyteč- uvedených v právních p"edpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li
něho odkladu pojistiteli oznámit že nastala pojistná událost, podat v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, plnění přiměřeně snížit.
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištěni, jakož
i předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým 8.2. Pokud mělo porušeni povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné
způsobem. Není-li současně pojistníkem nebo pojiWným, mají osoby, která má řja pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik



pojistné události, její průběh, na zvětšeni rozsahu jejích následků 10.6. Náklady na Činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany
nebo na zjištění či určeni výše pojistného plnění, má pojistitel rovným dílem.
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto
porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
Obsahovalo-li oznámení o pojistné události vědomě nepravdivé Článek 11
nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu DoruČování
oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající
se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně 11.1. PÍsemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice pro-
vynaložených na šetřeni skutečností, o nichž mu byly tyto údaje střednictvfm pošty jako obyčejné či doporučené zásilky, případně
sděleny nebo zamlčeny. V případě, že nebyla splněna povinnost jiným vhodným způsobem, nen(4i dohodnuto jinak.
oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého
zjištěni pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do 11.2. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě
konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže
pojištění. bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo

zaměstnané na témže ptacovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání
8.3. pojistitel není povinen plnit až do okamŽiku, kdy ten, kdo se po- pÍ$emno$tj. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uíqží

kládá za oprávněnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v Článku u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost
7 odstavci 7.5. vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, došlá zásilka odeslaná

prostřednictvím poštovní služby se považuje za doručenou třetí
pracovní den po odeslání, respektive patnáctý pracovní den

Článek 9 v případě odeslání do zahraničí. Totéž platí, pokud se adresát
pojistné plnění v místě doručení nezdržuje, aniž o tom včas informoval pojistitele.

9.1. pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončenIšetřeni pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále úpravuje Článek 12
občanský zákoník. Postoupeni pohledávky

9.2. pojistné pfnění se poskytuje v penězích. PojistnIk/pojištěný/oprávněná osoba je oprávněn postoupit své pohle-
dávky za pojistitelem na třetí osobu či osoby pouze za podmínky, že
pojistitel předem písemně udělí souhlas s postoupením pohledávky.

Článek 10
Postup pH rozdílných názorech

Článek 13
10.1. Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze Informační povinnost

dohodnout řízeni znalců.
13.1. Doháed v pojdšťovnktvf vykonává Česká národní bankká,

10.2. Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen ÁNB").
a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna
smluvní strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se 13.2. mpadné $tižňo$ti pojistníka pojištěného nebo oprávněné
obě strany dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako osoby lze zasílat útvaru stížností pojistitele na adrese
uznání názoru druhé strany. uvedené v záhlaví těchto VPP nebo také ČNB.

10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti 13,3. Pro případné soudní řešení sporů s pojistitelem je pHslušný
osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti. Obvodní soud pm Prahu 6, úl. 28. Pluku 1533/296, 100 83

Praha 10.
10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán

pojistiteli i pojistníkovi a oprávněné osobě.
Článek 14

10.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě úétího znalce jako přédse- ÚČinnost
dy, &jý má rozhodujIcI hlas v případě neshody; ten své rozhodnuti
předá oběma smluvním stranám. Tyto vpp nabývají účinnosti 1.1.2014.



(Cí , Všeobecné pojistné podmínky ucz/um/|4
uniqa pojíš ejvna, a. s.

_'N~ pro pojištěni předmětu uměleckéoddíl C: vkžky 2Q12.

Evropská 136, 16012 Praha 6 a/nebo sběratelské hodnotyUNIQA :$i.:::Š8%120020 -zvláštní část

Obsah d) na znovuzískání pohřešovaných nebo získání srovnatelných umě-
leckých předmětů (např. cestovní náklady, přepravné, náklady na

1. Úvodní ustanovení advokáta, veřejné poplatky, bezpečnostní služby apod.) do 5%
2. Rozsah pojáštění " pojistné Částky, maximálně však KČ 125.000,- na pojbt-
3. Předmět pojištění, pojištěné náklady hou událost (reprodukčn6/znovupořizovaá náklady);
4. Zachraňovací náklady e) na restaurování nebo nové pořízení poškozeného rámu a ochran-
5. včcný a územní romah po)htné ochrany něho zasklení (doplněni rámu), podstavce a vitríny, avšak bez sní-
6. Výluky " pojiWni žení hodnoty předmětů viz článek 11 těchto pojistných podmínek;
7. Doba trvání pojištění, pojistné D na znalce, pověřené zjištěním rozsahu vzniklé škody, po odsou-
8. Pojistná částka a pojIstná hodnota pojiAěné věci hlasení s pojistitelem.
9. Spoluúčast
10. pojiMni pr'o případ navýšení pojistné hodnoty 3.3 Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jsou náWady
11. Pojistná událo$t pojktné plněni uvedené v tomto aánku hrazeny maximálně do 10% cd-
12. Povinnosti pojistníká, pojištěného a oprávněné omby kové pojistné Částky, stanovené pojistnou smlouvou, má-
13. Povinnosti pojistníka, pojištěného aoprávněnéosobyv pH- ximálně vŠak KČ 5OO.OOO,- za sjednanou pojistnou dobu.

padě vzniku pojistné události
14. Znovu získané umělecké předměty
15. Expertní řízení Článek 4
16. Ustanovení k přepravě pojištěných věcí Zachraňovací náklady
17. ZávěreČná ustanovení

pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady:
a) účelně vynaktžené náklady na odvráceni vzniku bezprostředně

Článek 1 hrozící pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé po-
Úvodní ustanovení jistné události;

b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bez-
pojištěni je upraveno touto zvláštní částí všeobecných pojistných podmí- pečnostnich při odklízerú poškozených pojištěných věd nebo je-
nek pro pojištění předmětů umělecké a/nebo sběratelské hodnoty (dále jich zbytků.
jen "UCZ/Um/14"), všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část
(dále jen "UCZ/14") a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří nedílnou Úhrada vynaložených zachraňovacích nákladů, které byly yyna-
součásL Pokud je sjednána přéprava předmětů pojištění, je pojištění kženy na záchranu života a zdraví se omezuje do výše 30% ze
upraveno i Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěni přepravy 'jednané pojistné částky.
zásilek - zvláštní Část (dále jen "UCZ/T/14"). Toto pojištěni se sjednává Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů podle
jako pojištění škodové. písmen a), b) tohoto článku se omezuje do výše 5% ze sjednané

pojó·tné Částky.
Zachraňovací náklady, které byly vyna¶oženy na základě písem-

Článek 2 něho souhlasu pojistitele, uhradí pojistitd bez omezení.
Rozsah pojištění

Ze sjednaného pojištění dle UCZ/Um/14 má oprávněná osoba právo, Článek S
aby ji pojistitel poskytl pojistné plnění, nastane-li nahodilá $kutečno$l věcný a územní rozsah pojistné ochrany
s níž je dle těchto pojistných podmínek spojen vznik práva na plněni
· pojištění (viz Článek 11 těchto pojistných podmínek). "

Předměty pojištěni jsou v místech pojištěn( označených ve
smlouvě, pojištěny proti poškození, zničéní i ztrátě jako důsled-

Článek 3 ku všech nebezpečí, kterým jsou pojištěné předměty vystaveny,
Předmět pojištění, pojištěné náklady a to za současné platnosti výluk " pojištění, uvedených v článku 6

těchto pojistných podmínek.

a bPředmětem pojištěni jsou dle těchto pojistných podmínek staTo-
žitnosti, umělecké a sběratelské předměty uvedené v seznamu je-li v pojistné smlouvě sjednáno rozšíření pojistné ochrany
pojištěných věcí, který je nedílnou součásti pojistné smlouvy, i mimo místo pojištění, platí tato pojistná ochrana maximálně po
a rovněž k nim patřící rámy, pasparty, ochranné zaskleni včetně dobu 60 dnů ode dne stanoveného v pojistné smlouvě i na jiných
závěsného zařízeni, podstavce a vitríny. místech za předpokladu, že u těchto míst jde o uznávané umě-

lecké galerie, aukční domy, restaurátory, dílny zhotovující rámy,
? Pojištřné nák|ad'y sklady přepravců uměleckých děl a bezcelní sklady. V případě

Předmětem pojištění jsou rovněž následujid náklady, které bylo sjednání této pojistné ochrany poskytne pojistitel pojistné plnění
v případě vzniku pojistné události nezbytně nutné vynaložit: do výše limitu plnění a v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě.

a) na vyklizení i odklizeni pojištěných předmětů, odklizeni a odvoz
zbytků pojištěných předmětů (náklady na vyklizení); kromě toho 5.3 přeprava pojištčných včcí
vyprošťovací náklady maximálně do ceny využitelných zbytků do- Pro přepravu předmětů pojištění platí Všeobecné pojistné pod-
tyčných předmětů; mínky pro pojištěni přepravy zásilek - zvláštní část (dále jen

b) na přemístění a ochranu v případech, kdy k opětovnému zhoto- hUCZ/T/14") a Ustanovení k přepravě pojištěných věcí dle článku
vení nebo pořízeM pojištěných předmětů musí být jiné předměty 16 těchto pojistných podmínek.
přemístěny, změněny nebo chráněny;

VC) na dopravu a na uskladnění pojištěných předmětů, pokud je
LU

místo pojištěni nepoužitelné anebo skladováni v použitelné části Škody vzniklé při baleni a vybalování uměleckých předmětů
g místa pojištěni není pro pojistníka či pojištěného ze závažných a sběratelských předmětů, stejně jako během instalace a dein-

důvodů akceptovatelné, nejdéle však na jeden rok (náklady na stalače výstavy, jsou do pojištění zahrnuty, pokud tytD Činnosti
i2 dopravu a skladování); provádějí osoby, které mají odpcMdajid způsobilost a kvalifikaci.



Článek 6 Článek 7
výluky " pojištěni Doba trvání pojištění, pojistné

6.1 pojistná ochrana nezahrnuje, a to bez ohledu na jiné sp+ 7.1 Počátek a konec pojistné doby je stanoven v pojistné smlouvě.
Iupůsobkí pHČiny. :

a) škody způsobené úrnysfným jednáním pojistníka, pojištěm 7.2 jakákoliv změna pojistné doby podléhá předchozímu písemnému
něho, osoby oprávněné a jóné osoby jednající z podnětu souhlasu pojistitele.
některého z nich;

b) škody vzniklé pozvolným působením mrazu, horka, výky- 7.3 pojistné, jeho platbu a následky nezaplaceni pojistného ve stano-
vů teploty a tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu, kouře, sazi, vené lhůtě upravují Všeobecné pojistné podmínky - obecná Část
prachu, světla a p&pr$ků, pKsní; - UCZ/14, dánek 5 a 6 a dále pojistná smlouva.

O škodyvznóklé přímým, dlouhodobým divem bódogických,
·hemkkých a tepejných procesů včetně znečištění, odpa-
Rní, zakalení, kvašeni, vlivu smogu, změny barvy a vůně, Článek 8
hmotnosti, konzistence; pojistná Částka a pojistná hodnota pojištěné věci

d) škodyvmikjé neodbornou kjómatizací v místě poji*ění;
e) škody vmiklé přirozenou povahou předmětů pojištěni 8.1 Nebylo-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak, je horní hranici po-

anebo jejich *atnou kvalitou, opotřebením a poškozením jistného plnění pojistná částka, stanovená pojistníkem. pojistná
v důsledku přiměřeného užívání pojištěného předmětu, částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby
postupným stárnutím, únavuu materiálu; odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavřeni po-

D škody na nábytku a předmětech obdobného charakteru jistné smlouvy. pojistitel je oprávněn nechat pojistné hodnoty pra-
vznikjé Hakem, poškrábáním, poŠkozením politury, od- videlně po dvou letech přezkoumat.
loupnutím dýhy a klihu, pokud k těmto poškozením dojde
bez vnějšího působení; 8.2 Pokud se prokáže, že předmět pojištěni je fa|zifikál pak platí zpět-

g) Škody vzniklé škůdci a hmyzem všeho druhu; ně od počátku pojištění nebo, trvá-li pojištění déle než 1 rok, od
h) škody vzniklé zpracováním, aštěnim, jejkh opravou a r+ počátku aktuálního pojistného období skutečná hodnota pojíš-

stau~ním,' těné věci jako pojistná hodnota určující pojistnou částku. Rozdíl
O) škody vzniklé mětšením starých škod, např. u již existují- mezi původně stanoveným pojistným a pojistným na základě sku-

cích dmbných trhlin na předmětech ze skla a por'celánu; tečné hodnoty věci bude pojistníkovi vrácen.
i) škody vzniklé zpronevěrou, podvodem nebo vydíráním;
k) Škody vzniklé ne$právným zabalením s ohledem na zvd«

ný dopravní prostřiedek cestu, povahu a velikost přédmě- Článek 9
tú (viz aánek 16 těchto VPP); Spoluúčast

I) Škody vzniklé chybnou konstrukci, sestavením nebo mow
táží, dáte nedostatečným nebo nevhodným upevněním 9.1 v pojistné smlouvě může být ujednáno, že se oprávněná osoba
pkdmětů a konstrukcí v místě pojištěni; podIII na pojistném plnění z každé pojistné události pevně stano-

m) Škody vzniklé v důsledku války, invaze, činnosti zahraníC- venou částkou (dále jen spoluúčast).
nfho nepHtde, válečhého stavu, válečných resp. vojen-
·kých akci (bez ohledu na to, zda byla vyhláŠena válka a 9.2 Spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě se odečítá od pojistného
nikoliv), občanské války, povstání, vzpoury, vzbouření, plněni.
·rocení, ·távky, výluky, občanských nepokojŠ odboje, vo-
Jenské či uzurpované moci, stanného práva, výjimečného 9.3 v pojistné smlouvě lze sjednat jiné formy spoluúčasti pro jednotil-
stavu, jednán6 skupiny osob se dým úrny'dem činu lidí vé pojištěné položky.
jednajídch pro politickou organizaci nebo ve spojení $ ni,
·piknu6, zabaveni pro vojenské účely, zničení nebo poško-
zení z pokynu dády pů$obÍcÍ de jure nebo de facto anebo Článek 10
jiného veřejného orgánu; pojištění pro případ navýšení pojistné hodnoty

n) dále škody vzniklé všemi vojenskými a úředními opatření-
mi v souvislosti s událostmi uvedenými v bodě m); 10.1 Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěných věcí zvýšením

o) škody vzniklé zestátněním, zabavením nebo jinými zá"ahy jejich hodmty při posledním oceněni, je pojistník povinen toto
státní moci, soudním opatřením nebo jeho výkohenu pojistiteli nahlásit nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto oce-

p) odpovědnost; újmu, škodu ani na Jakékoliv výdaje pHmo nění.
nebo nepřímo způsobené, vyplývajid nebo vzniklé v sou-
vislosti s jakýmkoli teroristickým aktem nebo pmtiterori- 10.2 pojisútel na základě přezkoumáni rizika stanoví dodatečné pojíst-
·tickými opatřenimó bez ohledu na skutečno$t, že na této né za navýšení pojistné částky případně může rozhodnout, že tyto
události nebo na jakékoli části takové újmy, Škody nebo předměty vyloučí z pojistného krytí od okamžiku oznámení pojíš-
výdaje mohla mít podíl i jiná příčina; pro účely této výlu- útek pojistníkovi.
ky se teroňstickým aktem rozumí jednání Jakékoliv osoby
či skupin(y) osob s použitím síly nebo násilí a/nebo s po-
hrůžkou jejích použiti (ať již tyto osoby/skupiny osob ko- Článek 11
nají samostatně nebo ve $pojení s jakoukoli organizací či pojistná událo$t pojistné plnění
vládou), které sleduje politické, Ideologické, náboženské
či etnické cíle nebo pohnutky včetně záměru ovlivnit ja- 11.1 pojistnou událostí je věcná škoda na předmětu pojištění, se kte-
koukoliv dádu nebo uvést veřejnost či kteroukoliv její část fou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění,
do stavu obav; v důsledku pojištěných nebezpeČí, která nejsou v pojistných pod-

g) Škody nebo újmy způsobené jadernou enerybi nebo radio- mínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena. Příčinou škody na
aktivitou jakéhokoliv druhu, radioaktivními izotopy nebo pojištěném předmětu musí být náhlá, nahodilá, nepředvidatelná
ionizujícím :ářenim," a bezprostředně z vnějšku působící událost.

·) Škody vznildé umm chemkkýdL biologických, bóoch+
mkkých látek n.bo elektmmagnetkkých dn jako ·brani.

V případě pojistné události na jednotlivém předmětu pojištěni
6.2 Seznam výhjk uvedený v odstavci 6.1 není úplný a další+ po'kytn" pojistitel následující pojistné plnění :

luky a omezení pojistného plnění se vyskytují i na jiných
a) při znicenÍ nebo ztrátě pojištěného předmetu poskytne pojistitdmístech v poji'tných podmínkách a v pojistné smlouvě. .. W .. . .. ,

pojistné plněni z pojistne hodnoty podle ČI. 8 těchto poµstnych

6.3 V případě jakékoliv žaloby, soudního řízeni nebo jiného postupu, podmínek;
kde pojistitel namítá, že na základě ustanovení výluky uvedené b) při poškozeni pojištěného předmětu stanoví pojistitel pojistné
v tomto Článku není vzniklá škoda nebQ újma tímto pojištěním plnění podle své volby $ přiměřeným přihlédnutím k Zájmům
kryta, je důkazní břemeno o opaku na pojištěném. oprávněné Dsoby:



ba) za snížení hodnoty pojištěného předmětu cizeni pravidelně, minimálně jednou ročně firmou, která je opráw
nebo něna provádět instalaci a kontrolu tohoto zařízení;

. . . g) před opuštěním prostor (místnosti), v nichž jsou pojištěné před-bb) náklady na restaur'ovani (včetně nákladu na přepravu, dokumen- V. .. . V
. .. . měty umístěny a v nichz není nikdo pntomen, zajistít všechnytací a krátkodobe pojištění), a to maximálně za všechny tytD ná_ dveře, okna a všechny jiné otvory pojištěných prostor uzavřěnim,

klady včetně případné úhrady za snížení hodnoty předmětu do . . . .
.. ,, . uzamcenim, a dalším přídavným bezpečnostnim opatřením, kte-výše pojistné částky, stanovené v pojistné smlouve. . . .re je zde tnstalováno, a uvést do Činnostt bezpečnostní opatření

Prbiktná událost na vIcedílnůch souviseiících DředmětedLAMRin proti vloupání;h) ihned nahlásit pojistiteli, její zřejmé, že jinak stále obydlené po-
jištěné prostmy budou na vÍce než 30 dní po sobě jdoucích, ne-

V případě vícedílných souvisejíckh předmětů, skupin děl, páru, obydlené (cesta, nemoc);
souběhů sérii apod. poskytne pojistitel následující poµstne plne- . . . W .
ní: ') pojištěné misto v chladném rocnim období buď dostatečně vytá-pět nebo uzavřít všechna zařízení přivádějící vodu, vyprázdnit je

a) při zničéní nebo ztrátě celého souboru, všech částí séňe, apod., a udržovat je v tomto stavu;
poskytne pojistitel pojistné plnění ve yýši pojistné hodnoty, sta- i) při přévozu pojištěných předmětů dodržovat příslušné pojistné
novené pojistnou částkou v pojistné smlouvě dle Článku 8 těchto podmínky UCZ/T/14 a Ustanovení k přepravě pojištěných věci
pojistných podmínek; (článek 16 těchto pojistných podmínek).

b) v případě zničeni, ztráty nebo poškozeni jednotlivých dílů po-
, ., V . 12.2 Pojistnik případně poµšteny nesmí po uzavřeni smlouvy bez svo-škytne poµsticl pojistné pInení podle své volby viz níže body ba) .. . · · · - ·

,, - iení pojistitde způsobit zvýšeni rizika am to umožnit třetím qso-resp. bb), vždy však s ohledem na zajmy oprávněné osoby : bám.
ba) "" '" o

- pojistné plnění za zničené nebo ztracené části včetně případ- 12.2.1 Za zvýšení rizika se přitom považuje zejména :
něho snížení hodnoty celku věd a) odstraněni nebo zmenšení zabezpečení, existujícího při podání
anebo návrhu na uzavření pojistné smlouvy nebo dohodnutého doda-

· náklady na nové pořízeni srovnatelného předmětu, který tečhě;nahradí zničenou nebo ztracenou části podle kunsthistorické- b) zříZení lešení, Ianových nebo jiných výtahů, započetí stavebních
ho ocenění; prací na pojištěném místě nebo v jejich sousedství

bb) - , 12.2.2 Dojde-li ke zvýšení rizika nezávisle na vůli pojistníka, pojištěného
- náklady na restaurování (včetně nákladů na prep avu, doku- Cl oprávněné osoby, musí to tito poµstiteh ihned nahlásit. To platí

mentaa a krátkodobé pqištěnl) včetně úhrady případného především :
snížení hodnoty restaurované častí nebo celku anebo . . . . -. ·a) bude-li nektere z bezpečnostních opatření a zarizeni částečně či· pqistne plnení za poškozenou cast včetně připadneho snížení zcela nefunkční, připadne bude-li jeho funkce rušena;
hodnoty celku předmetu proti převzetí poškozeného dílu, " tr " "b) pokud bylo z podnetu "ctí osoby, ktera nepodléhá pokynům po-
anebo . jistníka, na pojišběném místě nebo v bezprostředním sousedstd

- náklady na nové pořízení srovnatelného předmětu, který na- ·
. . . . . započato se stavebními pracemt nebo s výstavbou lešení.hradi zničenou nebo ztracenou část i podle kunstlmstorického

oceněni, proti převzetí poškozeného dílu. 12.3 Porušení povinnosti uvedených v tomto aánku se pova-

11,4 pcaQ=í,,áulišeníRgiištěRÝ"h pkdmětů vč.i"iirh pn*ó7ení sou_ Zuje za porušení pojismé smlouvy podstatným způsobem,
, ,, . . které opravňuje pojisthefe k odstoupení od smlouvy neboke snížené výše pojistného plnění podle toho, jaký vliv

Pokud je pojistník pojištěný, oprávněná osoba či jimi zmocně-
, . . , . mělo toto porušení na rozsah povInnosti pojhtltele plniLny zástupce povinen oznamit vznik škodné udalosti příslušné

poIicejnf složce podle článku 13, odst. 13.1.1) těchto pojistných
podmínek, bude poskytnuto pojistné plněnf jen za pojištěné .Članek 13
předměty, které byly přislusnemu orgánu Činnému ve správním .. .. . - K -Povinnosti poµstnika, poµštěneho a oprávnene osoby v případe
či trestním řízení nahlášeny. vzniku pojistné události

11.5 Neníji v pojistné smlouvě ujednáno jinalc poskytne pojistitel pojíst- 13.1 Krome povmností uvedených v článku 7 Všeobecných pojistných
ne plněni v měně Ceské republiky, pokud nerozhodne o tom, že po- · · ·· -·- - ·podmínek — obecna část — UCZ/14, jsou poµstnik, pojisteny,
škytne naturální plněni (opravou nebo vymenou poškozené veci)- oprávněná osoba v případě vzniku pojistné události povinni:

a) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistM-
Článek 12 Ie, dokud škoda nebyla prohlédnuta a zdokumentována přísluš-
Povinnosti pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby ným oprávněným orgánem (policie, hasičský záchranný sbor),

případně zástupcem pojistitele, pokud to není nutné k odvrácení

12.1 Kromě povinností uvedených v článku 7 Všeobecných pojistných nebo zmírněni následků škody nebo v rozporu $ obecným zá-
podmínek - obecná část — ucz/14, jsou pojistník, pojištěný. jmem;
oprávněná osoba rovněž povinni: b) učinitopatření aby škoda nebo újma vzniklá škodnou udáiostí byla

a) poskytnout pojistiteli vyžádané pravdivé informace týkající se po- co nejmenší; vyčkat s opravou popř. restaurováním věci poškozené
jištění nebo škodné události; škodnou událostí nebo s odstraňováním zbytků takto zničené nebo

b) vynakládat veškeré úsilí a využívat všech prostředků a možností poškozené věci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do doby
k tomu, aby škodná událost nenastala. Dále je povinen neprod1e- 15 dnů od nahlášeni škodné události, pokud z bezpečnostních,
ně odstranit každou závadu či nebezpečí, které by mohly mít vliv hygienických nebo jiných vážných důvodů není nutno s opravou
na vznik škodné události; nebo odstraňwánim zbytků začít neprodleně;

c) být pojistiteli v každém ohledu nápomocen při jeho pravidelné kon- c) se při bezprostředně hrozící nebo vzniklé škodě postarat dle maž-
tr'ole poji'tných hodnot dle článku 8 těchto pojistných podmÍnek" ností o zachování, záchranu a znovuzískání pojištěné věci. Zdáš-

d) respektovat všechny zákonné, úřední či zvlášť sjednané bezpeč- tě musí pojistník případně pojištěný uplatnit nároky vůči třetím
nostnl předpisy a ustanovení; osobám (např. železnici, poště, přepravci, letecké společnosti)

e) udržovat stále ve zcela použitelném stavu bezpečnostní zařízeni správnou formou a ve stanovené lhůtě anebo je zajistit jiným
existujIcI v době návrhu na uzavření pojistné smlouvy a obstu- způsobem. Pokud se pojištěný předmět v době vzniku pojistné
hovat je dle příslušných předpisů výrobce; poruchy, nedostatky události nachází pod dozorem přepravní společnosti, musí být
nebo škody na těchto zařízeních je třeba neprodleně nechat od- škoda ihned nahlášena. pojistník, případně pojištěný, musí hiá-
stranit renomovanou firmou, tj. uvést je dle jejich účelu v nejkrat- Sení dobžit potvrzením přepravce. Při vnějších nepoznatelných
šÍm možném termínu do plně provozuschopného stavu; během škodách je třeba přepravce ihned po odhalení škody vyzval aby
trvání přerušeni funkčnosti zajistit místo pojištění proti vloupáni $i škodu v reklamační lhůtě prohlédl a potvrdil ji;
jiným, adekvátním a dostatečně spolehlivým způsobem; d) umožnit pojistiteli, aby provedl prostřednictvím pověřených nebo

f) nechat prohlédnout zařízení chránící předměty pojištěni proti od- zmocněných osob potřebná šetření o příčinách vzniklé škody,



o okolnostech mzhodných pro posouzení nároků na pojistné pí- je třeba namalovanou vrchní plochu chránit barevně neutrálním
nění, jeho rozsahu a yýši, včetně ohledánípojištěné věci, obhlídky hedvábným papírem, neobsahujIcIm kyselinu; celý předmět se
místa škodní události, pořízeni zvukové a obrazové dokumentace musí zabalit do fólie se vzduchovými polštářky nebo do stabilní-
z místa škodní události, odebrání potřebných vzorků, poškozené ho lepenkového obalu; pokud je obraz a/nebo rám zvláště citliyý,
nebo zničené zásilky pro účely znaleckého zkoumání a předložit musí se použít rám určený k přepravě nebo stabilní lepenkový
pojistiteli potřebné doklady (včetně účetních písemnosti), které obal;
si vyžádá, a dále předložit dokumentaci k původnímu,stavu po- c) kresby, tištěná grafika nebo jiné práce na papíře se musí zásad-
škozených předmětů (např. znalecké posudky, protokoly o stavu ně vysadit z rámu, pokud je to možné bez nebezpečí pro nosiče
děl apod-); obrazů, a zabalit je do neutrálního hedvábného papíru neobsa-

e) učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na hujiciho kyselinu; předmět se položí mezi kartony, zabraňující
náhradu škody, která podle příslušných právních předpisů pře- přehnutí; lepicí pásky se nesmějí používat; pokud není možné
chází na pojistitele; vysazeni z rámu, musí být sklo zajištěno, jak je uvedeno v odstavci

D plnit další specifické povinnosti vyplývající z jednotlivých druhů 16.1.2 tohoto článku; nadto se musí chránit rohy a hrany před po-
pojištění, které byly smluvně ujednány v pojistné smlouvě; škozením chrániČi rohů nebo polstrováním;

g) postupovat za všech okolností, které nejsou mimo jeho kontrolu, d) předměty z materiálu náchylného ke zlomeni se musí k přepra-
š náležitou pečlivostí a bez prodlenf; vě zabalit do obalů ze dřeva nebo těžké lepenky, odolných proti

h) vyžádatsi pokyny pojistitele, pokud toto okolnosti dovolují, a řídit tlaku a nárazu; prázdná místa v přepravních schránkách se musí
se jimi; vyplnit vhodným materiálem, nikoliv kousky tvrdé pěny nebo pa-

t) u škod vmfklýeh požihem explozí, vloupáním, krádeži, pIrem zmačkaným do koule;
vandalismem & loupeži Škodu bezodkladně oznámit věc- e) sochy musí být pokud možno rozloženy a jednodivé části zabale-
ně a místně pHslušné policejní sloŽce; při poŽáru téŽ ha- ny zvláštj
sIčskému záchrannému sboru a bezodbdadně, nejpozději f) předměty s vysoce citlivým povrchem, popř. patinou (zvláště ak-
do 48 hodin, doložit seznam pohřešovaných, poškozených ryl, leštěný bronz apod.) musí být pečlivě chráněny proti odření,
amičených předmětů.Kopiiseznamujetřebadátpojistiteli šrámům a škrábancům, krmzewátorsky přiměřeným speciálním
k dbpozkL zabalením, respektujícím citlivost předmětů.

13.2 NedodrŽeni povinností uvedených v tomto Článku upravu- 16.1.2 Zabalené předměty je třeba v dopravním prostředku dostatečně
je a. 8 Všeobecných pojistných podmínek UCZ/74. zajistit proti pohybu (posunuti) sklouznutí, kutálení) záchrannými

pásy a/nebo polstrováním, polštářky. Malby, a to I pod ochran-
ným sklem, se musí převážetvertikálně. Malby s odlupujfcí se na-

Článek 14 malovanou vrstvou, pastely, kresby křídou nebo uhlem se mus(
Znovu získané umělecké předměty převážetvýlučně horizontálně povrchem nahoru.

14.1 Pokud se pojistník, pojištěný či oprávněná osoba dozvi, kde se na- 16.1.3 Všédmjy' schránky, použité na přepravu, se musí Zřetelně
cházejí ztracené pojištěné předměty, je povinen pojistitele ihned oznaČit následujkimi údaji a oznaČením:
o tomto písemně informovat a využít všech opatření k jejich iden- a) obsah, ale vždy bez udání hodnoty zásilky (s výjimkou letecké
tifikaci a znovuzískání. Pokud se o ztracených pojištěných před- přepravy);
mětech dozví pojistitel, informuje o tomto neprodleně pojistníka. b) označení stran zásilky (přední, zadní, vrchní, spodní);

C) chránit před vlhkem;
14.2 Je-li ztracená věc znovu získána, je pojistnÍK, pojištěný případně d) údaj o těžišti u přédmětů ohrožených překlopením;

oprávněná osoba povinen tuto věc převzít. Oprávněná osoba je e) ,Fragile"/jCrehké"- ,,Handle with care"/"křehké" či ,,Nekfopit";
poté povinna vrátit pojistiteli plné či částečně vyplacené pojistné f) údaj o váze u předmětů, je-li větší než 100 kg.
plněni, a to ve lhůtě 3 měsíců od doby, kdy se o nalezeni předmě-
tu či předmětů dozvěděla. je-li vrácená věc poškozená, je pojíš- 16.1.4 U předmětů citlivých na teplotu a tlak (např. malby) musí být
titel povinen poskytnout pojistné plnění podle článku 11 těchto v nákladním listu a na obalu výslovně poukázáno na jejich náchyl-
pojistných podmínek, a to i v případě, kdy byla oprávněná osoba nost k poškození.
v souladu s ustanovením tohoto odstavce povinna vrátit pojistné
plnění, které jí bylo vyplaceno v souvislosti s pohřešováním věci. 16.1.5 Pokud nelze dodržet pojistitelem předepsané baleni, musí

být pouŽité balení před začátkem přepravy odsouhlaseno
$ pojistitdem.

Článek 15
Expertní říZení 16,2 ZPůSQt' pň1pmyy a dQprÁYní prostředkv

V návaznosti na článek 10 Všeobecných pojistných podmínek UCZ/14 162J Způsob přépm'yt použité dopravní prustředky a dopravce
musiznalecký posudek v řízení o výši škody obsahovat: musí být ' pojiďtelem dojednány před zahájením přepravy.
a) soupis zničených, poškozených nebo pohřešovaných předmětů,

jejich pojistnou hodnotu v době vzniku poj lstné události; 162.2 Pto jednotlivé druhy přepravy platí nádedujici ustanoveni a pod-
b) částky k určeníyýše škody na základě zvoleného druhu pojistného minky :

plněni, uvedeného v ČI. 11 těchto poj lstných podmínek;
C) ostatní nutné spoiupojištěné náklady. a)

Přeprava musí být prováděna pouze v uzamčených vag6nech. Po-
Řízením soudních znalců nejsou dotčeny povinnosti pojistníka, pojištěné- jištěné předměty musí být zasílány jako expresní zásilka a nesmí
ho a oprávněné osoby dle a. 12 a 13 těchto pojistných podmínek. být označeny nk vyzvednutí v železničním skladu". pojištěné před-

měty musí být přesně specifikovány v přepravních dokumentech
a nesmí být označeny pouze obecným označením ,,předměty

článek 16 umělecké povahy".
Ustanovení k přepravě pojištěných věcí

b) si|ni¢ní přeprava
16.1 BalenÍ a talNčM pc'iištčných předmětů během přepraw u přepravy, prováděné pojistníkem či jím pověřenou osobou smě-

jí být předměty přepravovány jen v uzavřených osobních autech
16.1.1 pojištěné předměty musí být při každé přepravě přiměřeně žaba- nebo dodávkách, ne však v přívěsech nebo nákladních autech

léně $ ohledem na jejich povahu a konzervaci.Toto je splněno pře- s plachtou. pojištěné předměty musí být během přepravy a bé-
devším, pokud jsou splněny následujid bezpečnostní požadavky: hem parkování vozidla trvale pod dohledem.

a) obrazy či jiné předměty nalřéné čerstvě fermeži nebo Čerstvě na-
malované se smí převážetteprve po dostatečném zaschnutí nátěru; c)

b) u všech předmětů zarámovaných pod sklem musí být skleněné U letecké přepravy musí být zásilky určené k přepravě doprová-
tabulky vertikálně j horizontálně oblepeny speciálnfmi foliemi zeny deklaraci jejich hodnoty a deklarovaná hodnota musí být
nebo jinými vhodnými lepicími nálepkami; u všech jiných maleb odsouhlasena pojistitelem před započetím přepravy. pojištěné



Y

předměty je třeba přepravovat jako kabinové zavazadlo pojistníka 16.3.2 Osoby pověřené provedením přepravy a doprovodem musí být
nebo osoby jím pověřené. duševně i tělesně způsobilé.

16.2.3 Pokud je přeprava prováděna speditéry nebo přepravci, musí se 16.3.3 Přepravy předmětů s pojistnou hodnotou nad KČ 4O.OOO.OOO,- je
jednat o průkazné speditéry/přepravce uměleckých předmětů, třeba odsouhlasit s pojistitelem a dojednat požadavky na dopTo-
kteří mají nutnou odbornou průpravu pro nakládání s předměty vod.
určenými k přepravě a skladování. Pověří-li pojistník výjimečně ji-
nou osobu k této přepravě, musí se jednat o opatrnou a pedivou
osobu, která splňuje pcžžadavky uvedené v tomto odstavci. ČIánek17

Závěrečná ustanoveni
16,:Lj29žMgYkLRLdówDvDdRřiáhiiáúÁkkdí!u=avg

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
16.3.1 pojištěný předmět musf být v průběhu přepravy šták pod do-

hledem. Pokud pojistná hodnota předmětů určených k přepravě
překročí KČ 2O.OOO.OOO,-, musí přepravu doprovázet další osoba.
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Obsah: pouze tehdy, pokud byl posel během přepravy o pojištěné věci
oloupen. Počátek přepravy je okamžik převzetí pojištěné věci k bez-

Úvodní ustanovení prostředně navazující přepravě, která musí být prováděna nejkrat-

Rozsah pojištěni, pojistná nebezpečí - článek 1 ší bezpečnou trasou a konči předáním přepravované věci v místě
Předmět pojištění — článek 2 určení. Právo na pojistné plnění vzniká i v případě, pokud
pojištěné náklady - článek 3 k odcizení Či ztrátě došlo při dopravní nebo jiné nehodě, při níž
Zachraňovací náklady — článek 4 byl posel zbaven možnosti přepravované věci opatrovat (nikoliv
Výluky z pojištění - článek 5 v příčinné souvislosti s požitím alkoholu, drogy či zneužití léků).
pojistná hodnota, pojistná částka - článek 6 pojištěni se vztahuje i na případy, kdy bylo bezprostředně před
podpojištění, pojištění na první riziko, zlomkové pojištění - článek 7 nebo po přepravě zásilky proti poslu použito násilí nebo hrozba
Místo pojištění — článek 8 bezprostředn(ho násilí.
Výpočet pojistného - článek 9 Právo na pgi$tné plnění nevzniká, pokud byla přeprava prováděna na
pojistné plnění, limity pojistného plnění — článek 10 základě přepravnkh smluv.
Znovunalezené věci — článek 11
Spoluúčast - článek 12 7. Právo na plnění dle odst 1., písm. d) tohoto článku vzniká, pokud
Povinnosti pojistníka/pojištěného/oprávněné osoby - článek 13 došlo k úmyslnému poškozeni nebo zničeni předmětu pojištěni
Úprava výše pojistného - článek 14 v místě pojištěni. Podmínkou plněni pojhútde je Šetření škody

výklad pojmů - článek 15 PoHcň ČR. pojištění se sjednává na první riziko. Škody způsobené ná-
Účinnost — článek 16 střikem nebo nánosem barev či chemikálií jsou vždy omezeny limitem

sjednaným v pojistné smlouvě.
Pojištění je upraveno touto zvláštní části pojistných podmínek,
Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část — UCZ/14, které
spolu tvoří nedílnou souČást, Toto pojištění se sjednává jako pojištění Článek 2
škodové. Předmět pojištěni

1. Předmětem pojištěni jsou hmotné nemovité a movité věci. pojištěni
Článek 1 'může být sjednáno pro jednotlivé ve smlouvě vyjmenované věci

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí nebo jako pojištění souboru věcí. Soubor věcí je tvořen věcmi stejnél
obdobné povahy/charakteru či účelu. Neniji uvedeno jinak, patří do

1. pojištěni se sjednává pro případy, kdy na pojištěné věci došlo ke škodě: souboru všechny věci dané povahy/charakWu či účelu v době pojíst-
a) krádeží vloupáním; né události. Je-li sjednáno pojištěni souboru, vztahuje se pojištění i na
b) loupežným přepadením; věci, které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné
c) loupežným přepadením při přepravě pojištěných věd (kromě zásob smlouvy, aniž tím je však jakkoli dotčena oznamovací či jiná povin-

a zbo\ž() pojištěným nebo jeho zaměstnancem (dále jen Hposel"); nost pojistníka/pojištěného yypfývajIci z platných právních předpisů,
d) vandalismem. pojistné smlouvy či pojistných podmínek. Věci, které přestaly být

Pojištění vandalismu, uvedené pod písm. d) tohoto odstavce, je vázá- součástí pojištěného souboru, pojištěny nejsou.
no na sjednání pojištění dle písm. a) tohoto odstavce. Toto pojištěni
se sjednává vždy na první riziko. 2. Za hmotné nemovité věci se považují stavby (budovy a ostatnfstavby)

včetně jejich stavebních součástí a pHslušenstvi. Podmínkou pro pojíš-
2. pdvo na pdbtné plněd vzniká i v kdy byl" pdiŠtěná těníostatnlch staveb a také stavebních součástía pňslušenství je, že je

věc póškDzend% znNma nebo oddzena v přímé souvisknti s po- pojistník prokazatelně zahrnul do pojištěni v rámci sjednané pojistné
jištnou událostí uvedenou vodst 1. písm. a) ažc) tohoto aánku. Částky.

Za hmotné nemovité věci se nepovažují podzemní stavby se samo-
3. pojištění jednotlivých nebezpečí musí být ve smlouvě yýslovně ujeď- statným účelovým určením.

náno. 3. pokud je tak v pojóstné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje
4. Právo na pojistné plněni dle odst. 1., písm. a) tohoto článku vzniká se pojištění rovněž na :

pouze tehdy, pokud byly pojištěné věci ulaženy v uzamčeném prosto- a) věci osobní potřeby zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnáni;
ru budovy, stavby nebo místnosti v místě pojištění. Pro věci, které pro b) věci, které byty zaměstnancem do místa pQjišění přinmny v souvislosti
wou rozměrnost či hmotnost nemohly být ulaženy v uzamčeném pro- s yýkonem povolání, na žádost nebo se souhlasem zaměstnavatele.
štoru budovy, stavby nebo místnosti, vzniká právo na plnění i tehdy, pojištěni se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motoro-
pokud došlo ke krádeži vloupáním na oploceném prostranství v místě vá vozidla zaměstnanců, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
pojištěni. Pro cennosti vzniká právo na pIněn[ pokud byly umístěny Toto pojištěrú se sjednává vždy na první riziko pro pojistná nebezpečí
v uzamčeném prostoru v místě pojištění a dáe uzamčeny v pevných uvedená v pojistné smlouvě.
schránkách nebo trezorech.
Je-li ve smlouvě yýslovně ujednáno pojištění stavebních součástí, jsou 4. Pokud není ujednáno jinak, pojiMní se nevztahuje na :
pojištěny i škody na vnějších stavebních součástech a příslušenství ·) cennosti, včetně jejich sbírek
pojištěných budov a staveb, způsobené jejich krádeží, poškozením či b) nosiče dat a záznamů výrobní a provozní dokumentace;
zničením při pokusu o jejich odcizení. Při jejich odcizení musí pachatel C) výstavní modely, vzory, prototypy, µonáty a na výrobní zaH-
násilím překonat jejich pevné připevněni. Pojištění se vztahuje i na zení nepoužhMná pro standardní produkci;
prostředky sloužící k zabezpečen( požární ochrany pojištěných staveb d) motorová vozidla, přívěsy, návěsy a tažné stroje vL součástí
(např. hasicí přístroje, hadice, proudnice). Podmínkou phiění po- a přidušenstvi, kterým jsou přidě9ovány SPZ resp. rz, svýjim-
jóstitele je šetření Škody Policii ČR. kou, jsou-li vedeny jako zásoby;

e) hrací, peněžní a obdobné automaty včetně jejich obsahu;

uj 5. Právo na pojistné plnění dle odst. 1., písm. b) tohoto článku vmiká f) věci Mášini hodnoty (za věci zvláŠtní hodnoty se považujivěd
g pouze tehdy, pokud byla loupež spáchána v místě pojištění. historické, staroHtné nebo umělecké hodnďy, včetně jejich
;q sbírek);
i2 6. Právo na pojistné plnění dle odst. 1., písm. c) tohoto článku vzniká g) stavební součásti a pHidušensM budov;



h) poškozeni nebo zničení uzamčených kontmnkh a registrač- výluky, občanských nepokojů, odboje, vojenské a uzurpované
nich pokladen v důsledku krádeže vloupáním. moci, stanného práva, výjimečného stavu, jednání skupiny

osob se zlým úmyslem, Činu lidí jednajících pro politickou or-
5. se nevztahuje na : ganizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské
a) na věd uložené v budově ve stavbě (nově zahajovaná stavba účely, mlčení nebo poškozeníz pokynu vlády působící de juře

a rekonstrukce), v budově, která není provozně využhána nebo de hKto anebo jiného veřejného orgánu;
k danému účelu á na $tavebnÍ souČásti těchto budov. b) škody vzniklé v důsledku trvalého nebo dočasného vývlasb

b) vodstvo, půdu a pozemky; nění vyplývajídho z konfiskace, zabaveni nebo jiných Mmků
·) ~jny, keře a stromy, není4ó ujednáno jinak" vznesených ze strany orgánů veřejné správy;
d) vrtné věže včetně pHslušenstň; C) škody jademou energii nebo radioaktivitou jakéhokoliv dm-
e) zaňzeni atomových elektráren a zaňzeni na pKpravu jad&né- hu;

ho paliva pro tyto elektrárny, včetně pHduŠénství, d) Škody vzniklé v důsledku úmyslu nebo hmbé nedbalosti pojíš-
f) ·kleněnévýp1ně a plasty, jež nahrazují ·kb, včetně na nich na- těného, jeho zástůpc@ jeho zaměstnance, osoby, ktemu pojíš"

lepených snímaČů mbezpečóvadch zařízeni, nalepených f6hí, těný pověřil péčí o pojiAiěnévěd nebo ostrahoumÍAa
nápisů, maleb a jiné výzdoby, osoby pojóWnému blízké nebo osobyžijkí ve ·pdečhé domác-

g) historické nebo památkově chráněné ob)ekty, nosti ·po)iWným; vpřípadě, Že poµ*eným je právnická osoba,
h) podzemnisbwt!y ·e samwlaůým úědovým určením. ·a zástupce poji*ěného jsou považováni Členové statutámkh

·rgánů, prokuristé a jedn·tdé;
·) odpovědnost újmu, Škodu ani na jakékolhvýdaje přímo nebo

Článek 3 nepřímo způsoben€ vyplývající nebo vzniklé v souvidosti s ja-
pojištěné náHady kýmkoli teroristickým činem, bez ohledu na skutečhost, že na

této události nebo na Jakékoli části takové újmy, Škody nebo
1. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno pojištění dle článku 1, odst1, výdaje mohla mít podíl ó jiná pHčina; pfo účdy t&O výluky

písm. a), b), d) těchto pQjismých podmínek je možno dále sjednat se temňsmem rozumí násilný Čin nebo čin nebezpečný z hle-
pojištění : diska Hdského žIvota, hmotného nebo nehmotného majetku

a) nákladů na výměnu zámků vnějších dveří budovy v místě pojištění, nebo lnhasWuktury s thnyslem nebo účinkem ovlivnění dády
pokud došlo ke ztrátě kličé v důsledku pojistné události, nebo čÍnu nebo vyvolání strachu ve veh;jnost1 nebo v její části.
mimo místo pojištění podle článku 1, odst. 1., písm. a) až c) těchto
pojistných podmínek toto ujednáni se nevztahuje na dveřé od Urézo-
rových mí$tnosth Článek 6

b) pojištění nákladů vzniklých ztrátou klíčů od trezorových místností, pojistná hodnota, p«istná Částka
vícestěnných ocelových skříní s minimáfnI hmotností 300 kg, nebo
zazděných ocelových skříní s vímtěnnými dveřmi v mfstě pojištěnij 1. pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí pl-
jedná se o náklady na výměnu zámků, pořízení nových klíčů, stejně nění pojistitele. pojistná částka se stanovi pro jednotlivé polďky věci
jako o nezbytné násilné otevřeni, a na pořízeni nových schránek nebo moviých a hmotných nemoviých (pokud jde o pojištěné náklady).
uzavřeni těchto přístupů. Pojistnou částku stanovi vždy na vlastni odpovědnost pojistník.

2. pojistitel uhradí jen účelné, přiměřené a hospodárně vynaložené n& 2. pojištěni Lze! sjednat na :
klady obvyklé v místě vzniku pojistné události. a) novou cenu, tj. Částku, za kůerou lze v daném místě a v daném čase

věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo
3. pojištění nákladů specifikovaných v tomto článku se sjednává na novou stejného druhu nebo účelu;

jednotlivé položky či jejich kombinaci, a to vždy na první riziko pro b) časovou cenu, tj. tj. cenu, kterou měla věc bezprostředně před pojíst-
pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě. nou události; stancwi se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni

opotřébení nebo jiného znehodnoceni anebo k zhodnocení věci,
k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem;

Článek 4 c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené věci či věci nepoužitelné
Zachraňovací náklady obecně nebo v pfdvozu pojištěného, pokud není dále uvedeno jinak;

obecná cena je cena věci v místě obvyklá, za kterou by je pojistník/
pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady : pojištěný prodal.
a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící

pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události; 3. pojištění yýrobnich a provozních zařízeni a věci zaměstnanců se sjeď-
b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, eko1ogicých či bezpeč- nává na novou, časovou nebo obecnou cenu.

nostnich při odkllzení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho
·bytků. 4. pojištěni zásob, kterými j'ou:
Úhrada vynaložených zachraňovacích nákladů podle písmen a) zboží, které pojištěný vyrábí, včetně nedokončených výrobků;
a) a b) tohoto Článku se omezuje do výše 5 % ze sjednané po- b) zboží, se kterým pojištěný obchoduje;
jktné částky. C) suroviny;
Úhrada zachraňovacích nákladů, které b»y vynaloženy na d) přírodní produkty se sjednává na novou cenu, která je omezena dosa-
zUhranu ŽIvota a zdraví $e omezuje do výše 30'% ze sjednané žitelnou pmdejni cenou v okamžiku pojistné události.
pojistné Částky nebo limitu pojistného plnění.
Zachraňovad náklady, které oprávněná osoba yynaložila na 5. Pojistnou hodnotou cenných papírů přijatých k burzovnímu obchodu
základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí poji=es bez je jejich kurs uveřejněný v kursovním lístku burzy cenných papírů
omezení. v den vzniku pojistné události. pojistnou hodnotou ostatních cenných

papírů je jejich tržní hodnota, pojistnou hodnotou disponibilních dD-
kladů (vkladních knížek apod.) je hodnota jejich aktiv.

Článek 5
výluky z pojištěni 6. pojištěni vzorů, modelů, prototypů, exponátů a výrobních zařízení

nepoužitelných pro standardní produkci lze sjednat na časovou nebo
Tento seznam výluk není úplný a výlukµ omezeni pojistného obecnou cenu.
plnění se vyskytují i na jóných místech v pojistných podmínkách
a pojistné smlouvě. 7. pojistnou hodnotou uměleckých předmětů a starožitností je obecná

cena, tj. jejich cena obvyklá v místě a čase vzniku pojistné události.
Pokud není ujednáno jinak, pojóHění se bez ohledu na $pdupů+
bicí pRány nevztahuje na:
·) škody vzniklé v důsledku války, invaze, čiňňo$ti zahraničňiho Článek 7

nepřřtek, válečného stavu, válečných resp. vojenských akcí podpojištění, pDji*ěnÍ na první riziko, idomkové pojištění
(bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka a nikoliv), ob-
čanské války, povstání, vzpoury, vzbouření, sroceni, stávky, 1. je-ji v době vzniku pojistné události pojistná částka jednotlivé položky



nižší než její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnění, kte- pojistné události provede opravu Či nové pořízení věci movité stejného
ré je k výši škody ve stEjném poměru, jako je pojistná částka k pojistné druhu a kvaliý v mÍsŮ pojištění, resp. nové pořízení věci nemovité i na
hodnotě. jiném místě v Ceské republice, není-li na stávajícím místě proveditelné.

2. pojištění na první riziko je možné sjednat pro jednotlivé položky uvede- 5. K úhradě pojistné události poskytne pojóstke1 pojistné plnění
né v pojistné smlouvě. - maximálně do výše :
pojistná částka pro jednotHvé položky je horní hranicí plnění a) pojistné částky stanovené pro příslušnou položku za každou pojistnou
pojisútde pro plnění ze vŠech pojistných událostí v průběhu událosy
jednoho ppji»tného období. V pojistné smlouvě musí Býtyý$lovně b) limitu pojistného plnění, sjednaného pro konkrétní danou pojištěnou
uvedeno, že se jedná o pojištění prvního rizika. poloŽku, přičemž tento limit je maximální hranicí plněni pQjistitele
Ustanovení odstavce 1. whoto článku se v tomto případě nepoužije. z jedné a všech pojistných události v pojistném období.
Došlo-li v průběhu jednoho pojistného období v důsledku pojistného
plnění ke snížení pojistné částky sjednané na první riziko, může si 6. V případě, kdy míra opotřebení nebo jiného znehodnocení části nebo
pojistník tuto pojistnou částku do její původní yýše opět obnovit do- celku jednotlivé poIcížky předmětu pojištění přesahuje v době vzniku
placením pojistného. pojistné události 70 % nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plněni

pouze v Časové ceně.
3. je-li v pojistné smlouvě ujednáno, že se pojištěni vztahuje pouze na část

hodnoty pojiwného majetku (zlomkové pcýiwní), stanoví se na návrh 7. Zbytky poškozené nebo zničené věci zůstávájí ve vlastnictví pojistníka/
pojistníka v pojistné smlouvě limity pcýistného plnění pro jednodivé pojištěného a jejich hodnota se odečítá od pojistného plnění.
pojištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty a Nismá nebezpečí'-

Článek 11
Článek 8 Zhovunalezené věci
Místo pojištěni

1. Vlastnické právo k nalezenému pojištěnému majetku ztracenému
1. Místem pojištění je m(sto uvedené v pojistné smlouvě. v příČinné souvislosti s pojistnou událostí nepřechází na pojistitele.

2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě vÍce míst pojištění, vztahuje se 2. PojistnIk/pojištěný/oprávněná osoba je povinna neprodleně oznámit
pojištěni na všechna tato místa pojištění. pojistiteli nález pojištěných věcí a dále tyto věci

3. pojištěni se vztahuje též na věci, které byly z důvodu bezprostředně a) převzÍL
hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění. b) vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plněni po odečtení

přiměřených nákladů, které musela vynaložit na opravu závad vznik-
4. pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Iých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládal

České republky, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. c) vyčkat s opravou nalezených věcí na pokyn pojistitele, pokud
není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo
jiných závažných důvodů s opravou nebo s odstraněním zbytků

Článek 9 začít dříve.
výpočet pojistného

1. pQjisUié je stanoveno sazbou z pojistných částEk nebo limitů plnění pro Článek 12
jednotlivé pojiMné poIažky.výši 'a'joy pojistného stanoví pojistitíej. Spoluúčast

2. Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy. l. v pojistné smlouvě může být ujednáno, že oprávněná osoba se podílí
na pojistném plnění z každé pojistné události pevně stanovenou část-
kou (dále jen spoluúčast).

Článek 10
pojistné plněni, Hmity pojistného plnění 2. SpoluúČast sjednaná ve smůouvě se odeČhá od pojistného pá-

nění.
1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné

smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná 3. v pojistné smlouvě ke sjednat jiné formy spoluúčasti pro jednotlivé
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele pojištMé položky.
poskytnout pojistné plněni.

2. Byla-li pojištěná věc odcizena, poškozena nebo zničena, vzniká opráv- ááneic 13
něné osobě právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvě stanově- Povinnosti pojistníka/pojiůěného/oprávněné osoby
no jinak, aby jí pojistitel vyplatil :

a) při pojištění na novou cenu částku za opravu poškozené věci nebo 1. Jsou povinni zabezpečit pojištěné věci podle jejich charakteru a hod-
částku za pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu noty tak, aby jejich způsob zabezpečení odpovídal předepsanému
a účelu v době bezprostředně před pojistnou událostj, sníženou způsobu uvedenému v Doplňkových poji'tných podmínkách pro
o cenu využitelných zbytků; toto pojištěni.

b) při pojištění na Časovou cenu Částku za opravu poškozené věci nebo
Částku za pořízeni nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu 2. Vedle povinnosti stanovených v obecné čásů pojistných podmínek
a účelu, v poměru časové ceny k nové ceně věci, tj. s přihlédnutím jsou povinni :
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení či zhodnocení, ke a) dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy včetně bezpečhost-
kterému došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem v době nich předpisů uvedených v doplňkových pojistných podmínkách
bezprostředně před pojistnou událostí a sníženou o cenu yyužitel- a další pwinnosti, které byly stanoveny v pojisůié smlouvě;
ných zbytků; b) neprodleně oznámit pojistiteli změnu způsobu nebo druhu podnik-

c) při pDjištěnl na obecnou cenu částku, za kterou lze stejnou nebo srov- telské činnosti;
natdnou věc v daném místě a v daném čase koupit C) vést samostatný seznam pojištěných věcí uvedených v dánku 2 odst.

4. písm. a) a f) těchtio pojistných podmínek a tentío seznam uložit tak,
3. pojištěná věc musí být zabezpečena způsobem uvedeným v Doplň- aby v případě pojistné události nemohl být zničen, poškozen nebo

kových pojistných podmínkách pro toto pojištěni. Není-li tomu tak, ztracen společně s jinými věcmi;
plní pojistitel pouze do výše limitů odpovídajích způsobu zabezpeče- d) oznámit pojistiteli, že uzavřeli další pojištění stejných položek na stej-
ní v době pojistné události, pokud tak Dopňkové pojistné podmínky né nebezpečí u jiného pojistitele, a sdělit jeho obchodní název a yýši
pro toto pojištění stanoví. pojistné částky.

4. Pokud je však věc pojištěna na novou cenu, poskytne pojistitel plnění 3. Dále jsou povinni dbál aby pojistná událost nenastala a provádět při-
přesahující časovou cenu pouze za předpokladu, že pojištěný do tří let od měřená opatřenf k jejfmu odvrácení nebo ke zmírnění následků škody,



která již nastala, a podle možnosti šik tornu vyžádat pokyny pojistitele c) do pevné schránky, jejíž obsah je pojištěn, se dostal nebo ji prdcaza-
a řídit se jimi. tdně otevřel $ použitím jiného technického prostředku než klíče nebo

prokazatelně překonal překážku vytvořenou specifickými vlastnostmi
4. V případě vzniku pojistné události jsou povinni: schránky a jejíž zdoláni vyžadovalo mimořádnou fyzickou nebo tech-
a) neprodleně oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za nickou zdatnost.

okolnosti nasvědčujkích spáchání trestného činu; Za krádež vloupáním se nepovažuje přivlastnění si pojištěné věci, její
b) neměnit bez souhlasu pojistitele stav vzniklý pojistnou události, po- části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného

kud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody nebo místa pojištěni došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí,
v rozporu s obecným zájmem; použitím shodného klíče apod.)

C) předložit pojistiteli do 15 dnů seznam poškozených, zničených a ztra-
cených věcí; ' 4. Loupežným přepadením se rozumí:

d) na požádání pojistitele předložit zejména účetnictví účetní jednotky a) přivlastnění si pojištěné věci tú, že pachatel použil proti pojištěnému,
a kopie daňových tvrzení k jednďivým druhům daní dle právních jeho zástupci, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené poj ištěným
předpisů České republiky případně cizího státu; v rámci šetření po- prokázané násilí předcházejIcI zmocněni se pojištěné věci;
jistitele jsou povinni rovněž strpět případné ověřováni pravdivosti b) využití náhlé fyzické nebo psychické tísně pojištěného, jeho zástupce
a úplnosti sdělených údajů, p"edložených dokladů a věcí prováděných nebo zaměstnance, ke které došlo úrazem (nikoliv v příčinné souvis-
u třetích osob; Iosti $ požitím alkoholu, drogy či zneužití léků).

5. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátě cenných pa- 5. Movitou věd se rozumí taková věc, která nemá charakter budovy
pírů, cenných listin nebo jiných disponibilních dokladů, je pojištěný nebo stavby.
povinen neprodleně zahájit jejich umořovací řízení.

6. Pevnou schránkou se rozumí ocelová schránka uzamčená zámkem
s cylindrickou vložkou nebo doziclým zámkem, která je uložena

ČÍánek 14 a uzamčena v těžkém kusu nábytku, jakož i kontrolní a registraČní
Úprava výše pojistného pokladny. Podmínka uloženi v těžkém kusu nábytku pro kontrolní

a registrační pokladny neplatí.
1. ČÍ. 5, odst. 5.5. vpp UCZ/14 se doplňuje tak, Že poji·útd je

oprávněn upravit výši pojástného v pHpadech: 7. Poškozením věd se rozumí takový rozsah sníženi funkčnosti nebo

" kdydojde ke změně právních předpisů majících vfiv na plnění estetického dojmu, kdy náklad na uvedení do původního stavu nepře-
poýósůtele nebo na Jeho odvodové povinnosti vůči státu a jeho sahuje časovou hodnotu věci v době těsně před pojistnou udábstí.
oryanizačňím složkám nebo

" kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných důvodů 8. Prokazatelně - musí být jednoznačně, na základě zjištěných stop
k ohrožérú sp1nkdnosti závazků pojistitde nebo prokázána činnost pachatele.

- kdydojde k růstu indexů vývoje cen pojiwnýchvěd, případně
cen prací na jejich reprodukci, ježzveřejňuje český statistický 9. Příslušenstvím stavby/budovy je vše co k ni patří, ale není její sou-
úřad, pokud za sledované období tento růst aní vice než 5"6. částí. Jedná se o věci určéné k trvalému užívání se stavbou/budovou,

které jsou k ni odmontovatelně připojeny. Jedná se např. o antény,
2. Ke zvýšení pojistného může dojít také individuálně v pHpadě, US, EPS apod.

kdy poji#ěný dosahuje ze statistického pohledu nadprůměr-
nou četnost škod. 10. SbINou se rozumí množina předmětům (známek a mina), která je ve

své celistvosti významná pro historii nebo umění. Sbírka musí mít od-
borně odpovídající způsob ulažení, popisy a administrativní evidenci.

Článek 15
výklad pojmů 11. Za stavbu se považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební

nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich technické provede-
1. Za budovy se považují stavby spojené se zemí pevnými základem, ní, použité stavební yýrobky, materiály a konstrukce, na účel využití

které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními kon- a dobu trvání.
strukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo
věci před působením vnějších vlivů. 12. Uzamčeným prostorem se rozumí stavba, budova nebo místnost

v místě pojištění, jejíž veškeré vstupy a technické otvory jsou řádně
2. Cennostmi se rozumí tuzemské a zahraniční bankovky a mince, uzavřeny a uzamčenyzpůsobem uvedeným v Doplňkových pojistných

drahé kovy, drahokamy a perly a předměty z nich vyrobené, vkladní podmínkách pro toto pojištění.
a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a ceniny, za které jsou
považovány i prostředky, jež mají hodnotu, ze které bude moci být pq 13. Vandaiismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné-
vydání do užívání čerpáno, jako jsou například poukázky nahrazující ho předmětu v místě pojištěni jinou než oprávněnou osobou nebo
peníze, poštovní známky, dálniČní nálepky, kolky, telefonní a ostatní pojistníkem nebo pojištěným, osobou těmto osobám blízkou nebo
karty, telefonní kupony, stravenky do prowizoven veřejného stravová- jinou osobou z podnětu těchto osob.
ní, jízdenky a obdobné prostředky

14. ZniČením věci se rozumí takový rozsah poškození, kdy uvedeni do
3. Krádeži vloupáním se rozumí proniknutí pachatele do uzamčeného původního stavu by již přeyýšilo Časovou hodnotu věci v době těsně

pmstoru v místě pojištění taL že s použitím sIly prokazatelně přehnal před pojistnou událostL
jistící překážky, chránícivěc před odcizením a zmocnil se pojištěné věci
některým dále uvedeným způsobem:

a) vtlačením nebo vylomením dveří, oken nebo jiných částí budovy a/ne- Článek 16
bo do uzamčeného místa pojištěni se dostal ta|¢ že je otevřel nástroji, Účinnost
které nejsou určeny k jeho řádnému otevíráni;

b) místo pojištění otevřel klíčem, který prokazatelně nabyt vloupáním do Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinností dnem 1.1.2014.
jiných míst, než je místo pojištění nebo loupeží;
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pojištěni podle Všeobecných pojistných podmínek - zvláštní část - po celé ploše dostatečně zpevněné pIechem o min. ti. 0,7 mm nebo
UCZ/Odc/14 je dále upraveno těmito doplňkoyými pojistnými podmiň- vnitřhimi ocelovými výztuhami o stejné tloušťce nebo zabezpečené
kami, které spotu tvoří nedílnou součást. pojištěné věci musí být v době instalací bezpečnostní mříže, přičemž dále musí být zabezpečeny
pojistné události zabezpečeny či uloženy způsobem uvedeným níže. Na proti vysazení ze závěsů a proti roztažení zárubni (vyzděním, vybe-
tento způsob se váží limity pojistného plnění (rovněž níže), které jsou tonovánim apod.) a řádně uzamčeny min. jedním bezpečnostním
maximální hranicí plnění pojistřtele. uzamykacím systémem v BT 2 nebo RC 2 a druhým samostatným

zadlabacím nebo přídavným bezpečnostním zámkem v BT 2 nebo
RC 2 dle požadavků výše uvedených norem, nebo musí být uzamče-

Článek 1 ny jiným ekvivalentním uzamykacím zařízením minimálně ve dvou
KrádeŽ vloupáním z uzamČeného prostoru bodech (dvoubodovým rozvorovým bezpečnostním zámkem, dveř-

ní dvoustrannou závorou apod.) z pohledu mechanické odolnosti
Kapitola I. proti krádeži vloupáním
pojištěné věci s vyloučením cenností - pokud jsou vchodové dveře dvoukřídlé, pak musí být zabezpečeny

dle písm. B) a dále musí být zabezpečeny proti vyraženi (jednou
Pm předepsaný způsob zabezpečení "A-G" uzamčeného pmsto- příčnou závorou, rozvorovým systémem apod.)
ru v běžném konstrukČním provedení zdi a stropů (např. plná, okna a ostatní vstupy
děrovaná nebo voRinová cihla o min. ti. 10 cm, betonové nebo - musí být zabezpečeny způsobem dle písm. B) a dále všechna okna,
železobetonové komtrukce o min. d. 70 mm nebo jejich ekviva- prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm2,
lentnf materiály z pohledu mechanické odolnosti proti krádeŽí které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem ne-
doupáním) platí Hmity pojistného plnění I. bo nad snadno přístupnou přiléhajíd konstrukcí, musí být vyrobeny
pro uzamčený prostor v jiném prmredeni (např. lehké montova- z bezpečnostního skla nebo zabezpečeny bezpečnostní mříži nebo
né stavby, stánky, kiosky, obytné buňky) platí Hmity pojistného bezpečnostní folií nebo bezpečnostní roletou nebo chráněny pzTsl
plnění IQ. EZS definovanou ve způsobu zabezpečení dle písm. D)

D l - do 2.500.000,- Kč II - do 3OO.OOO,- Kč
A I- do 75.000,- KČ II - do 30.000,- KČ dveře
dveře · všechny vchodové dveře jako celek (tzn. dveřní křídlo, zámky, zá-

- všechny vchodové dveře musí být typu 1 a řádně uzamčeny min. rubně a způsob jejich montáže) musí být bezpečnostního ýpu,
jedním zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou a kováMm (ne- respektive jakg celek musí splňovat BT 3 dle požadavků normy CSN P
demontovatelným z venkovní strany) nebo musí být řádně uzamče- ENV 1627 nebo bezpečnostní třídu RC 3 dle požadavků normy ČSN
ny min. jedním zadlabacím doziclým zámkem, dále tyto dveře musí EN 1627; jejím ekvivalentem jsou vchodové dveře vyrobené z má-
být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů sivniho dřeva o celk. min. ti. 40 mm, které musí být z vnitřní strany

- pokud jsou vchodové dveře dvoukřídlé, pak musí být zabezpečeny po celé ploše dostatečně zpevněné piechem o min. ti. 3 mm nebo
proti vyháčkováni (např. na pevné neotvíratelné straně křídla zástr- vn itřními ocelovými výztuhami o stejné tloušťce nebo zabezpečené
černi, které jsou zajištěny zámkem nebo šroubem, ocelovými čepy instalací bezpečnostní mříže, přičemž dále musí být zabezpečeny
zakotvenými do zárubně) a vysazení proti vysazení ze závěsů a proti roztažení zárubní (vyzděním, vybe-

tonováním apod.) a řádně uzamčeny min. jedním bezpečnostním
okna a ostatní vstupy uzamykacím systémem v BT 3 nebo RC 3 a druhým samostatným

- všechna okna (včetně střešních, vikýřových apod.) musí být řádně zadlabávacím nebo přídavným bezpečnostním zámkem v BT 3 nebo
uzavřena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž RC 3 dle požadavků výše uvedených norem, nebo musí být uzamče-
nelze manipulovat z venkovní strany ny jiným ekvivalentním uzamykacím zařízením minimálně ve třech

- ostatní vstupy a technické otvory s plochou větší než 300 cm2 musf bodech (tříbodovým rozvorovým bezpečnostním zámkem, dveřníbýt řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíraciin mechanismem, dvoustrannou závorou apod.) z pohledu mechanické odolnosti proti
s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny krádeži vloupáním
bezpečnostní mříži okna a ostatní vstupy

- musí být zabezpečeny způsobem dle písm. C)
B l - do 250.00,- Kč II - do 5O.OOO,- Kč PZTS/EZS
dveře - uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou

- všechny vchodové dveře musí být typu 2 a řádně uzamčeny min. PZTS/EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení
jedním bezpečnostním uzamykacím systémem v BT 3 dle požadavků s napojením na zvukové a světelné signalizační zařízení umístěné
normy ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostní třídě RC 3 dle požadavků vně uzamčéného prostoru a současně na funkČní a zapnutý mobilní
normy ČSN EN 1627 nebo dvěma samostatnými zadlabacími zámky tekfon osoby (pověřené pojištěnm), která ho musí mít trvale u sebe
s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním v BT pro bezodkladné přivolání Policie CR; PZTS/EZS musí splňovat krité-
2 nebo RC 2 dle požadavků výše uvedených norem nebo uzamčeny ria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 ed. 2
jiným ekvivalentním uzamykacím zařízením z pohledu mechanické
odolnosti proti krádeži vloupáním; E l — do 5.OOO.OOO,- KČ II — do 5QO.OOO,- KČ

- pokud jsou vchodové dveře dvoukřídlé, pak musí být zabezpečeny dvéřé
způsobem dle písm. A) - musí být zabezpečeny způsobem dle písm. D)

okna a ostatní vstupy okna a ostatní vstupy

- musí býtzabezpečeny způsobem dle písm. A) - musí být zabezpečeny způsobem dle písm. D)
PZTS/EZS

c I — do 8OO.OOO,- KČ 11 — do 100.000,- KČ - uzamčený prostor musí být chráněn řádně instalovanou PZTS/EZS
dveře uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením

· všechny vchodové dveře jako celek (tzn. dveřní křídlo, zámky, zárub- na PPC/PCO nebo do místa trvalé fyzické ostrahy tvořené alespoň
ně a způsob jejich montáže) mus( být bezpečnostního typu, respek- jednou osobou se stanovištěm (vrátnicí) v místě pojištění; pzts/ezs

S tive jako celek musí splňovat min. BT 2 dle požadavků normy ČSN P musí splňovat kritéria min. 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN
" ENV 1627 nebo bezpečnostní třídu RC 2 dle požadavků normy ČSN 50131-1 ed. 2~N

en 1627; jejích ekvivalentem jsou vchodové dveře vyrobené z ma- tísňový hlásič/dačítko
" s'vního dřeva o celk. m'n. ti. 40 mm, které musí být z vn'třn" strany místo poj"štění musí být vybaveno v době pojistné události skrytým



funkčním tísňovým hiásičem/tlačitkem pro případ přepadeni s vy- C - do 5O.OOO,- KČ
vedením poplacHvého signálu na PPC/PCO nebo do místa trvalé D - do 3OO.OOO,- KČ
funkční fyzické ostrahy nebo k osobě, která v případě poplachu E - do 1.OOO.OOO,- KČ
bezodkladně přivolá pomoc (Policii ČR apod.); tísňový hlásič/tlaČítko F - do 4.OOO.OOO,- KČ
musí být funkční i při vypnuté PZTS/EZS Podmínky pojištění v uzamčeném pmstoru jiného provedení nebo vyšší

pojistné částky sjednává centrála pojistitele.
F l — do 1O.OOO.OOO,- Kč LI — do 1.OOO.OQO,- Kč
dveře, okna a ostatní vstupy Článek 2

- musí být zabezpečeny způsobem dle písm. E) a dále proti otevřeni Krádež vloupáním z uzamčeného oploceného prostranství
kliky zvenku přes navrtanou díru v rámu

tísňový hládČ/tlaČítko poji*ené věd s vybuámím cenností a věcí zvláWí hodnoty

- musí být zabezpečeny způsobem dle písm. E) Pfd předepsaný způsob zabezpečení "H — M" oploceného pro-
PZTS/EZS stranství platí uvedené Hmity pojistného plnění.

- uzamčený prostior musí být dále chráněn řádně instalovanou PZTS/ Pouze věci, jež pro svou rozměrnost nelze ukládat do uzamčeného pr'o-
EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s vyvede- štoru — např. stavební materiály (viz. VPP)
nim poplachového signálu na PPC/PCO nebo do místa trvalé fyzické
ostrahy tvořené alespoň dvěma osobami se stanovištěm v místě E!kd£R~u~Lik~l£šmÍjLIk[lišjLRdd~tsLRl~
pojištění (na vrátnici apod.), které musí být standardně vyzbrojeni
a vystrojeni dle výkladu pojmu (který je uveden na konci těchto H - do 5O.OOO,- Kč
podmínek), přičemž jedna z nich musí být dále ozbrojena krátkou - předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohranič€nérr!
palnou zbraní nebo doprovázena služebním psem funkčním oplocením. Vrata musí být uzamčena dozickým zámkem

- PZTS/EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení nebo dvěma visacími zámky s tjoušůou třmenu min. průměru
podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 8 mm. Prvky, jež oka zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít

m inimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata minimálně stejně vy-
G nad 1O.OOO.OOO,- KČ II — nad 1.OOO.OOO,- KŽ soká jako oploceni musí být zajištěna proti vysazení z pantů a rovněž

- podmínky pojištěni a zabezpečení individuálně sjednává centrála opatřéna vrcholovou ochranou
pojistitele

l - do 3OO.OOO,- Kč

- předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničenémKapitola n. funkčňim oplocením a v horní části opatřena vrcholovou ochranou.
Cennosti Vrata musí být uzamčena dozickým zámkem nebo dvěma bezpečnost-

ními visadmi zámky s profilovanou cylindrickou vkžkou a tlouštkou
Pro cennosti doženě v uzamčeném trezoru nebo pevné schránce třmenu min. průměru 8 mm. Prvky, jež oka zámku spc?juje a uzamyká
umístěné v uzamčeném prostoru běžného provedení platí HmOty k sobě, musí mít minimálně stejný průN!L jako oko zámku. Vrata o stej-
pojistného plnění uvedené v následujíd tabulce. Pro uzamčený né výšce jako oplocení musí t?ýt zajištěna proti vysazeníz pantů
prostor v jiném provedení nelze pojištění cenností sjednat.

J - do 1.OOO.OOO,- Kč
' Tabulka Iónůtů pojistného plnění (v tis.Kč) - zajištěno způsobem "l"

- místo pojištěni musí být v mimopracovní době súeženo minimálně
Uložení cenností Zabezpečení mfsta pQjištění způsobem dle kapltdy I. jednočlennou fyzickou ostrahou

A B C D E F K- do 2.OOO.OOO,- Kč

" zajištěno způsobem "I"
Pevná schránka 5 8 10 15 15 15 - místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo minimálně

jednočlennou funkčhí fyzickou ostrahou dále ozbrojenou krátkou
Trezor BT O nebo palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo dvoučlen-
nezjištěné konstrukce 20 30 50 80 2QO 500 nou fyzickou ostrahou

trezor BT I- velmi lehký 30 80 150 300 450 900 L - do 3.OOO.OOO,- KČ

- zajištěno způsobem "I"
trezor BT II - lehký sci 100 200 400 boo 2000 - místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo dvoučlen-

nou funkční fyzickou ostrahou ozbrojenou krátkou palnou zbraní
trezor BT Ill - střední 100 300 500 BOO 2000 5000 nebo doprovázenou služebním psem

celý oplocený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou
trezor BT lV - těžký 200 500 900 1500 5000 10000 PZTS/EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení

s napojením do místa fyzické ostrahy (vrátnice apod.) spMující min.
- bezpečnostní třída trezoru (BT) stanovená podle ČSN EN 1143-1 2 stupeň zabezpečení podle ČSN EN 50731-1 ed. 2
- všechnytezory o nižší hmotnosti než 500 kg musí být připevněny ke

stěně nebo podlaze způsobem znemožňujídm jejich odnesení bez M - nad 3.O'OO.OOO,- KČ
předchozího otevření trezoru Podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojisti-

- kličé od trezoru nesmí být v mimopracovní době uloženy v místě tele formou odchylného ujednáni.
pojištěni a nesmí k nim mít přístup fyzická ostraha

· schránky hracích a obdobných automatů nejsou považovány za Článek 3
pevné schránky. Za pojistnou událost na peněžní hotovosti v těchto Loupežné přepadení
automatech poskytne pojistitel plnění do výše maximálně 3.000,- KČ
pro jeden automat Kapitola l.

- jiný způsob zabezpečení a vyšší limity pojistného plnění individu- Loupežné přepadení při přepravě cenností
álně sjednává centrála pojistitele formou odchylného ujednáni do
pojistné smlouvy Pfd loupežné přepadení pH přepravě cenností piat6 limity pojht-

- odchylný způsob zabezpečenÍ a vyšší pojistné částky sjednává cent- něho plnění podle způsobu zabezpečení "N -T"
rála pojistitele

Kapitoáa Ill. N - do 5O.OOO,- KČ
Věci zdáštní hodnoty - přeprava jednou pověřenou osobou

- cennosti uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříkuPrD věci zvláani hodnoty uložené v uzamčeném prostoru běžné-
ho pruvedení pIaů níže uvedené limity pojistného plnění. O - do 2OO.OOO,- KČ

" " - přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou obranným prostřed
Kern (cI. paralyzérem, pepřovým sprejem apod.)



- cennosti uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku Vrata — vrata musí vykazovat min. stejné parametry jako funkční oploce-ní z pohledu mechanické odolnosti proti krádeží vloupáním.
P - do 5OO.OOO,- Kč

- přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným pro- Přilehlé komtrukce - přilehlými konstrukcemi se rozumí venkovní
středkem (el.paralyzérem, pepřovým sprejem apod.) schodiště, lešení, přístavky, pavlače, balkóny, střechy stavebně přilehlých

- cennosti uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku objektů apod.

R - do 1.OOO.OOO,- Kč Vchodové dveře typu 1 -dveřní křídlo musí být v dobrém technickém
přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným pro- stavu, vyrobené ze dřeva (např. plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm,
středkem (el. paralyzérem, pepřovým sprejem apod.) může být i voštinové), plastu (např. vícekomorové dveře typu EURO),
cennosti uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku nebo bez- kovu (např. pIechu o min. ti. 0,7 mm osazené v pevném rámu s jekly
pečnostní ledvince a dostatečně tuhé proti ohybu hrubým násilím) s celkovou prosklenou

plochou do 1050 cm2 nebo v jejich kombinaci z pdiledu použitého ma-
S - do 2.OOO.OOO,- KČ teriálu a provedení. Zárubeň dveří musí být dřevěná, plastová nebo ko-

- přeprava v osobním automobilu dvěma pověřenými osobami vová v dobrém technickém stavu, pevně spojená s ostěním a nadpražím.
(mimo řidiče), z nichž alespoň jedna musí být ozbrojena krátkou
palnou zbraní Vchodové dveře typu 2 - musí splňovat stejné parametry jako vchodo-

- cennosti musí být uloženy v uzamčéném bezpečnostním kufříku vé dveře typu 1, ale pokud jejich prosklené plochy mají celkovou plochuvětší než 1050 cm2, pak musí být zabezpečené bezpečhostním sklem
T- nad 2.OOO.OOO,- KČ nebo bezpečnostní fólií nebo bezpečnostní mříži (viz. výklad pojmů)

Způsob zabezpečení a vyšší limity plnění individuálně sjednává a současně musí být dveřní křídlo zabezpečené proti vysazení.
centrála pojistitele formou odchylného ujednáni.

Bezpečnostní cyHndrkká vložka - je bezpečnostní cylindrická vložka
Kapitola II. zadlabávadho zámku, která musí splňovat danou bezpečnostní třídu
Loupežné přepadení při přepravě movitých věcí · vylouČením uvedenou u konkrétního limitu pojistného plnění dle požadavků normy
zásob, zboží a cenností ČSN P ENV 1627 nebo dle ČSN EN 1627.

Pro loupežné přepadeni při přepravě movitých věcí platí limity Dozický zámek - je zadlabávaci zámek, jehož uzamykací mechanismus
pojistného plnění podle způsobu zabezpečení "U —V" je tvořen min. Čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranným ozu-

beným klíčem.

Bezpéčno$tní uzamykací ·ystém - je komp|et, který se skládá ze tři
U - do 2OO.OQO,- KČ prvků: zadlabávaciho (stavebního) zámku, bezpečnostní cylindrické

- přeprava jednou pověřenou osobou vložky a kování (bezpečnostního Wtu), které jako jednotlivé prvky musí
- vozidlo nesmí být po dobu přepravy bez dozoru splňovat danou bezpečnostní třídu uvedenou u konkrétního limitu pojist-ného pIněnl dle požadavků nonny ČSN P ENV 1627 nebo ČSN EN 1627.

V - nad 2OO.OOO,- KČ
Způsob zabezpečení a vyšŠí limity plnění individuálně sjednává Jiné uzamykací zařízení - mající osvědčení podle ČSN P ENV 1627
centrála pojistitele formou odchylného ujednání. nebo ČSN EN 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy.

Kapitola Ill. Bezpečnostní kováni - bezpečnostním kováním se rozumí kování, kte-
Loupežné přepadeni v místě pojištěni ré splňuje bezpečnostní třídu uvedenou u konkrétního limitu pojistného

plnění dle požadavků normy ČSN P ENV nebo dle ČSN EN 1627 (zejmé-

Pro pojištěné věci (vL věcí hodnoty) ' vyloučením cen- na chrání bezpečnostní cylindrickou vložku proti rozlomení a nesmí být
ností není stanoven lOmit pojistného p¶něn6. demontovatelné z vnější strany).
Pro cennostó uložené v uzamčených tróorech nebo pevných
schránkách (popřípadě ve schránkách hracích a obdobných pHdavný bezpečňostni zámek - je další zárňď¢, kterým jsou vcho-
automatů) p¶ati stejné HmOty plnění jako prD krádež vbou- dové dveře uzavřeny, a který splňuje bezpečnostní třídu uvedenou
párům. u konkrétního limitu pojistného plnění dle požadavků normy ČSN P ENV
Umity j'ou uvedeny v Článku 1, kapitole H těchto doplňkových nebo dle ČSN EN 1627.
pojistných podmínek
Pm cenno$tj uložené mimo uvedené uzamčené trezory a pevné Dvoubodovgrozvorový zámek- je zámek, který spIňuje bezpečnost-
schránky platí limity pojistného plnění podle zp¢isobu zabezpe· nitřldu 3 dle CSN P ENV nebo bezpečnostní třídu RC 3 dle CSN EN 1627.
Cení "X — Y" Má především zvýšenou odolnost proti vyhmatání, rozlomení, vytržení

a odvrtáni. Tento zámek má zajistit dveřní křídlo rozvorami do dvou stran.
0

7Hbodový rozvoruvý zámek - je zámek, který splňuje bezpečnostní
X - do 50.000,- KČ třídu 3 dle ČSN P ENV nebo bezpečnostní třídu RC 3 dle ČSN EN

- cennosti uložené v uzamčené kontrolní či registrační pokladně 1627. Má především zvýšenou odolnost proti vyhmatáni, rozlomení,vytrženi a odvrtáni. Tento zámek má zajistit dveřní křídlo rozvorami
Y - do 2O.OOO,- KČ do tří stran,

- cennosti uložené jinak. Bezpečnostní dveřní dvoustranná závora - jedná se o bezpečnostní
výklad pojmů' závoru, která splňuje bezpečnostní třídu 3 dle ČSN P ENV 1627 nebo

bezpečnostnítHdu RC 3 dle ČSN EN 1627. Především chrání dveřní křídlo
Funkční oploceni — se rozumí oplocení, které má ve všech místech před otevřením násilným vyražením.
min. výšku 180 cm s maximálními velikostmi ocelových ok 6 x 6 cm
a případnou vrcholovou ochranou dle požadavku těchto doplňkových Bezpečno$tní mříž - je mňZ která splňuje bezpečnostní třídu 2 dle
pojistných podmínek. Pevné opory oploceni musí být pevně ukotvenél ČSN P ENV nebo bezpečnostrďtřldu RC 2 dle ČSN EN 1627, nebo taková
zabetonované do země, jejich ukotvení a samotná montáž musí zabra- mříž, která je vyrobena z ocelo'yých prvků (prutů) o min. průřezu 0,8 cmi
ňovat volnému vstupu a překonání (podlezení, podkopání, prolezení, Oka mříže nesmí mít větší rozměr než 20 x 15 cm a musí být spojeny sva-
prolomenI) bez použiti speciálního nářadí (pákové nůžky, pilka na žele- Tencí. Mříž musí týt z vnější strany nerozebíratelná (ukotvená, zazděna do
zo, rozbrušovací pila apod.) a současně hrubého násilí. zdi apod.) nebo uzamčena min. dvěma bezpečnostními visacími zámky

v bezpečnostní třídě 2.
Vrcholová ochrana funkČního oplocení — jedná se o ochranu na
vrchotu zdi či plotu. Mezi takovou ochranu patří konstrukce z ostna- Bezpečnostní fólie - je fólie, která musí splňovat min. třídu odolnosti
tých drátů, konstrukce z tzv. ž1etkového drátu, hroty na vrcholu plotu P2A dle požadavků normy ČSN EN 356, a která musí být řádně nalepená
a zdi. na vnitřní straně skla dle návodu výrobce.



Bezpečnostní sklo - se rozumí zasklení sklem, které splňuje třídu odol- Tísňový hlásiřjtlaútko - skrytý spínač (funkČhě nezávislý na aktivaci
nosů P2A dle požadavků normy ČSN EN 356 nebo bezpečnostní třídu PZTS/EZS), kterým lze v případě ohrožení přivolat pomoc (Policii ČR,,
RC2 dle ČSN EN 1627. Městskou policii, fyzickou ostrahu, zásahovou skupinu SBS apod.).

Bezpečnostní roleta - se rozumí roleta, která splňuje požadavky min. Fyzická ostraha - fyzickou ostrahou se rozumí osoba starší 18 let,
v bezpečnostní třídě 2 dle ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostní třídu RC která musí být psychicky a fyzicky zdatná, trestně bezúhonná a odborně
2 dle ČSN EN 1627, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany de- připravena pro vykonávání této činnosti, přičemž nesmí být pod vlivem
montovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčkem, pilkou na železo alkoholu a jiných psychotropních látek. Fyzická ostraha musí být vy-
apod.). bavena ochranným prostředkem (pepřovým sprejem, obuškem nebo

tonfou) a spolehlivou spojovad technikou (mobilním telefonem, radio-
Zábrana proti vysazení a vyraženi - se rozumí zábrana, která za- stanici - vysílačkou apod.) pro bezodkladné přivoláni pomoci (Policie
braňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále ČR, PPC/PCO apod.). V případě, že se jedná o vÍce členů fyzické ostrahy,
vyražení dveřního křídla na straně závěsů. pak všichni musí být vybaveni radiostanicí - vysílačkou pro vzájemné

dorozumívání. Ostraha musí vykonávat nepravidelně pochůzky v místě
Zabezpečení zárubni pmtl roztaženi - se rozumí opatřeni znemaž- pojištění nejméně 1 x za 120 minul o kterých musí být prokazatelným
ňujicí násilné zvětšeni vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou stojkou způsobem vedeny záznamy (např. zápisem do knihy pochůzek nebo
(stranou) zárubně. použitím systému čipoyých bodů).

Zabezpečení proti vyháčkováni - se rozumí zařízeni zabraňující Krátká palná zbraň - ktátkou palnou zbraní se rozumí krátká kulová
odjištění zástrči pevné poloviny dvoukřídlých dveří jejich uzamčením, zbraň kategorie A dle § 4 nebo kategorie B dle § 5 zákona Č.119/2002
přišroubováním nebo překrytlm apod. Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon q střelných zbraních a střelivu).

Uzavřená kabela nebo kuNk - musí být opatřena min. jedním uzá- Služební pes-služebním psem se rozumí pes, kte'ý je určený a vycviče-
věrem nebo zámkem a nesmí být zhotoven z látky, silonu a obdobných ný ke strážení a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné
měkkých materiálů. zkoušky v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního

řádu Speciálního kynologického svazu JART" (http'//www.vycvikpsa. CZ)
Bezpečno$tní kufHk - speciálně určený pro přepravu peněz a cennos- nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonávání
tf, vybavený zvukovým, kouřovým, paralyzujícím nebo obdobným zař(- těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do
zením, které se uvede v činnost při násilné manipulaci nebo při vytrženíl výkonnostní knížky psa.
odjištění spouštěcího zařízeni.

U mechanických prvků zabezpečení uvedených výše je požadováno,
Bezpečnostmi ledvinka - je zamykatelná bezpečnostní ledvinka. aby jejich bezpečnostní úroveň/třída byla ověřena certifikátem shody,
Přední, zadní a boční části musí být vyztužené odolnou a lehkou OCém vydaným certifikaČním orgánem akreditovaným Česlým institutem pro
lovou sítí, zabraňující proříznuti, Qpasek musí být zesílený ocelovým akreditaci (dále jen kČ|A") nebo obdobným zahraniČním certifikačním
lankem, odolný proti přeseknutí. Osoba přepravující cennosti ji musí mít orgánem a na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební
řádně upnutou kolem pasu s úložným prostorem na straně břicha. laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána zařazením do pří-

slušné bezpečnostní třídy podle ČSN P ENV 1627 nebo ČSN EN 1627.
PZTS/EZS - poplachovým zabezpečovacím a tísňoyým systémem se Na základě ustanovení příslušných norem a certifikačních pravidel musí
rozumí systém (dříve Nejektronická zabezpečovači signalizace") $ prosto- být certifikované výrobky oznaČovány certifikačními štítky a značkami,
vovou ochranou a plášťovou min. na všech vchodových dveří místa po- které poskytuji údaje o jejich bezpečnostní třídě, technických paramet-
jištění, který jako cetek musí splňovat min. 2 stupeň zabezpečení (pokud rech a příslušné dokumentaci nebo je jejich bezpečnostní třída doložena
není uvedeno jinak) dle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2, přičemž ho musí příslušným certiňkátem.
mít doložen certifikátem vydaným cert"dikačním orgánem akreditova-
ným Cia. Projekt a montáž musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 ed. Seznam citovaných norem: ·
2 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních a firmou, která
má k těmto činnostem příslušná oprávnění, Provoz, údržba, kontrola ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, Klasi-
a revize PZTS musí být v souladu s návodem k obsluze a k údržbě: pokud fikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání
není stanoveno četněji, musí být min. jednou za rok provedena proka- - Část I: Skříňové trezory, trezorové dveřé a komo-
zatelným způsobem komplexní kontrola PZTS vč. jeho funkční zkoušky rové trezory
výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Rozmístění a kom-
binace čidel PZTS musí být provedeny taL aby spolehlivě registrovaly ČSN ENV 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky -
osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru Požadavky a zkoušeni
nebo jej narušila. V případě napadeni místa pojištění nebo PZTS musí
být prokazatelně vyvolán poplach. Instalace EZS do 31.12.2000 musí spI- ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - Zkoušení a klasifikace odd-
ňovat min. kategorii 3 dle normy ČSN 33459O-Zařízeni elektrické zabez- nosů proti ručně vedenému útoku
pečovaci signalizace a dále podle ČSN a právních předpisů souvisejících
s citovanou ČSN, která je ale již neplatná. ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému

vniknutí - Požadavky a klasifikace
ppclpco - je nepřetržitě (trvale) obsluhované zařízeni na dohledovém
pracovišti, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a oke-
isdn přijímá hlášení od PZTS/EZS o narušeni zabezpečených prostor, nice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a kla-
dále zobrazuje, yyhodnocuje a archivuje oplachové informace. ppcl sifikacePCO musí být trvale provozováno Policii SR nebo koncesovanou sou-

kromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávněni, která ČSN EN 50131-1 ed.2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací
zajišťuje zásah v místě střeženého objektu (místa pojištěni) pověřenou a tísňové systémy - Část l: Systémové požadavky
osobou/osobami do 15 minut od vyhlášeni poplachu. Doba překročení
kontrolních zpráv mezi PZTS/EZS a PPC/PCO nesmí překročit 5 minut. ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací
Případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace
mezi nimi. Toto dohledové pracoviště se v cehnických předpisech může
objevovat pod pojmy PPC (Poplachové přijímací centrum) a ARC (Alarm ČSN 334590 - Zařízení elektrické zabezpečovácí signalizace
Receiving Centre). '

SBS - soukromá bezpečnostní služba, mající pro tuto činnost platné Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
oprávnění dle platné legislativy ČR.
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Minimální podmínky zabezpečení
pro pojištěni věci zvláštní hodnoty na pojistné nebezpečí odcizení

(krádež vloupáním z uzamčeného prostoru, loupežné přepadení a vandalismu)

Pro pojištěné věci zvláštní hodnoty uložené/vystavené v řádně uzavřených a uzamčených
výstavních prostorech místa pojištění se odchylně od VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 ujednává,
že pojistitel poskytne pojistné plnění pro níže uvedené limity plnění na 1. riziko, pokud budou
předměty pojištění zabezpečeny minimálně následujIcIm způsobem:

Pro limit plnění do 300.000,- KČ
Místo pojištěni musí být zabezpečené ve smyslu písmene C), Kapitoly l., DPP LIM/14 a dále:

- všechny vnitřní dveře, vedoucí do prostorů s pojištěnými předměty, musí být řádně
uzavřeny a uzamčeny všemi jejich instalovanými zámky;

- v otvírací době výstavy musí být ve výstavních prostorech trvale přítomna min. 1
pověřené osoba (vlastni zaměstnanec, kustod apod.), která musí dohlížet na chování
návštěvníků s důrazem na ochranu pojištěných předmětů, přičemž musí být trestně
bezúhonná, psychicky, fyzicky zdatná a nesmí být pod vlivem omamných látek. Dále
musí být vybavená spolehlivou spojovací technikou (mobilním telefonem apod.) pro
případ nutnosti bezodkladného pňvolání Policie ČR či jiné obdobné pomoci a funkčním

obranným prostředkem (el. paralyzérem, obranným slzným nebo pepřovým sprejem),
který musí umět ovládat a musí ho míttrvale u sebe pro jeho použití v případě nouze.

Dále se ujednává pro všechny výše uvedené limity plněni, že pojištěné předměty musí být
zavěšeny na zdech nebo závěsných systémech takovým způsobem, aby nešly demontovat nebo
sundat bez použití nářadí nebo hrubého násilí, nebo musí být uloženy v řádně uzavřených a
uzamčených skleněných vitrínách splňujIcI minimálně bezpečnostní třídu P2A dle normy ČSN EN
356, které musí být pevně připevněné k podstavci pevně ukotvenému k podlaze nebo zdi. Mince
a exponáty menší než 40 cm musí být umístěny v uzamykatelných skleněných vitrínách výše
uvedené specifikace.

pojištěný je povinen zabezpečit exponáty podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto
zabezpečeni minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečeni uvedenému v této
příloze. Porušil-li pojištěný tuto povinnost a porušeni mělo podstatný vliv na vznik pojistné
události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejich následků, poskytne pojistitel plněni
z takové pojistné události z pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu pouze do výše
limitu pojistného plnění, který by dle těchto podmínek zabezpečení odpovídal skutečnému
způsobu zabezpečeni pojištěných exponátů v době vzniku pojistné události.

pojistitel si vyhrazuje právo na provedení prohlídky místa pojištění se zaměřením na kontrolu
plněni výše uvedených podmínek zabezpečeni.

výklad pojmů se řídí podle VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14

UNIQA pojišťcwna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: "420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www. u niqa.cz
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m, Zpracováni osobních údajů SOUHLASYU NEQA ;Č'""°"°A.:+420488125125 Informace a souhlasy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním kritériem při poskytovaní naŠich služeb je nepochybně spokojenost Vás, našich klientů, a proto přizpůsobujeme každou naši
nabídku Vašim nejrozmanitějším potřebám a přáním. Za tímto účelem využíváme Vaše osobní údaje a zpracc>váváme je v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy. Ochranč Vašich osobních údajů tak věnujeme značnou pozornost, abychom mohli předejít
každému neoprávněném u zásahu do Vašeho soukromí.

UNIQA si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracováni osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto sub-
jektů údajů, souvi$ejÍcÍch se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je 'polečnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, IČO: 49240480,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2012, telefonnI číslo: 488 '125 125,
e-mail: info@uniqa.cz (dále též ,,UNIQA").

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, V JAKÉM ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše
zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažd'ujeme osobní údaje našich klientů, včetně
potenciálních klientů, kteří stojí o riaše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto katcgorie osobních údajů: Vaše identifikační a kontaktní údaje, sociodemografická data (jako např.
věk či rodinný stav), informace o Vašem využívání našich produktů a služeb a plněnísmluv (např. transakční údaje), lokační úda-
je, údaje o Vašem zdravotním stavu a další nezbytné údaje. Informace získáváme jednak přímo od Vás při uzavření a v průběhu
plněni smlouvy, a také od jiných osob a z veřejně dostupných zdrojů.

Podrobný přehled osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, naleznete na webových stránkách www.uniqa.czl
osobni-udajel

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat

2.1 Bez nutnosti Vašeho souhlasu

(a) Zpracování na základě plněni právní povinnosti

Osobní údaje zpracováváme na základě požadavků, které nám zejména klade zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů, zákon Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejIcIch zákonů. Přehled všech
právních předpisů týkajících se zpracováni Vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách UNIQA.

(b) Zpracování na základě smlouvy

Osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné,
je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu.

(') Zpracování na základě oprávněných zájmů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli informovat o novinkách týkajících se Vámi využívaných produktů
a nabizetVám další služby a produkty. Některé osobní údaje zpracováváme pro účely prevence a odhalování trestných činů,
k obhajobě právních nároků a pro předáváni v rámci skupiny UNIQA pro jejich další zpracování.

2.2 S Vašim souhlasem

(a) Zpracováni zvláštních kategorii osobních údajů pro účely přípravy smlouvy
Abychom Vám mohli nabídnout některé Činnosti a vybrané produkty (např. životní pojištění), je nezbytné, abychom se před
uzavřením smlouvy seznámili s některými informacemi o Vás, které mohou mít charakter zvláštní kategorie osobních údajů
(dříve citlivé osobní údaje, např. informace o zdravotním stavu anebo Váš dynamický biometrický podpis). Za tím účelem
potřebujeme Váš souhlas, ale pouze jednou.

(b) Marketing

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme s Vašim souhlasem pro účely některých marketingových operaci, např. pro zasílání
individuálních nabídek námi poskytovaných služeb.

(C) Telefonní hovory

Pro zkvalitnění našich služeb a zaznamenání Vašich přáni mohou být Vaše hovory nahrávány.

á Podrobný přehled situací, během kterých zpracováváme Vaše osobní údaje s Vašim souhlasem anebo bez nčj, naleznete na

2 webových stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/
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3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? UNIC

V rámci poskytováni našich služeb může docházet k automatizovanému zpracováni některých údajů, tzv. profilování. Profilování
spočívá v automatizovaném zpracováni osobních údajů za použití informačních systém ů a jeho cílem je zkvalitnění našich služeb
a jejich přizpůsobeni pro.Vaše potřeby. Žádné rozhodnuti se však neděje čistě na základě automatizovaného zpracování, vždy
rozhoduji lidé a Vy máte právo se k výsledkům profilováni vyjádřit.

4. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje zpracovává přímo UNIQA nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o za-
bezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, asistenční společnosti a jiní dodavatelé, pojišťovací
zprostředkovatelé, zajistitelé, ostatní pojišťovny a další subjekty).

Přístup kVaSím osobním údajům mohou mitspolečnosti ze skupiny UNIQA lnsurance Group, dále mohou býtvašeosobníúdaje
za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům, České národní bance apod.,
v rámci výkonu jejich zákonných pravomoci) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem.

Informace o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé osobní údaje předáváme, naleznete v sezna-
mu zpracovatelů na webových stránkách www.uniqa.cz/informace/

5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytováni našich služeb zpracovává-
me Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou
právními předpisy.

6. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo odvolat souhlas
Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům
Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte
právo získat přistup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracováni. Máte rovněž právo na poskytnuti kopii zpra-
covávaných osobních údajů.

Právo na opravu
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracováni
V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Seznam případů, kdy můžete
uplatnit své právo na omezení zpracováni osobních údajů, naleznete na webových strá nkách www.uniqa.cz/informace/

Právo vznést námitku
Domníváte-li se, že zpracováni osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními před-
pisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku. Stejně tak můžete vznést námitku proti automati-
zovanému rozhodováni.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto úda-
je jinému správcitak, aby osobní údaje byly předány přímo společnosti UNIQA druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na výmaz
V některých právem stanovených případech máte právo na to, abychom na Váš pokyn vymazali osobní údaje, které se vás týkají.
Seznam důvodů umožňujících uplatněnf práva na výmaz osobních údajů naleznete na webové stránce www.uniqa.cz/informace/

Právo podat podnět nebo stížnost
V případě pochybnosti o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost
UNIQA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz,
www: https://www. uoou.cz

Veškerá sděleni a vyjádřeni Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

7. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince 488 125 125, e-mailem na adrese
info@uniqa.cz nebo písemně na korespondenční adrese UNIQA: Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012.

Rovněž se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e mailu osobniudaje@uniqa.cz, nebo na adrese
Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012. Povinně zveřcjňovanC údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů naleznete na našich
stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/.


