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POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2732318718

pojistitel:
UNIQA pojišt'ovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
lČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

a

pojistník:
MODETA STYLE s.r.o.
Březinovy sady 441/2
586 01 Jihlava
lČ: 46974156
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7526.

uzavÍrajÍ tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištěni majetku a odpovědnosti.

pojištěni a oprávněné osoby:
MODETA STYLE s.r.o.
Březinovy sady 441/2
586 01 Jihlava
lČ: 46974156
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7526.

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava
lČ: 00286010
Zapsané v Registru ekonomických subjektů vedeném u Českého statistického úřadu.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 se ujednává,
že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištěni vzniká pouze tehdy, pokud pojistník
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět
pojistiteli.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Počátek pojištění:
Konec pojištěni:
Změna platná od:
pojistné období:

01. 07. 2016
01. 07. 2017
01. 10. 2019,
1 rok

s automatickým prodlužováním
dodatek č. 002

Místo pojištěni, pokud není níže uvedeno jinak: dle aktualizované přílohy č. 1

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu ČI. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí, vedlejších staveb a stavebních součástí (vlastník Statutární
město jihlava) - po právu užívané
-pojistná částka se snižuje o 40.000.000 Kč na 70.000.000 Kč
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
70.000.000,- nová cena 100.000,-

2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zař/zen/ do stáň" 20 let, kteiýje veden
v evidenci pojištěného
- pojistná částka se snižuje o 10.000.000 Kč na 10.000.000 Kč
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
10.000.000,- nová cena 10.000,-

3. Soubor vlastních a cizích zásob (pojištěno k rozhodnému dni, záloha 50 %)
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
35.000.000,- nová cena 10.000,-

4. Soubor vlastních a cizích zásob - pojištění se sjednává na 1. riziko - místo pojištěni území České
republiky
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000,- nová cena 5.000,-

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu ČI. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí, ved/e/š/ch staveb a stavebních součástí (vlastník Statutární
město jihlava) - po právu užívané
-pojistná částka se snižuje o 40.000.000 Kč na 70.000.000 Kč
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
70.000.000,- nová cena 10.000,-

2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zař/zen/ do stáň" 20 let, kterýje veden
v evidenci pojištěného
- pojistná částka se snižuje o 10.000.000 Kč na 10.000.000 Kč
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
10.000.000,- nová cena 10.000,-

3. Soubor vlastních a cizích zásob (pojištěno k rozhodnému dni, záloha 50 %)
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
35.000.000,- nová cena 10.000,-

4. Soubor vlastních a cizích zásob - pojištěni se sjednává na 1. riziko - místo pojištění území České
republiky
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000,- nová cena 5.000,-

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu ČI. 1, odst. 2, písm. a) - e) VPP UCZ/Živ/14 se
sjednává maximálni limit pojistného plnění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného období, ve výši 30.000.000 KČ.

Předměty pojištěni uvedené pod položkami 2 a 4 jsou v rámci sjednaného maximálnIho limitu pojistného
plněni pojištěny pouze do výše uvedených pojistných částek.

Vodovodní škody - v rozsahu ČI. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních a cizích nemovitosti, vedlejších staveb a stavebních součástí (vlastník Statutární
město Jihlava) - po právu užívané
-pojistná částka se snižuje o 40.000.000 Kč na 70.000.000 Kč
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
70.000.000,- nová cena 10.000,-

uniqa pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
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2. Soubor vlastního a po právu užívaného provozně-technického zař/zenl do stáň 20 let, kteiýje veden
v evidenci pojištěného
- pojistná částka se snižuje o 10.000.000 Kč na 10.000.000 Kč
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
10.000.000,- nová cena 10.000,-

3. Soubor vlastních a cizích zásob (pojištěno k rozhodnému dni, záloha 50 %)
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
35.000.000,- nová cena 10.000,-

4. Soubcr vlastních a cizích zásob - pojištění se sjednává.na 1. riz;ko m místo pojištění území České
republiky
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000,- nová cena 5.000,-

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu ČI. 1, odst. 3 vpp UCZ/Živ/14 se sjednává maximální
limit pojistného plněni, pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného období,
ve výši 15.000.000 kč.

Předměty pojištění uvedené pod položkami 2 a 4 jsou v rámci sjednaného maximálniho limitu pojistného
plnění pojištěny pouze do výše uvedených pojistných částek.

pojištěni nákladů - v rozsahu ČI. 11, VPP UCZ/Živ/14

1. Náklady v souvislosti s pojistnou události- pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
2.000.000,- pojistná částka O,-

pojištěni odpovědnosti

pojištěné předměty podnikáni: dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného,
případně jiného/jiných oprávnění k činnosti.

Základní pojištění - v rozsahu ČI. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti
podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen ,,UCZ/Odp-P/14")
Limit plnění v KČ 5.000.000,-
Spoluúčast v KČ 1.000,-
Územní platnost Česká republika

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddň B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Příjmy, které jsou předmětem daně
z příjmu, za rok 2015 (respektive
předpokládané na rok 2016) v Kč 35.000.000,-
Roční pojistné v kč 13.953

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) - v rozsahu ČI. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (w)
Sublimit plnění v Kč 5.000.000,-
Spoluúčast v Kč 1.000,-
Územní p|atn0st Česká republika -
Roční pojistné v KČ zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)
Sublimit plněni v Kč 500.000,-
Spoluúčast v KČ 1.000,-
Územní platnost Česká republika
Roční pojistné v kč 2.000,-

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)
Sublimit plněni na jednoho
zaměstnance v Kč 10.000,-
Sublimit plnění na 1 den v KČ 100.000,-
Spoluúčast v Kč O,-
Územní platnost Česká republika
Roční pojistné v kč 1.111,-

Celkové roční pojistné v dodatku č. 002
W

Zivelni pojištěni: 52.319,- Kč

Odpovědnost: 17.064,- KČ

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Společná a závěrečná ustanoveni

h

l

Roční pojistné v dodatku č. 002:
Obchodní sleva:
Roční pojistné po slevě:
Způsob placení:
Splátka pojistného od 1. 10. 2019:

69.383,- Kč
10 %
62.445,- Kč
čtvrtletně (bez přirážky)
15.611,- Kč

Splatnost pojistného: 1. 7., 1. 10., 1. 1. a 1. 4. běžného roku.

pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle ČI. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

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

Smluvní ujednáni:
pojištění zásob k rozhodnému dni:
Hranici pojistného plnění pro vlastní zásoby na uvedených adresách v pojistné smlouvě je dohodnutá
pojistná částka. pojistnou hodnotu, kterou pojištěné zásoby mají k 15. dni každého měsíce (hodnota
k rozhodnému dni), hlásí pojištěný pojistiteli vždy během 4 pracovních dnů po tomto rozhodném dni
(částka k rozhodnému dni). Hlášení bude probíhat elektronickou poštou na adresu
mi/an.ha/onek@uniqa.cz. Dokud nedošlo hlášeni k rozhodnému dni navzdoiy tomu, že již uplynula lhůta
pro nahlášeni, platl také pro tento rozhodný den naposledy hlášená částka k rozhodnému dni.
Je-li poslední' nahlášená částka k rozhodnému dni před vznikem pojistné události nižší než hodnota
k rozhodnému dni, ke kterému byla nahlášena nebo ke kterému platl za nahlášenou, pakje hrazena pouze
částka, která je k celkové škodě ve stejném poměru jako hlášená částka k rozhodnému dni.
Hodnotu k rozhodnému dnije třeba hlásit v plné výšiitehdy, když překroč/pojistnou částku. Pokud v tomto
případě pojištěný prohlásí, že nežádá o vyšší pojistnou částku, je hrazena při pojistných událostech až
do nás/edujklho hlášení k rozhodnému dni pouze částka, která je ve stejném poměru k celé škodě jako
pojistná částka k hodnotě k rozhodnému dni.
Za pojištěnlzásob k rozhodnému dnihradl pojištěný při sj'ednán/poj'istné smlouvy zálohově 50 % základní
sazby. Konečné pojistné (100 % pojistné sazby) se na konci pojistného roku vyúčtuje dle nahlášených
částek k rozhodnému dni.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
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Makléřská doložka
pojištěný pověřil makléřskou společnost DAKARA spol. s r.o., lČ: 25349970, Rooseveltova 6/8, Brno,
vedením (řízením) a spravováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy,
bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat
smluvně závazná opatření, prohlášení a rozhodnuti smluvních partnerů.

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišt'ovny, a.s. nebo n
488 12 Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

: . ,. . . . .
Dodatek k pojistné smlouvě obsahuje 8 listů a pFlohu,č. 1

((J UNIQA pojišt'ovna, a.s.

V Praze, dne 23. 9. 2019

Milan Halonek Michal Dac o ský
upisovatel vedoucí oddělenI ojištění

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 (viz výše), které jsem převzal. prohlašuji, že pojistná smlouva na
uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že
všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jim 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 řIdí nařIzenIm
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i
všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v
souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejÍcÍch právech a dalších relevantních
skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
a sice poskytnutím samostatné listiny obsahujÍcÍ informace o 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.
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.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
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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

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný
zájem pojistníka uvedeného výše.
Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen
,,povinný subjekt"), a tedy že pojistná smlouva č. 2732318718, resp. dodatek k této pojistné smlouvě (dále
jen ,,smlouva") nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv (dále jen ,,registr smluv").
Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášenI nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti
UNIQA pojišt'ovna, a. s. (dále jen ,,UNIQA") za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého
prohlášení vznikne. l

V )'t ,d,,

Alexa r us l, ""í m.- ngĹ Vladimir Vlk

, , i";'"; la., j"""'"'a mode a s y " · ď ěný, oprávněná osoba)
MODETA S: "LE S r.o
Březinovy sady 2, 586 01 jihlava
DIČ CZ46974156 lČ 46974156 @

za Statutární město Jihlava (pojištěný, oprávněná osoba)

Zprostředkovatel:
Kontakt na získatele:
Zpracoval:

DAKARA spol. S r.o.

uniqa pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
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Příloha č. 1 k pojistné smlouvě č. 2732318718

Seznam mist pojištění
Březinovy Sady 441/2, 586 01 Jihlava

.
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