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Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě číslo 0013946269-aktualizační

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem s účinností od 1.2.2020 nové znění pojistné smlouvy následovně:


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600
Zastoupena:	na základě zmocnění níže uvedenými osobami
IČ: 63998530 
Zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxx
dále jen pojistitel

a 


České vysoké učení technické v Praze
Jednající součást: Fakulta informačních technologií 
Sídlo: Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00
Zastoupena: doc. RNDr. Ing. Marcelem Jiřinou, Ph.D., děkanem fakulty
IČ: 68407700
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen pojistník/pojištěný


uzavírají


podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Distributor pojištění 1
Kategorie PZ
Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř
Název
MARSH s.r.o.
IČ
45306541
Sjednatelské číslo
9999227000
Jméno a příjmení jednající osoby
xxxxxxxxxxxx

Vypracoval (zaměstnanec pojistitele - pečovatel):
xxxxxxxxxxxx
Správa pojistné smlouvy:
UW8890000102

Článek I.
Úvodní ustanovení

	Členský stát sídla pojistitele: Česká republika


	Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.


Předmět činnosti pojištěného vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a z platných živnostenských oprávnění pojištěného.

	Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.


	Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku včetně cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. a) VPPM 1/16 jako nová cena.


	Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP a DPP.


	Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění:

   a) Thákurova 2700/9, Praha 6 - Dejvice 
           b) Technická 2710/6, Praha 6 - Dejvice
           c)  Thákurova 2077/7, Praha 6 - Dejvice
           d)  Nespecifikovaná po právu užívaná místa pojištění na území České republiky.
                Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na místech používaných v rozporu s právními předpisy a platnými      normami nebo v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při přepravě.
	
	Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.


	Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.


	Pro účely této pojistné smlouvy se ujednává, že nově nabytý majetek pojištěného je automaticky pojištěn ode dne pořízení nebo převzetí pojištěným bez nutnosti nahlašování pojistiteli a bez doplatku pojistného. Pojistitel nebude uplatňovat podpojištění, pokud se v průběhu doby pojištění nezvýší pojistná hodnota pojištěného majetku o více než 15 %.


	V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je největší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění.


	Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.
	Pro živelní pojistná nebezpečí se za škodu vzniklou z jedné pojistné události považují všechny škody vzniklé v době trvání pojištění v místě pojištění, a to i opakovaným působením těchto nebezpečí během 72 po sobě následujících hodin a z tohoto titulu se uplatní pouze jedna spoluúčast. V případě vzniku škodní události se za jedno místo pojištění, pro účely posouzení jedné pojistné události, považují všechny v pojistné smlouvě uvedené adresy míst pojištění dohromady.
	Pojistné krytí sjednané touto pojistnou smlouvou se rozšiřuje o pojištění přiměřených a doložených nákladů, které pojištěný vynaloží na přípravu, dokladování, ověření nebo zdokumentování pojistné události. Tyto náklady zahrnují mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené pojištěným a rovněž další náklady na externí účetní, poradce, experty a konzultanty s ročním limitem plnění 500.000,- Kč. 
	Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek II.
Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ
Je upraveno:	VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
	DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen DPPŽU MP 1/16)
	DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (dále jen DPPUK MP 1/16)
Pojištění se sjednává v rozsahu:	
Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo  jeho části nebo nákladu)
Únik kapaliny z technického zařízení
Nepřímý úder blesku

Za vodu vytékající z vodovodních zařízení nebo za únik kapaliny z technického zařízení se považuje i voda nebo jiné kapaliny vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.), vnitřních a vnějších vedení, včetně odpadů,  řádně a pravidelně udržovaných svodů dešťové vody, rozvodů dalších kapalin nebo tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové potrubí, a to i v důsledku přetlaku páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí ve výši:
Pojistné nebezpečí:
Spoluúčast:
Flexa
je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění
Únik kapaliny z technického zařízení
5.000,- Kč
Nepřímý úder blesku
5.000,- Kč



Sjednává se pojištění souboru vlastních přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře a soubor ostatních vlastních věcí movitých, včetně sbírek, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů atd.

Místo pojištění:
dle čl. I bodu 7 
Celková pojistná částka činí:
99.232.728,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
5.000,-Kč

POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ a Vandalismu
Je upraveno:	VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
	DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/16 (dále jen DPPOV MP 1/16)

	POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ
Pojištění se sjednává v rozsahu:	

Odcizení krádeží vloupáním
Odcizení loupežným přepadením
Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16, není-li dále uvedeno jinak.
Sjednává se pojištění souboru vlastních přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře a soubor ostatních vlastních věcí movitých, včetně sbírek, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů atd.
Místo pojištění:
dle čl. I bodu 7 
Celková pojistná částka činí:
3.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.

Dojde-li ke krádeži pojištěných předmětů, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyly zabezpečeny následujícím způsobem:
Vstupní dveře do uzavřených prostor jsou opatřeny certifikovaným vložkovým systémem s třídou bezpečnosti 3. Budovy mají na recepci 24hodinovou službu, v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je zabezpečeno pracovníky ostrahy.  
	Sjednává se pojištění cizích věcí movitých, pronajatých, vypůjčených, věci hostů, návštěvníků, studentů a zaměstnanců, včetně jízdních kol, odložených a uzamčených na místě k tomu určeném.
  
Místo pojištění:

dle čl. I bodu 7 
Celková pojistná částka činí:
100.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.
Dojde-li ke krádeži pojištěných předmětů, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyly zabezpečeny následujícím způsobem: 
Vstupní dveře do uzavřených prostor jsou opatřeny certifikovaným vložkovým systémem s třídou bezpečnosti 3. Budovy mají na recepci 24hodinovou službu, v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je zabezpečeno pracovníky ostrahy.  

	Sjednává se pojištění cenností a cenin přepravovaných pověřenou osobou pro případ odcizení loupežným přepadením při přepravě (dále jen "posel").

Pojištění se vztahuje na odcizení cenností a cenin loupežným přepadením při jejich přepravě.
Pojištění se vztahuje na případy odcizení nebo ztráty přepravovaných cenností a cenin, kdy byl posel následkem dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené cennosti a ceniny opatrovat.
Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem.
Místo pojištění:
území České republiky
Celková pojistná částka činí:
300.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.

	Sjednává se pojištění vlastních cenností a cenin uložených v uzamčené schránce nebo trezoru 

Místo pojištění:
dle čl. I bodu 7 písmene a)
Celková pojistná částka činí:
300.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.
Odlišný způsob zabezpečení:
Dojde-li ke krádeži výše uvedených předmětů pojištění, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyly zabezpečeny následujícím způsobem: 
Peníze jsou uloženy v příručním trezoru a ve velkém trezoru (Kovona model B874/1740). Klíče jsou uloženy u pokladní, náhradní klíče jsou uloženy na zabezpečeném místě.  

	Sjednává se pojištění vlastních a cizích věcí movitých (cizích věcí movitých) 

Pojištění se sjednává i pro případ prosté krádeže, tj. krádeže, kdy nebyly překonány překážky zabraňující krádeži, ani nebylo použito násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Pro všechny pojistné události je nezbytné šetření Policie ČR.
Místo pojištění:
dle čl. I bodu 7 
Celková pojistná částka činí:
50.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.



POJIŠTĚNÍ VANDALISMU
Pojištění se sjednává v rozsahu:	
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění zjištěným pachatelem.
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nezjištěným pachatelem.
	Sjednává se pojištění souboru přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře a souboru ostatních vlastních věcí movitých, včetně sbírek, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů 

 Místo pojištění:
dle čl. I bodu 7 
Celková pojistná částka činí:
200.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
1.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.
POJIŠTĚNÍ STROJŮ a elektroniky 
Je upraveno:	VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
	DPP pro pojištění strojů a elektroniky DPPSE MP 1/16 (dále jen DPPSE MP 1/16)
Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPSE MP 1/16.
Odchylně od ostatních ujednání VPP a DPP poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění strojů a elektroniky následovně:
V případě zničení předmětu pojištění poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny věci, tj. ceny předmětu pojištění bezprostředně před pojistnou událostí.
V případě poškození předmětu pojištění poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu předmětu pojištění. Pokud celkové náklady na opravu jsou rovny nebo vyšší než časová cena předmětu pojištění v době vzniku pojistné události, vyplatí pojistitel částku rovnající se časové ceně předmětu pojištění.
U všech škod na spalovacích motorech a potrubích poskytne pojistitel pojistné plnění vždy v časové ceně.

	Sjednává se pojištění souboru vlastní elektroniky včetně příslušenství


Místo pojištění:
dle čl. I bodu 7 
Celková pojistná částka činí:
500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
5.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.
Elektronika je řádně vedena v účetní evidenci pojištěného. 
Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná
Pro účely tohoto pojištění se stáří elektroniky odchylně od článku 5, bodu 3 DPPSE MP 1/16 zvyšuje na 6 let.

Pojištění odpovědnosti 
Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.
Pojištění se řídí:	VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)
	DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)
Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
	činností uvedenou v čl. I odst. 3 pojistné smlouvy nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
	vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti.

Odchylně od čl. 6, bodu 3  DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody způsobené ostatním součástem a pracovištím Českého vysokého učení technického v Praze (křížová odpovědnost) při provádění hlavní (tj. vzdělávací a tvůrčí) činnosti a doplňkové činnosti v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, v době trvání pojištění v rozsahu vymezeném bodem 4. článku II. této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále vztahuje i na odpovědnost za škody způsobené studentům a  na odpovědnost studentů za škody    způsobené škole a třetím osobám v rámci plnění studijních povinností v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah pojištění: 	Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“), není-li dále uvedeno jinak.
V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.
V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.
Pojistný princip: 	Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP. 
Limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti činí: 10.000.000,-Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši: 1.000,-Kč, úrazy studentů a návštěvníků bez spoluúčasti.

Územní platnost pojištění: Česká republika.
     
	V souladu s článkem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit majetkovou újmu zaměstnancům, studentům a návštěvníkům, která jim byla způsobena při plnění pracovních úkolů, studijních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě. Pojištění se vztahuje i na kola, odložená na místě k tomu určeném, zabezpečena proti odcizení.

Roční sublimit pojistného plnění činí: 100.000,-Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč.
Územní platnost pojištění: Česká republika.

Článek III.
Výklad pojmů 
Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy rozumí:
Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vlivů.
Motorovým vozidlem osobní a nákladní motorové vozidlo s přidělenou RZ, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.
Nepřímým úderem blesku poškození úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.
Stavební součástí budovy nebo stavby věc, která k ní podle povahy patří a nemůže být oddělena bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věc, která je k budově nebo stavbě pevně připojena (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).
Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.
Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.
Věcí movitou věc, která je zpravidla svou podstatou přizpůsobena k běžnému přemisťování z místa na místo, za věc movitou se však pro účely pojištění majetku nepovažují:
	cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,

písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
výbušniny,
motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ,
zásoby.
Za zásoby, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují:
	cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,

písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
výbušniny.
Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.
Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP pro pojištění majetku se rozumí stav věci, který významně nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu.
Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou sublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele v jednom pojistném roce.
Územní platností v pojištění odpovědnosti:
	Česká republika - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
	Evropa - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
	Svět vyjma USA a Kanady - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
	Svět včetně USA a Kanady - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí
Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:
MARSH, s.r.o.
Atrium Flora- vchod B
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: xxxxxxxxxx
nebo
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group 
OLPU MO 
P.O.BOX 28 
664 42  Modřice 
tel.: xxxxxxxxxxxxxx 
Článek V.
Plnění pojistitele
Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
	Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

	V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
Ujednávají se následující limity pojistného plnění ze všech druhů pojištění, za všechny škody vzniklé z příčin:
Příčina
výše limitu plnění
druh limitu plnění
únik kapaliny z technických zařízení
1.000.000 ,- Kč
roční limit plnění
nepřímý úder blesku
5.000.000,- Kč
roční limit plnění
Článek VI.
Výše a způsob placení pojistného

Roční pojistné činí:

1.	Živelní pojištění
Pojistné 	........................33.404,- Kč
2.	Pojištění odcizení a vandalismu
Pojistné 	......................... 25.900,- Kč
    3. Pojištění strojů a elektroniky
        Pojistné ..........................................................................................................................................................4.500,- Kč 
4.  Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojistné 	.........................16.000,- Kč
celkové roční pojistné činí	................79.804,- Kč
Obchodní sleva ve výši 10 %........................................................................................................................7.980,-Kč
celkové roční pojistné po slevách činí	.....................71.824,- Kč

	Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu. 


	Způsob zaplacení pojistného

Pojistné je pojistným běžným. Pojistné za roční pojistné období činí 71.824,-Kč a je splatné v úplné výši k datu  1.2.2020.
V následujících pojistných letech bude pojistné za roční pojistné období splatné vždy v úplné výši k datu 1.2.

Pojistné bude placeno bezhotovostním převodem na účet zplnomocněného pojišťovacího makléře MARSH, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, IČ: 45306541, DIČ: CZ45306541,č. účtu 2049900404/2600 vedený u Citibank Europe plc, organizační složka, variabilní symbol (číslo pojistné smlouvy).
Článek VII.
Závěrečná ustanovení

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
Pojištění vzniká dne:           1.2. 2020
Pojištění se sjednává do:  31.1. 2021                            
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
	Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
	Makléřská doložka

Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH s.r.o., IČO 453 06 541, se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, IČ: 45306541, DIČ: CZ45306541. Veškeré úkony související s touto pojistnou smlouvou jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH s.r.o., s výjimkou hlášení škodných událostí podle čl. IV., které je možné činit rovněž u pojistitele. Plná moc pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy. 
	Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 2 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 12 stran a 3 přílohy.
	Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
	Pojistitel se zavazuje, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. Veškeré kontroly budou prováděny po předběžné dohodě s pojistníkem.
	Odchylně  od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a následujícím oddílem:
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.
 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU
Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
	pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a

pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti	
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
Zpracování pro účely přímého marketingu
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☐.
POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.
	Přílohy pojistné smlouvy:

 
	VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy
	Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
	Plná moc makléře
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