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POJISTNÁ SMLOUVA 
č.2738322399 
Pojistítel: 
UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136 
160 12 Praha 6 
.c. 49240480 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 2012, 
Pojístník: 
Prádelna a čistirna .Jlhlava, s.r.o. 
Rantířovská 13 
586 05 Jihlava 
ic. 25513290 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Srně, oddíl C, vložka 29073 
Pojíštěný: 
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. 
Rantířovská 13 
58605 Jihlava 
IČ: 25513290 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Srně, oddíl C, vložka 29073 
Oprávněná osoba: 
Prádelna a čistlrna Jihlava, s.r.o. 
Rantířovská 13 
586 05 Jihlava 
lG: 25513290 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Srně, oddíl C, vložka 29073 
a 
Statutární město Jihlava 
Masarykovo náměstí 97/1 
586 01 Jihlava 
rc. 00286010 

UNJQA pOiiS(()\fn~, a.s. 
EvropsM 116, 160 12 Prah~ 6 
Ielefon: ~410 488 iZ5 12S 
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uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku 
Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZl14 se ujednává, že 
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník 
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět 
pojistiteli. 
Počátek pojištění: 
Konec pojištěni: 
Pojistné období: 
1.10.2018 
1. 10.2021 
1 rok 
bez automatického prodlužování 
Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: Rantířovská 13, Jihlava 
Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 
Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 1, VPP UCZlŽiv/14 
1. Soubor vlastních budova jiných staveb kromě pozemních komunikací, stožárů a soubor cizích budov 
a jiných staveb kromě pozemních komunikací, stožárů ve vlastnictví města Jihlava, po právu užívaných 
na základě písemné smlouvy 
pojistná částka v Kč 
115.000.000 
pojistná hodnota 
nová cena 
spoluúčast v Kč 
10.000 
2. Soubor movitých věcí vlastních a cizích 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
69.000.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
10.000 
3. Soubor cizích strojů, zařízení a inventáře převzatých na základě písemné smlouvy o provedení prací 
a výkonu - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
3.500.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
10.000 
4. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách - pojištění se sjednává na 1. riziko 
	pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 	spoluúčast v Kč 
	60.000 	pojistná částka 	1.000 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené přepětím a indukcí následkem úderu 
blesku na pojistnou částku 100.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené nárazem motorového vozidla, kouřem a aerodynamickým 
třeskem. Každé z těchto nebezpečí se sjednává na pojistnou částku 1.000.000 Kč na první riziko se 
spoluúčasti 10.000 Kč. 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené ptactvem a zvířaty na fasádě na pojistnou 
částku 50.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč 
t)"-IiQA nOj'\Ú;Vnlt, a.s 
Evrop\,,, nt. 160 12 Prah,1 6 
klebn. -4Z0 488 12.S 12$ 
tČ,4<12404&0 
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Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 2, písmo a) -e) VPP UCZlŽivf14 
1. Soubor vlastních budova jiných staveb kromě pozemních komunikací, stožárů a soubor cizích budov 
a jiných staveb kromě pozemních komunikací) stožárů ve vlastnictví města Jihlava, po právu užívaných 
na základě písemné smlouvy 
pojistná částka v Kč 
115.000.000 
pojistná hodnota 
nová cena 
spoluúčast v Kč 
5.000 
2. Soubor movitých věcí vlastních a cizích 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
69.000.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
5.000 
3. Soubor cizích strojů, zařízení a inventáře převzatých na základě písemné smlouvy o provedení prací 
a výkonů - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
3.500.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
5.000 
4. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 	spoluúčast v Kč 
60.000 	pojistná částka 	1.000 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čI. i, odst. 2, písmo a) - e) VPP UCZfŽiv/14 se 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 2.000.000 Kč. Soubor peněz a cenností 
v trezorech a pokladnách je v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěn do výše 60.000 
Kč. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami (zatečením) na 
maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. Atmosférickými 
srážkami se rozumí voda, která do pojíštěného prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm) tajícím 
sněhem nebo ledem. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru 
nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory. 
Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 2, písmo f), VPP UCZlŽiv/14 
1. Soubor vlastních budova jiných staveb kromě pozemních komunikací, stožárů a soubor cizích budov 
a jiných staveb kromě pozemních komunikací, stožárů ve vlastnictví města Jihlava, po právu uživaných 
na základě písemné smlouvy 
pojistná částka v Kč 
115.000.000 
pojistná hodnota 
nová cena 
spoluúčast v Kč 
10 z. poj. plnění, min. 20.000 
2. Soubor movitých věcí vlastních a cizích 
	pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
	69.000.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
10 z poj. plnění) min. 20.000 
lJN!QA pOJlVovna, a.s. 
Evropská 136. 160 12 P,~hd 6 
Telefone .;.410488125 125 
fČ' 49240480 
lap~ána li Měmkeho soudu v Pra7f oddíl B. vložka 2012 
•. A-Iww.unH13,(.l 
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3. Soubor cizích strojů, zařízeni a inventáře převzatých na základě písemné smlouvy o provedení prací 
a výkonů - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
3.500.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
10 z poj. plnění, min. 20.000 
4. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 	spoluúčast v Kč 
60.000 	pojistná částka 	1.000 
Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu či 1, odst. 2, písmo f) VPP UCZJŽivJ14 se 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 1.000000 Kč. Soubor peněz a cenností 
v trezorech a pokladnách je v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěn do výše 60.000 
Kč. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené vystoupením vody z kanalizačního 
zařízení na maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
Odchylně od všeobecných pojistných podmínek UCZJŽiv/14 článku 8, bodu 1 se ujednává, že se ruší 
čekací doba. 
Vodovodní škody - v rozsahu čI. 1 , odst. 3, VPP UCZ/Žív/14 
1. Soubor vlastních budova jiných staveb kromě pozemních komunikací, stožárů a soubor cizích budov 
a jiných staveb kromě pozemních komunikaci, stožárů ve vlastnictví města Jihlava, po právu užívaných 
na základě písemné smlouvy 
pojistná částka v Kč 
115.000.000 
pojistná hodnota 
nová cena 
spoluúčast v Kč 
5.000 
2. Soubor movitých věcí vlastních a cizích 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
69.000.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
5.000 
3. Soubor cizích strojů, zařízení a inventáře převzatých na základě písemné smlouvy o provedení prací 
a výkonů - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 
3.500.000 	nová cena 
spoluúčast v Kč 
5.000 
4. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách - pojištění se sjednává na 1. riziko 
	pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 	spoluúčast v Kč 
	60.000 	pojistná částka 	1.000 
Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu čI. 1, odst. 3, VPP UCZJŽiv/14 se sjednává maximální roční 
limit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách je v 
rámci sjednaného limitu pojistného plněni pojištěn do výše 60.000 Kč. 
Výše uvedený maximální limit plněni platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
UNIQA POlil(O'''3, a.s. 
Evropská 136. 160 12 PrM)~ 6 
Tele/on +-120 488 125 12S 
1<.':' 4924{l480 
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Pojištění nákladů - v rozsahu čI. 11, VPP UCZlŽiv/14 
1, Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejich zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 	spoluúčast v Kč 
1.000.000 	pojistná částka 	10.000 
Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čI. 1, odst. 1, 
písmo a) - b), VPP UCZlOdc/14 a DPP LlM/14 
1. Soubor vlastních a cizích stavebnich součástí a zábranných prostředků pojištěných budov - pojištění 
se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 
nová cena 
spoluúčast v Kč 
1.000 
pojistná hodnota 
2. Soubor movitých věcí vlastních a cizich - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 	spoluúčast v Kč 
500.000 	nová cena 	1.000 
3. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 	pojistná hodnota 	spoluúčast v Kč 
50.000 	pojistná částka 	1.000 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na výměnu zámků po pojistné události na pojistnou částku 
100.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 1.000 Kč. 
Odchylně od DPP LlM/14 se ujednává, že prosklené plochy (okna, dveře) nejsou zabezpečeny mříží či 
bezpečnostním sklem nebo folií a uvedené prostory jsou chráněny funkční EZS s napojením na PCO. 
Pro uvedený způsob zabezpečení se ujednává maximální limit na pojistnou událost do výše 600.000 Kč. 
Vandalismus - v rozsahu ČU. odst. 1. písmo d), VPP UCZJOdc/14 
1. Pojištěný majetek viz. výše současně pojištěný na nebezpečí odcizení - pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč 
550.000 
pojistná hodnota 
nová cena 
spoluúčast v Kč 
1.000 
Pro pojištění sprejerů se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 50.000 Kč 
UNIQA poj,!ťůV".l, a s. 
r"'op~kj 136, \6012 P'dha 6 
releion: •. 420 -1S8 1.'5 11S 
'é'4924()4l\O 
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Živelní pojištění: 
Odcizení: 
Vandalismus: 
Roční pojistné: 
Sleva za délku pojištěni: 
Upravené pojistné: 
Způsob placen í: 
Splátka pojistného: 
 
Celkové roční pojistné 
52.780,- Kč 
4.110,-Kč 
2.800,- Kč 
Společná a závěrečná ustanovení 
59.690,- Kč 
10 
53.721,- Kč 
ročně 
53.721,- Kč 

Splatnost pojistného: 1.10. (den a měsíc běžného roku). 
První splátka pojistného je k 16.10.2018. 
Pojistník bere na vědomí, že pojistítel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování 
dat až o 1 , aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čI. 4, odst. 4.3 VPP UCZl14. 
Slevu za délku pojištěni 3 roky ve výši 10 poskytuje pojístitel na celou dobu pojištění. Vypoví-Ii 
pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen 
takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy 
za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před 
dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem. 
Sleva za příznivý škodní průběh: 
Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného 
období, uplatní nárok, vrátí pojistitel pro následující pojistný rok při splnění dále uvedených podmínek 
část pojistného pojistníkovi zpět dle následující tabulky (dále jen bonifikaci). 
	Reálný škodní průběh 	Sleva 
	do 10 	10 
	do 20 	7 
	do 30 	4 
Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění (za pojistný neboli upisovací rok) se rozumí 
poměr výše zaplacených a výše nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od 
počátku pojištění až do konce hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného včetně vyplacené 
bonifikace za předchozí pojistný rojk (t.]. poměrný díl pojistného odpovídající počtu uplynulých dnů) od 
počátku do konce hodnoceného období. 
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazeni předepsaného pojistného v daném pojistném roce, 
resp, za vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před 
uplynutím celého pojistného roku, resp. doby dané platnou pojistnou smlouvou. 

UNIQA POjlS(u,na. 3.S. 
Evropske 136,160 12 P,ana ti 
Telefon: +420458 12) 125 
lČ; 49240480 
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Přesáhne-Ii škodní průběh za pojistný rok 55, nevzníká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i 
kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady 
Pojistné bude placeno na účet pojistitele. 
	Peněžní ústav: 	Raíffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 
	Číslo účtu: 	1071001005 
	Kód banky: 	5500 

Konstantní symbol: 
 
3558 

	Variabilní symbol: 	2738322399 
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojístitele. 
Způsob likvidace pOjistných události: 
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který 
s Vámi pojištěni sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIOA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku 
488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 

Pojistná smlouva obsahuje 8 listů. 
V Praze, dne 5.10.2018 
 



, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ""t" .!~- ••••.••.••••••••••••••.•• 
	xxxxxxxx 	xxxxxxxxx 
	seníor - upisovatelka 	vedoucí pojištění 
průmyslového majetku 
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 (víz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na 
uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že 
všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupcí, 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 
nařízenim 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 nařízeni o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, 
jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních 
skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracováni osobních údajů dle článku 13, 
resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny 
označené jako "Informace o zpracování osobních údajů" nebo jiným vhodným způsobem. 

U N IQ'\ pOI' ~íov"", J ,. 
Evro ská 136. 160 12 Praha 6 
lel~!on: ,,~ZO 488 125 125 
IČ:49240480 
Z.!ps~na u Měs1;Sk,jho soude v Praze, oddíl 6, vložl,.<l 2012. 
www.uniqa {l 
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Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel 
příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 
zákona Č. 277/2009 Sb. v platném znění. 
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel 
příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 
zákona Č. 277/2009 Sb. v platném znění. 
Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal níže 
uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
Informace o zpracování osobních údajů 
Pojistné podmínky: 

UCZ/14 
 
UCZlŽiv/14 	UCZlOdc/14 	LlM/14 

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje 
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od 
pojistníka i pojištěného, pak pojištěny svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění 
nabyla oprávněná osoba uvedená výše. 
Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále jen "povinný subjekt"), a tedy že pojistná smlouva (dále jen "smlouva") nepodléhá 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 prohlášeni nezakládá na pravdě, odpovídá 
společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen "UNIQA") za škodu. která UNIQA v důsledku tohoto 
nepravdivého prohlášení vznikne. 


  	V Jihlavě  11.10.2018


 
	 
Pojistník a pojištěný (Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.) 

Pojištěno prostřednictvím: xxxxxxxxxxxxxxxx
	Zpracoval: 	xxxxxxxxx

UNIQA poj.Sťovnd, a.s. 
E (opská 136, 160 12 Praha I) 
Telefon: +420 488125 12S 
rc 4";(40480 
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H 
Prádelna a čistírna Jihlava s.r.o. 
Rantířovská 13/15 
58601 Jihlava - Horní Kosov 

Oprávněné osoby: 
UN!QA pojíštovna, a.s., Evropská 136, '160 12 Praha 6 
Prádelna a čistírna Jih!ava S.LO. 
Rantířovská 13/15, 586 01, Jihlava - Horní Kosov 
Rodné číslo! IČ: 25513290 
Prádelna a čistírna Jihlava s.r.o. 
Rantiřovská 13/15, 58601, Jihlava - Horní Kosov 
Statutární město Jlhlava 
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01, Jihlava 
Prádelna a čistlrna Jihlava s.r.o. 
Rantiřovská 13/15, 586 O i, Jihlava • Horní Kosov 
Pojlstltel: 
Pojistník: 
Pojištěný: 
Počátek pojištěni: 
Konec pojlštěn]: 
Pojistka vystavena: 
01,10.2018 
01.10.2021 
05.1 '1.2018 
ObJekt! subjekt a rozsah pojištění: 
Soubor vlastních budova jiných staveb 
atd, viz PS 
Jihlava - Horní Kosov, Rantiřovská 131'15. 
Základní živelní pojištění v rozsahu č!.1, bod 1, požár, 
blesk, výbuch. zřícení těles, 
Zvl. ujednání, limity a SÚ viz PS 
Pojistná částka: 115.000.000, - Kč Nová cena 
Spoluúčast: 
10,000, • Kč 
Soubor movitých věcí vlastních a cizích 
Jihlava - Horní Kosov, Rantiřovská 13/15, 
Základní živelní pojištění v rozsahu čL1. bod 1, požár, 
blesk, výbuch, zřícení těles. 
(pokračováni na následujícím listu) 
Praha, 05.11.2018 
~( 
~ 
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UN1Q':; p()l!Miov~~" . a.s 
[vrop'úHi: 136, 160 ~2 P'(.Ih;) 6 
Tel(:fQ!1 '4?O 4&8 '25 125 
IC: 49240480 
	místopředsedkyně představenstva 	předseda představenstva 
	UNIQA oohštovne. a.s, 	UNIQA oojšrovna, a.s, 
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ZvL ujednaní, limity a SÚ víz PS 
	Pojistná částka: 69.000.000, - Kč Novácena 	Spoluúčast: 
Odcizení v místě pojištění v rozsahu č!.1 .pís.aj.b) 
Zvl. ujednání, limity a su viz PS 
	Pojistná částka: 	50 O. 000, - Kč Částka 1. rizika Spoluúčast: 
Soubor cizích strojů, zařízení a 
inventáře viz PS 
Jih!ava - Horni Kosov. Rantiřovská 13/15. 
Základní živeln í pojištěn í v rozsahu čl. 1, bod 1. požár, 
blesk, výbuch, zřícení těles. 
ZvL ujednání, limity a su viz PS 
	Pojistná částka: 	3. 500. 00 O. - Kč Částka 1. rizika Spoluúčast: 
Soubor peněz a cenností v trezorech 
a pokladnách 
Jihlava - Horní Kosov. Ranlířovská 13i15. 
Základní živelní pojištěni v rozsahu č1.1, bod 1. požár 
blesk, výbuch, zřícení těles. 
Zvl. ujednáni, limity a su viz PS 
Pojistná částka: 60.000.000, - Kč Částka 1. rizika Spoluúčast: 
Odcizení v místě pojištěni v rozsahu čI. 1 .pis.aj.b) 
Zvl. ujednání, limity a su viz PS 
	Pojistná částka: 	50. 000, - Kč Částka 1. rizika Spoluúčast: 
Soubor pojištěného majetku viz PS 
Jíhlava - Horní Kosov, Rantířovská 13/15, 
Pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu 61.1, 
 
10.000, - Kč 
1. 000, • Kč 
10. 000, - Kč 
1.000,·Kč 
1. 000, • Kč 
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(pokračování na následujiclm listu) 
 
Praha, 05.11.2018 

UNIQA pojÍ'.tOY'13. a.s 
tvtopska ]30,16012 Ptal),) 6 
Ieiefcn .• 420 4ge 12~ 11S 
iČ.49240.\80 
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UNIQA pojišťovna. a.s, 
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UNIQA pojlštovna, a.s, 
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bod 2, a) - e) vichřice, krupobití/sesuv půdy, zříceni 
skal a zaminy, pád stromu. stožárů, tlna sněhu nebo námrazy, 
Zvl. ujednání, limity a SÚ viz PS 
Pojistná částka: 2.000.000, - Kč Maximální částka 
Pojištění katastrofického nebezpečí v rozsahu čl.j , bod 2, 
pis. f). 
Zvl. ujednání, limity a SÚ viz PS 
	Pojistná částka: 	1.000.000, - Kč Maximální částka 
Vodovodní pojištěni v rozsahu čí. 1, bod 3. 
Limity a SÚ viz PS 
	Pojistná částka: 	1. 000. 000, - Kč Maximální částka 
 


- 
:;0;0 

Náklady na odklízení poškozené pouštěné 
věcí nebo jejich zbytku 
Jihlava - Horní Kosov, Rantiřovská 13/15, 
Pojištěné náklady na odstranění škod k živelnému pojištění 
(čI.11). 
Pojistná částka: 1. 000. 000 I - Kč Částka 1. rizika Spoluúčast: 
Soubor vlastních a cizích stavebních 
součástí a zábranných prostředků 
Jihlava - Horní Kosov, Rantiřovská 13/15, 
Odcizeni v místě pojištěni v rozsahu čl1 ,pís.a),b) 
Zvl. ujednání, limity a SÚ viz PS 
	Pojistná částka: 	100. O O O, - Kč Částka 1. rizika Spoluúčast: 
Pojištěny majetek viz. výše pojištěný 
 
10.000, -Kč 
1. 000, - Kč 

(pokračování na následujlcirn listu) 
 
Praha, 05.11.2018 

Ui\nQA pOjlstovna., (j ~ 
tvr"p,ka 1 ,& i60 12 Pl"h. ó 
(,·lelo/): 40420488 125 125 
le: 4924Ů400 
Zdpsá!1<l u '1ě~t;kého ;ouchJ v Plaz •.• , odd.1 B. v1o.lka 2012, 
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na nebezpečí odcizení 
Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská 13/15. 
Pojištění vandalismu. 
Pojištění sprejerú s limltem 50 tis. Kč 
	Pojistná částka: 	550. 000, - Kč Částka 1. rizika Spoluúčast: 
Roční pojistné celkem 
Splátka pojtstného po započtení slev I přirážek 
	Způsob placení: 	rocne 
Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto terrnínurn: 
01.10. (den a měsíc běžného roku). 
Pojištění se řídí: 
Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelú/14, definující 
pojistnou událost a pojistné nebezpečí. 
 
1. 000, - Kč 
59. 690,· Kč 
53. 721,· Kč 
 


Zprostředkovatel: 
Infolinka UNIQA: 
 
Miroslav Novák, m.novak@uníqa.cz 
488125 125 
Praha, 05.11.2018 

UWQA poií~ťo""a, a.'. 
Evropská 136, 160 12 Pr~hQ Ó 
TeJdon: +420 488 J2S \2~ 
'C 49240480 
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