
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele
1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, Pojištěný:
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen
„všeobecné pojistné podmínky“), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podni-
katele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujed-
náními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 1 000,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

Specifikace nemovitosti č.: 1
Nemovitost se nachází v katastru / ulici Husova, č. pozemku / č.p. 302, obec Mladá Boleslav, 293 01
Výše vlastnického podílu je 100%.
Velikost podlahové plochy v m2 je 2000.

Specifikace nemovitosti č.: 2
Nemovitost se nachází v katastru/ulici Husova, č. pozemku / č.p. 212, obec Mladá Boleslav, 293 01
Výše vlastnického podílu je 100%.
Velikost podlahové plochy v m2 je 840.

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti
4.1. Článek 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek zní: Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného jako vlastníka nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění za škodu vzniklou jiné osobě úra-
zem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plně-
ní z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen "škodná událost")
došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění.

4.2. Pojištění v základním rozsahu se vztahuje pouze na škody vzniklé třetím osobám.

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: DPO02
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4.3. Na základě ustanovení článku 6 bodu 5 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se nevztahuje na od-
povědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, pokud za ni pojištěný ne-
odpovídá jako vlastník nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 1 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč 750,-

4.4. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením,
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci
Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpověd-
nost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v
rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností
nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se spl-
něním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou
byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje
na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.
Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s
poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti
s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 750,-

Doložka V73  Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným,
jež mají být předmětem jeho závazku.
Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na
odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje
na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč 750,-

4.5. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na
záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného
v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění
Pol. č. Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč
01 Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu 4 585,-
02 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70 720,-
03 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73 1 618,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 6 922,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 346,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 6 577,-

6. Počátek a doba trvání pojištění
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy
Bez příloh

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                                    Kód pojištění: DPO02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                          Pořadové číslo pojištění: 4
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8. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy
pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v  dne  v  hodin  minut

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda                                               Roman ZEITHAML
                                                                                                     137500505, IČO: 64717801

Podpis (a razítko) pojistníka                                                       Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
                                                                                                     pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                                    Kód pojištění: DPO02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                          Pořadové číslo pojištění: 4
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele
1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, Pojištěný:
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen
„všeobecné pojistné podmínky“), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podni-
katele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujed-
náními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 1 000,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

Specifikace nemovitosti č.: 1
Nemovitost se nachází v katastru / ulici Husova, č. pozemku / č.p. 302, obec Mladá Boleslav, 293 01
Výše vlastnického podílu je 100%.
Velikost podlahové plochy v m2 je 2000.

Specifikace nemovitosti č.: 2
Nemovitost se nachází v katastru/ulici Husova, č. pozemku / č.p. 212, obec Mladá Boleslav, 293 01
Výše vlastnického podílu je 100%.
Velikost podlahové plochy v m2 je 840.

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti
4.1. Článek 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek zní: Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného jako vlastníka nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění za škodu vzniklou jiné osobě úra-
zem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plně-
ní z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen "škodná událost")
došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění.

4.2. Pojištění v základním rozsahu se vztahuje pouze na škody vzniklé třetím osobám.

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4
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4.3. Na základě ustanovení článku 6 bodu 5 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se nevztahuje na od-
povědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, pokud za ni pojištěný ne-
odpovídá jako vlastník nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 1 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč 750,-

4.4. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením,
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci
Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpověd-
nost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v
rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností
nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se spl-
něním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou
byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje
na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.
Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s
poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti
s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 750,-

Doložka V73  Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným,
jež mají být předmětem jeho závazku.
Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na
odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje
na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč 750,-

4.5. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na
záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného
v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění
Pol. č. Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč
01 Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu 4 585,-
02 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70 720,-
03 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73 1 618,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 6 922,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 346,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 6 577,-

6. Počátek a doba trvání pojištění
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy
Bez příloh

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                                    Kód pojištění: DPO02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                          Pořadové číslo pojištění: 4
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8. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy
pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v  dne  v  hodin  minut

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda                                               Roman ZEITHAML
                                                                                                     137500505, IČO: 64717801

Podpis (a razítko) pojistníka                                                       Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
                                                                                                     pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                                    Kód pojištění: DPO02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                          Pořadové číslo pojištění: 4
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN26/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPK02
Pořadové číslo pojištění: 2

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění movitých věcí pro případ krádeže – loupeže se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k
podnikání DPPMP 2 (dále jen DPPMP), ujednáními v úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto
pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 2
DPPMP (odcizené věci krádeží vloupáním nebo loupeží).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve
smyslu § 41 zákona.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.3. Nachází se některé z míst pojištění ve vzdálenosti větší než 150 m od ostatních obydlených budov?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

300 000,- 3 920,-

V9140
TC

89959004016
O

220722824442A
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pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K02 Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor touto smlouvou po-
jištěné budovy, příp. vnitřní prostor pronajaté části budovy ve smyslu
článku 9 bodu 23 DPPMP, a dále náklady na opravu poškozených nebo zni-
čených stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa po-
jištění. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává jako
pojištění prvního rizika.

65 000,- 524,-

K03 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

700 000,- 7 840,-

K05 Soubor zařízení a přístrojů, které slouží k provozu Servrovny 495 000,- 2 704,-
K06 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a

oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 063,-

K07 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 200,-

K09 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 063,-

K11 Soubor osobních počítačů, tiskáren, faxů a telefonních přístrojů. 150 000,- 1 120,-
K12 Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor touto smlouvou po-

jištěné budovy, příp. vnitřní prostor pronajaté části budovy ve smyslu
článku 9 bodu 23 DPPMP, a dále náklady na opravu poškozených nebo zni-
čených stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa po-
jištění. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává jako
pojištění prvního rizika.

40 000,- 518,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl.5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.).
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné v
tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených
připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro
tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáhnout částku
uvedenou ve sloupci „Limit maximálního ročního plnění v Kč“.

specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci - článek 2 bod 3 DPPMP 100 000,- 366,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 23 318,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 0 % tj. v Kč 0,-

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 23 318,-

4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 1 165,-

4.5. Roční pojistné za poj. mov. věcí pro případ krádeže a loupeže po zaokrouhlení v Kč 22 152,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položku K01, K02, K03 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav,

5.2. Pro položku K05 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav,

5.3. Pro položku K06 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory ve Zdravotnickém středisku Škoda Auto a.s. Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny,

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 2
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5.4. Pro položku K07, K11, K12 se sjednává toto místo pojištění:
Poliklinika Sídliště Okružní 2160, 288 02 Nymburk,

5.5. Pro položku K09 se sjednává toto místo pojištění:
Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí,

6. Zvláštní ujednání
6.1. Věci v automobilu
Ujednává se, že pokud jsou pojištěné věci, s výjimkou věcí uvedených článku 4  DPPMP, z provozních důvodů převáženy au-
tomobilem, pak pro stupeň zabezpečení Z1 uvedený v Tabulce č.1 DPPMP se uzamčeným místem pojištění rozumí i vnitřní
prostor řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Pojištěné věci se musí prokazatelně nacházet v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebyly zvenku vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném parkovišti, pojišťovna
bude plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně v době mezi 6.00 až 22.00 hod. Místem pojištění je
v tomto případě území České republiky. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají nezměněna.

6.2. Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z22 Tabulky č.1 DPPMP neplatí ujedání o povinnosti umístění věcí uvedených v
čl. 4 písm. a), b), c), d) a k) do uzamčeného trezoru ve smyslu článku 6 bodu 2 DPPMP. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají
nezměněna.

6.3. Pojištění na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě jsou místem pojištění také místa na území České republiky,
na kterých pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou činnost. Toto pojištění se sjednává s limitem plnění ve
výši 5% ze součtu pojistných částek předmětů pojištění, nejvýše však částka 200.000,-Kč.

6.4. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo odcizeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

6.5. Přeprava peněz a cenin
V případě, že je sjednáno pojištění přepravy peněz nebo cenin (pod položkou K90), doplňuje se výše uvedené ujednání pro li-
mit plnění 50.000 Kč o následující variantu: Kč 50.000,-, jsou-li přepravovány jednou osobou a přepravované peníze uloženy
v řádně uzavřené kabele, kufříku nebo v ledvince připevněné na těle.

6.6. Ujednává se, že místem pojištění Česká republika ve smyslu bodu 5 se rozumí všechna místa na území ČR, na kterých
pojištěný provádí svoji činnost.
Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z1uvedený v Tabulce č.1 DPPMP, se uzamčeným místem pojištění rozumí i vnitřní
prostor řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Pojištěné věci se musí prokazatelně nacházet v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebyly vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném parkovišti, pojistitel bude
plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně v době mezi 6.00 až 22.00 hod. Dále se ujednává, že ná-
rok na pojistné plnění za pojištěné věci nevznikne v případě, kdy dojde k odcizení celého vozidla. Ostatní ujednání zůstávají
nezměněna.

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 2
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Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 2
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN26/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPK02
Pořadové číslo pojištění: 2

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění movitých věcí pro případ krádeže – loupeže se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k
podnikání DPPMP 2 (dále jen DPPMP), ujednáními v úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto
pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 2
DPPMP (odcizené věci krádeží vloupáním nebo loupeží).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve
smyslu § 41 zákona.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.3. Nachází se některé z míst pojištění ve vzdálenosti větší než 150 m od ostatních obydlených budov?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

300 000,- 3 920,-

V9140
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pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K02 Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor touto smlouvou po-
jištěné budovy, příp. vnitřní prostor pronajaté části budovy ve smyslu
článku 9 bodu 23 DPPMP, a dále náklady na opravu poškozených nebo zni-
čených stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa po-
jištění. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává jako
pojištění prvního rizika.

65 000,- 524,-

K03 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

700 000,- 7 840,-

K05 Soubor zařízení a přístrojů, které slouží k provozu Servrovny 495 000,- 2 704,-
K06 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a

oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 063,-

K07 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 200,-

K09 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 063,-

K11 Soubor osobních počítačů, tiskáren, faxů a telefonních přístrojů. 150 000,- 1 120,-
K12 Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor touto smlouvou po-

jištěné budovy, příp. vnitřní prostor pronajaté části budovy ve smyslu
článku 9 bodu 23 DPPMP, a dále náklady na opravu poškozených nebo zni-
čených stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa po-
jištění. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává jako
pojištění prvního rizika.

40 000,- 518,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl.5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.).
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné v
tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených
připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro
tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáhnout částku
uvedenou ve sloupci „Limit maximálního ročního plnění v Kč“.

specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci - článek 2 bod 3 DPPMP 100 000,- 366,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 23 318,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 0 % tj. v Kč 0,-

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 23 318,-

4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 1 165,-

4.5. Roční pojistné za poj. mov. věcí pro případ krádeže a loupeže po zaokrouhlení v Kč 22 152,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položku K01, K02, K03 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav,

5.2. Pro položku K05 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav,

5.3. Pro položku K06 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory ve Zdravotnickém středisku Škoda Auto a.s. Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny,
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5.4. Pro položku K07, K11, K12 se sjednává toto místo pojištění:
Poliklinika Sídliště Okružní 2160, 288 02 Nymburk,

5.5. Pro položku K09 se sjednává toto místo pojištění:
Dělnická 531, 543 01 Vrchlabí,

6. Zvláštní ujednání
6.1. Věci v automobilu
Ujednává se, že pokud jsou pojištěné věci, s výjimkou věcí uvedených článku 4  DPPMP, z provozních důvodů převáženy au-
tomobilem, pak pro stupeň zabezpečení Z1 uvedený v Tabulce č.1 DPPMP se uzamčeným místem pojištění rozumí i vnitřní
prostor řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Pojištěné věci se musí prokazatelně nacházet v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebyly zvenku vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném parkovišti, pojišťovna
bude plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně v době mezi 6.00 až 22.00 hod. Místem pojištění je
v tomto případě území České republiky. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají nezměněna.

6.2. Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z22 Tabulky č.1 DPPMP neplatí ujedání o povinnosti umístění věcí uvedených v
čl. 4 písm. a), b), c), d) a k) do uzamčeného trezoru ve smyslu článku 6 bodu 2 DPPMP. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají
nezměněna.

6.3. Pojištění na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě jsou místem pojištění také místa na území České republiky,
na kterých pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou činnost. Toto pojištění se sjednává s limitem plnění ve
výši 5% ze součtu pojistných částek předmětů pojištění, nejvýše však částka 200.000,-Kč.

6.4. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo odcizeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

6.5. Přeprava peněz a cenin
V případě, že je sjednáno pojištění přepravy peněz nebo cenin (pod položkou K90), doplňuje se výše uvedené ujednání pro li-
mit plnění 50.000 Kč o následující variantu: Kč 50.000,-, jsou-li přepravovány jednou osobou a přepravované peníze uloženy
v řádně uzavřené kabele, kufříku nebo v ledvince připevněné na těle.

6.6. Ujednává se, že místem pojištění Česká republika ve smyslu bodu 5 se rozumí všechna místa na území ČR, na kterých
pojištěný provádí svoji činnost.
Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z1uvedený v Tabulce č.1 DPPMP, se uzamčeným místem pojištění rozumí i vnitřní
prostor řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Pojištěné věci se musí prokazatelně nacházet v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebyly vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném parkovišti, pojistitel bude
plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně v době mezi 6.00 až 22.00 hod. Dále se ujednává, že ná-
rok na pojistné plnění za pojištěné věci nevznikne v případě, kdy dojde k odcizení celého vozidla. Ostatní ujednání zůstávají
nezměněna.

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.
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Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN26/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPK02
Pořadové číslo pojištění: 6

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění movitých věcí pro případ krádeže – loupeže se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k
podnikání DPPMP 2 (dále jen DPPMP), ujednáními v úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto
pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 2
DPPMP (odcizené věci krádeží vloupáním nebo loupeží).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve
smyslu § 41 zákona.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.3. Nachází se některé z míst pojištění ve vzdálenosti větší než 150 m od ostatních obydlených budov?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

70 000,- 627,-

V9140
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pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K02 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

20 000,- 660,-

K03 Soubor notebooků v majetku Zaměstnanecké pojišťovny Škoda -209 maxi-
málně však v hodnotě 42.053,-Kč včetně DPH za kus

759 000,- 12 199,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl.5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.).
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné v
tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených
připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro
tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáhnout částku
uvedenou ve sloupci „Limit maximálního ročního plnění v Kč“.

specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci - článek 2 bod 3 DPPMP 20 000,- 440,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 13 926,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 0 % tj. v Kč 0,-

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 13 926,-

4.4. Roční pojistné za poj. mov. věcí pro případ krádeže a loupeže po zaokrouhlení v Kč 13 926,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položku K01, K02 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory Jana Harracha 132, 514 01 Jilemnice,

5.2. Pro položku K03 se sjednává toto místo pojištění:
Česká republika

6. Zvláštní ujednání
6.1. Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z1 uvedený v Tabulce č.1 DPPMP, se uzamčeným místem pojištění rozumí i
vnitřní prostor řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Pojištěné věci se musí prokazatelně nacházet v zavazadlovém
prostoru tak, aby nebyly vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném parkovišti, po-
jistitel bude plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně v době mezi 6.00 až 22.00 hod. Místem po-
jištění je v tomto případě území České republiky. Dále se ujednává, že nárok na pojistné plnění za pojištěné věci nevznikne v
případě, kdy dojde k odcizení celého vozidla. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají nezměněna.

6.2. Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z22 Tabulky č.1 DPPMP neplatí ujedání o povinnosti umístění věcí uvedených v
čl. 4 písm. a), b), c), d) a k) do uzamčeného trezoru ve smyslu článku 6 bodu 2 DPPMP. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají
nezměněna.

6.3. Ujednává se, že místem pojištění ČR ve smyslu bodu 5. jsou místa na území České republiky, na kterých pojištěný na zá-
kladě písemné smlouvy provádí objednanou činnost.

6.4. Pojištění na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě jsou místem pojištění také místa na území České republiky,
na kterých pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou činnost. Toto pojištění se sjednává s limitem plnění ve
výši 5% ze součtu pojistných částek předmětů pojištění, nejvýše však částka 200.000,-Kč.

6.5. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo odcizeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.
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6.6. Přeprava peněz a cenin
V případě, že je sjednáno pojištění přepravy peněz nebo cenin (pod položkou K90), doplňuje se výše uvedené ujednání pro li-
mit plnění 50.000 Kč o následující variantu: Kč 50.000,-, jsou-li přepravovány jednou osobou a přepravované peníze uloženy
v řádně uzavřené kabele, kufříku nebo v ledvince připevněné na těle.

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 6
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN26/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPK02
Pořadové číslo pojištění: 6

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění movitých věcí pro případ krádeže – loupeže se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k
podnikání DPPMP 2 (dále jen DPPMP), ujednáními v úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto
pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 2
DPPMP (odcizené věci krádeží vloupáním nebo loupeží).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve
smyslu § 41 zákona.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.3. Nachází se některé z míst pojištění ve vzdálenosti větší než 150 m od ostatních obydlených budov?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

70 000,- 627,-

V9140
TC

89959003013
O

2207228244518
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pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K02 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

20 000,- 660,-

K03 Soubor notebooků v majetku Zaměstnanecké pojišťovny Škoda -209 maxi-
málně však v hodnotě 42.053,-Kč včetně DPH za kus

759 000,- 12 199,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl.5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.).
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné v
tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených
připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro
tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáhnout částku
uvedenou ve sloupci „Limit maximálního ročního plnění v Kč“.

specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci - článek 2 bod 3 DPPMP 20 000,- 440,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 13 926,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 0 % tj. v Kč 0,-

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 13 926,-

4.4. Roční pojistné za poj. mov. věcí pro případ krádeže a loupeže po zaokrouhlení v Kč 13 926,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položku K01, K02 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory Jana Harracha 132, 514 01 Jilemnice,

5.2. Pro položku K03 se sjednává toto místo pojištění:
Česká republika

6. Zvláštní ujednání
6.1. Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z1 uvedený v Tabulce č.1 DPPMP, se uzamčeným místem pojištění rozumí i
vnitřní prostor řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Pojištěné věci se musí prokazatelně nacházet v zavazadlovém
prostoru tak, aby nebyly vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném parkovišti, po-
jistitel bude plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně v době mezi 6.00 až 22.00 hod. Místem po-
jištění je v tomto případě území České republiky. Dále se ujednává, že nárok na pojistné plnění za pojištěné věci nevznikne v
případě, kdy dojde k odcizení celého vozidla. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají nezměněna.

6.2. Ujednává se, že pro stupeň zabezpečení Z22 Tabulky č.1 DPPMP neplatí ujedání o povinnosti umístění věcí uvedených v
čl. 4 písm. a), b), c), d) a k) do uzamčeného trezoru ve smyslu článku 6 bodu 2 DPPMP. Ostatní ujednání DPPMP zůstávají
nezměněna.

6.3. Ujednává se, že místem pojištění ČR ve smyslu bodu 5. jsou místa na území České republiky, na kterých pojištěný na zá-
kladě písemné smlouvy provádí objednanou činnost.

6.4. Pojištění na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě jsou místem pojištění také místa na území České republiky,
na kterých pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou činnost. Toto pojištění se sjednává s limitem plnění ve
výši 5% ze součtu pojistných částek předmětů pojištění, nejvýše však částka 200.000,-Kč.

6.5. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo odcizeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 6
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6.6. Přeprava peněz a cenin
V případě, že je sjednáno pojištění přepravy peněz nebo cenin (pod položkou K90), doplňuje se výše uvedené ujednání pro li-
mit plnění 50.000 Kč o následující variantu: Kč 50.000,-, jsou-li přepravovány jednou osobou a přepravované peníze uloženy
v řádně uzavřené kabele, kufříku nebo v ledvince připevněné na těle.

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 6
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN26/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPK02
Pořadové číslo pojištění: 8

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění movitých věcí pro případ krádeže – loupeže se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k
podnikání DPPMP 2 (dále jen DPPMP), ujednáními v úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto
pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 2
DPPMP (odcizené věci krádeží vloupáním nebo loupeží).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve
smyslu § 41 zákona.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.3. Nachází se některé z míst pojištění ve vzdálenosti větší než 150 m od ostatních obydlených budov?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

250 000,- 1 276,-

V9140
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89959002010
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pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K02 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 024,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl.5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 3 300,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 0 % tj. v Kč 0,-

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 3 300,-

4.4. Roční pojistné za poj. mov. věcí pro případ krádeže a loupeže po zaokrouhlení v Kč 3 300,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položku K01, K02 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory Javornická 1580, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

6. Zvláštní ujednání
Nesjednáno

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 8
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN26/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPK02
Pořadové číslo pojištění: 8

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění movitých věcí pro případ krádeže – loupeže se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k
podnikání DPPMP 2 (dále jen DPPMP), ujednáními v úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto
pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 2
DPPMP (odcizené věci krádeží vloupáním nebo loupeží).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve
smyslu § 41 zákona.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.3. Nachází se některé z míst pojištění ve vzdálenosti větší než 150 m od ostatních obydlených budov?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

250 000,- 1 276,-
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pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí a nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

K02 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

150 000,- 2 024,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl.5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 3 300,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 0 % tj. v Kč 0,-

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 3 300,-

4.4. Roční pojistné za poj. mov. věcí pro případ krádeže a loupeže po zaokrouhlení v Kč 3 300,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položku K01, K02 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory Javornická 1580, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

6. Zvláštní ujednání
Nesjednáno

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPK02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 8
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN24/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPM02
Pořadové číslo pojištění: 1

Živelní pojištění movitých věcí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka došlo s platností ode dne 5. 2. 2020 ke změně tohoto pojištění, tímto se nahrazuje předchozí
verze pojištění tohoto pořadového čísla.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto živelní pojištění movitých věcí se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů
VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2
(dále jen DPPMP), ujednáními na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a)
DPPMP (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu § 41 záko-
na.

2.5. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE
b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované věci postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0

3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

V9131
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4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí, nákladů pojistná částka
v Kč*

pojistné
v Kč

M01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

15 000 000,- 17 100,-

M02 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

700 000,- 2 466,-

M04 Soubor zařízení a přístrojů, které slouží k provozu Servrovny 495 000,- 982,-
M07 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v

článku 4 DPPMP.
200 000,- 605,-

M08 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

70 000,- 528,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl. 5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.)
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné
v tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způso-
bených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku
sjednanou pro tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáh-
nout částku uvedenou ve sloupci „Limit maximálního ročního plnění v Kč“.

specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Povodeň nebo záplava - článek 2 bod 1 písm. b) DPPMP 200 000,- 869,-
Vichřice nebo krupobití - článek 2 bod 1 písm. c) DPPMP 300 000,- 626,-
Voda vytékající z vodovodních zařízení - článek 2 bod 1 písm. h) DPPMP 500 000,- 1 200,-
Ostatní pojistná nebezpečí, tj. nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. d), e) a f)
DPPMP

750 000,- 473,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 24 849,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 5 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 10,00 % tj. v Kč  2 485,-
Ujednává se, že pro případ pojistných událostí, jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává
spoluúčast 10% z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 22 364,-

4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 1 118,-

4.5. Roční pojistné za živelní pojištění movitých věcí po zaokrouhlení v Kč 21 246,-

5.1. Pro položku M01, M02 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

5.2. Pro položku M04 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav

5.3. Pro položku M07 se sjednává toto místo pojištění:
Poliklinika Sídliště, Okružní 2160, 288 02 Nymburk

5.4. Pro položku M08 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory, Jana Harracha 132, 514 01 Jilemnice

6. Zvláštní ujednání
6.1. Ujednává se, že pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění za škodní událost vzniklou z příčiny pojistného ne-
bezpečí povodeň nebo záplava, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro po-

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                                    Kód pojištění: MPM02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                          Pořadové číslo pojištění: 1
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jištěnou věc nebo od navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění je pojistné plnění
za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.1

6.2. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy,
byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.1

6.3. Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojistným nebezpečím aerodynamický třesk.
Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letí-
cím letadlem.1

6.4. Působení kouře
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození působením kouře. Působením kouře se rozumí působení takové-
ho kouře, který unikl náhle a neočekávaně z topného nebo varného zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř
unikl mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením kouře.1

6.5. Pojištění na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě jsou místem pojištění také místa na území České republiky,
na kterých pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou činnost. Toto pojištění se sjednává s limitem plnění ve
výši 5% ze součtu pojistných částek předmětů pojištění, nejvýše však částka 200.000,-Kč.1

6.6. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.1

6.7. Věci v automobilu
Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených článku 4 bodu 1 DPPMP-P, z provozních důvo-
dů převážen automobilem, za místo pojištění se, odchylně od místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, považuje i
vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České republiky.  Ujednává se, že limit plnění z jedné pojistné události za
věci umístěné v automobilu je omezen částkou ve výši 200.000,- Kč.1

6.8. Zachraňovací náklady
Ujednává se, že odchylně od čl. 18 bodu 2 VPPMO-P neplatí omezení zachraňovacích nákladů úhrnným limitem plnění ve
výši 1.000.000 Kč. Ostatní ujednání tohoto bodu se nemění.1

6.9. Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 9 bodu 11 DPPMP se pojištění vztahuje i na případy, kdy se jedná o pád
předmětu, který je součástí téhož souboru jako poškozená věc.1

6.10. Ujednává se, že místem pojištění Česká republika ve smyslu bodu 5 se rozumí všechna místa na území ČR, na kterých
pojištěný provádí svoji činnost.1

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                                    Kód pojištění: MPM02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                          Pořadové číslo pojištění: 1
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8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

                                                                                                 
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                                    Kód pojištění: MPM02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                          Pořadové číslo pojištění: 1
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN24/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPM02
Pořadové číslo pojištění: 1

Živelní pojištění movitých věcí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka došlo s platností ode dne 5. 2. 2020 ke změně tohoto pojištění, tímto se nahrazuje předchozí
verze pojištění tohoto pořadového čísla.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto živelní pojištění movitých věcí se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů
VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2
(dále jen DPPMP), ujednáními na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a)
DPPMP (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu § 41 záko-
na.

2.5. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE
b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované věci postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0

3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE
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4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí, nákladů pojistná částka
v Kč*

pojistné
v Kč

M01 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

15 000 000,- 17 100,-

M02 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává
jako pojištění prvního rizika.

700 000,- 2 466,-

M04 Soubor zařízení a přístrojů, které slouží k provozu Servrovny 495 000,- 982,-
M07 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v

článku 4 DPPMP.
200 000,- 605,-

M08 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

70 000,- 528,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl. 5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.)
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné
v tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způso-
bených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku
sjednanou pro tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáh-
nout částku uvedenou ve sloupci „Limit maximálního ročního plnění v Kč“.

specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Povodeň nebo záplava - článek 2 bod 1 písm. b) DPPMP 200 000,- 869,-
Vichřice nebo krupobití - článek 2 bod 1 písm. c) DPPMP 300 000,- 626,-
Voda vytékající z vodovodních zařízení - článek 2 bod 1 písm. h) DPPMP 500 000,- 1 200,-
Ostatní pojistná nebezpečí, tj. nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. d), e) a f)
DPPMP

750 000,- 473,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 24 849,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 5 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 10,00 % tj. v Kč  2 485,-
Ujednává se, že pro případ pojistných událostí, jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává
spoluúčast 10% z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 22 364,-

4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 1 118,-

4.5. Roční pojistné za živelní pojištění movitých věcí po zaokrouhlení v Kč 21 246,-

5.1. Pro položku M01, M02 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

5.2. Pro položku M04 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav

5.3. Pro položku M07 se sjednává toto místo pojištění:
Poliklinika Sídliště, Okružní 2160, 288 02 Nymburk

5.4. Pro položku M08 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory, Jana Harracha 132, 514 01 Jilemnice

6. Zvláštní ujednání
6.1. Ujednává se, že pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění za škodní událost vzniklou z příčiny pojistného ne-
bezpečí povodeň nebo záplava, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro po-
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jištěnou věc nebo od navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění je pojistné plnění
za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.1

6.2. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy,
byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.1

6.3. Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojistným nebezpečím aerodynamický třesk.
Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letí-
cím letadlem.1

6.4. Působení kouře
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození působením kouře. Působením kouře se rozumí působení takové-
ho kouře, který unikl náhle a neočekávaně z topného nebo varného zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř
unikl mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením kouře.1

6.5. Pojištění na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě jsou místem pojištění také místa na území České republiky,
na kterých pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou činnost. Toto pojištění se sjednává s limitem plnění ve
výši 5% ze součtu pojistných částek předmětů pojištění, nejvýše však částka 200.000,-Kč.1

6.6. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.1

6.7. Věci v automobilu
Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených článku 4 bodu 1 DPPMP-P, z provozních důvo-
dů převážen automobilem, za místo pojištění se, odchylně od místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, považuje i
vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České republiky.  Ujednává se, že limit plnění z jedné pojistné události za
věci umístěné v automobilu je omezen částkou ve výši 200.000,- Kč.1

6.8. Zachraňovací náklady
Ujednává se, že odchylně od čl. 18 bodu 2 VPPMO-P neplatí omezení zachraňovacích nákladů úhrnným limitem plnění ve
výši 1.000.000 Kč. Ostatní ujednání tohoto bodu se nemění.1

6.9. Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 9 bodu 11 DPPMP se pojištění vztahuje i na případy, kdy se jedná o pád
předmětu, který je součástí téhož souboru jako poškozená věc.1

6.10. Ujednává se, že místem pojištění Česká republika ve smyslu bodu 5 se rozumí všechna místa na území ČR, na kterých
pojištěný provádí svoji činnost.1

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.
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8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

                                                                                                 
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN42/N

Živelní pojištění movitých věcí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba.
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto živelní pojištění movitých věcí se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů
VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2
(dále jen DPPMP ), ujednáními na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až
h) DPPMP .

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu § 41 zá-
kona.

2.5. Ujednává se, že pojistné plnění za škodu vzniklou z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň je z jedné pojis-
tné události omezeno limitem plnění, který je stanoven ve výši 30% ze součtu pojistných částek sjednaných pro jednotlivé
položky, přičemž minimální částka limitu plnění je stanovena na 500 tis. Kč a pojistné plnění za pojištěnou věc nebo soubor
věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tuto věc nebo soubor věcí.
Dále se ujednává, že na toto pojištění se současně vztahují roční limity plnění uvedené v úvodní části pojistné smlouvy
v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE

b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované věci postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPM02
Pořadové číslo pojištění: 7
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3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí, nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

M01 Soubor notebooků v majetku Zaměstnanecké pojišťovny Škoda -209
maximálně však v hodnotě 42.053,-Kč včetně DPH za kus

759 000,- 3 176,-

M93 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

100 000,- 476,-

M94 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

250 000,- 890,-

M95 Náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených nebo zničených
stavebních součástí, tj. prvků, které tvoří vnitřní prostor pronajaté části
budovy ve smyslu článku 9 bodu 23 DPPMP. Ve smyslu článku 5 bodu 7
VPPMP se pojištění sjednává jako pojištění prvního rizika.

100 000,- 381,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl. 5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Pojištění vnitrostátní přepravy
pol. č. specifikace pojistná

částka v Kč
částka
v Kč

M90 Pojištění věcí při vnitrostátní přepravě 43 000,- 2 220,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 7 143,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 5 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 10,00 %, tj. v Kč 714,-
Ujednává se, že pro případ pojistných událostí, jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává
spoluúčast 10% z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 6 429,-

4.4. Roční pojistné za živelní pojištění movitých věcí po zaokrouhlení v Kč 6 429,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položky M01 se sjednává toto místo pojištění:
Česká republika

5.2. Pro položky M93 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory ve Zdravotnickém středisku Škoda Auto a.s., Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny

5.3. Pro položky M94, M95 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory, Javornická 1580, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

6. Zvláštní ujednání
6.1. Ujednává se, že pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění za škodní událost vzniklou z příčiny pojistného ne-
bezpečí povodeň nebo záplava, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro po-
jištěnou věc nebo od navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění je pojistné plnění
za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.

6.2. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy,
byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

6.3. Ujednává se, že pojištění věcí při vnitrostátní přepravě se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci udá-
lostí uvedenou v článku 2 bodu 1 DPPMP a dále pro poškození nebo zničení pojištěné věci při dopravní nehodě nebo jejího
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pohřešování následkem dopravní nehody. Právo na plnění však vzniká pouze tehdy, byla-li tato nehoda vyšetřena policií. Za
dopravní nehodu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje pouhé poškození dopravního prostředku dopravovanými věcmi.
Pojištění se sjednává také pro případ odcizení přepravovaných věcí, pokud k odcizení došlo v souvislosti s požárem, výbu-
chem, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů nebo dopravní nehodou vozidla provádějícího přepravu. Právo na plnění
však vznikne jen za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených událostech zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat.
Pojištění se vztahuje pouze na věci pojištěné tímto pojištěním pod jednotlivými položkami (pol. č.), s výjimkou věcí uve-
dených v čl. 4 DPPMP. Doprava musí být prováděna pojištěným a na vlastní účet pojištěného. Ujednává se, že místem po-
jištění vnitrostátní přepravy je území České republiky. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává jako pojištění
prvního rizika.

6.4. Ujednává se, že místem pojištění ČR ve smyslu bodu 5. jsou místa na území České republiky, na kterých pojištěný na zá-
kladě písemné smlouvy provádí objednanou činnost.
 
6.5. Ujednání o škodách vzniklých menší než 20ti letou vodou:
Pojištění se nevztahuje na škody, jejichž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které
kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal
menší než 20leté povodňové vlně. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v místě pojištění, které bylo postiženo po-
vodní nebo záplavou více než 1x za posledních 10 let.
 
6.6. Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojistným nebezpečím aerodynamický třesk.
Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letí-
cím letadlem.
 
6.7. Působení kouře
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození působením kouře. Působením kouře se rozumí působení takové-
ho kouře, který unikl náhle a neočekávaně z topného nebo varného zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř
unikl mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením kouře.
 
6.8. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.
 
6.9. Věci v automobilu
Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených článku 4 bodu 1 DPPMP-P, z provozních důvo-
dů převážen automobilem, za místo pojištění se, odchylně od místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, považuje i
vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České republiky.  Ujednává se, že limit plnění z jedné pojistné události za
věci umístěné v automobilu je omezen částkou ve výši 200.000,- Kč.
 
6.10. Zachraňovací náklady
Ujednává se, že odchylně od čl. 18 bodu 2 VPPMO-P neplatí omezení zachraňovacích nákladů úhrnným limitem plnění ve
výši 1.000.000 Kč. Ostatní ujednání tohoto bodu se nemění.
 
6.11. Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 9 bodu 11 DPPMP se pojištění vztahuje i na případy, kdy se jedná o pád
předmětu, který je součástí téhož souboru jako poškozená věc.
 
7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
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Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin               minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

                                                                                                
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN42/N

Živelní pojištění movitých věcí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba.
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto živelní pojištění movitých věcí se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů
VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2
(dále jen DPPMP ), ujednáními na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až
h) DPPMP .

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu § 41 zá-
kona.

2.5. Ujednává se, že pojistné plnění za škodu vzniklou z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň je z jedné pojis-
tné události omezeno limitem plnění, který je stanoven ve výši 30% ze součtu pojistných částek sjednaných pro jednotlivé
položky, přičemž minimální částka limitu plnění je stanovena na 500 tis. Kč a pojistné plnění za pojištěnou věc nebo soubor
věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tuto věc nebo soubor věcí.
Dále se ujednává, že na toto pojištění se současně vztahují roční limity plnění uvedené v úvodní části pojistné smlouvy
v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných věcí či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE

b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované věci postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0
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3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí, nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

M01 Soubor notebooků v majetku Zaměstnanecké pojišťovny Škoda -209
maximálně však v hodnotě 42.053,-Kč včetně DPH za kus

759 000,- 3 176,-

M93 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

100 000,- 476,-

M94 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

250 000,- 890,-

M95 Náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených nebo zničených
stavebních součástí, tj. prvků, které tvoří vnitřní prostor pronajaté části
budovy ve smyslu článku 9 bodu 23 DPPMP. Ve smyslu článku 5 bodu 7
VPPMP se pojištění sjednává jako pojištění prvního rizika.

100 000,- 381,-

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl. 5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

Pojištění vnitrostátní přepravy
pol. č. specifikace pojistná

částka v Kč
částka
v Kč

M90 Pojištění věcí při vnitrostátní přepravě 43 000,- 2 220,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 7 143,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 5 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 10,00 %, tj. v Kč 714,-
Ujednává se, že pro případ pojistných událostí, jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává
spoluúčast 10% z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 6 429,-

4.4. Roční pojistné za živelní pojištění movitých věcí po zaokrouhlení v Kč 6 429,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položky M01 se sjednává toto místo pojištění:
Česká republika

5.2. Pro položky M93 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory ve Zdravotnickém středisku Škoda Auto a.s., Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny

5.3. Pro položky M94, M95 se sjednává toto místo pojištění:
Pronajaté prostory, Javornická 1580, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

6. Zvláštní ujednání
6.1. Ujednává se, že pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění za škodní událost vzniklou z příčiny pojistného ne-
bezpečí povodeň nebo záplava, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro po-
jištěnou věc nebo od navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění je pojistné plnění
za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.

6.2. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy,
byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

6.3. Ujednává se, že pojištění věcí při vnitrostátní přepravě se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci udá-
lostí uvedenou v článku 2 bodu 1 DPPMP a dále pro poškození nebo zničení pojištěné věci při dopravní nehodě nebo jejího
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pohřešování následkem dopravní nehody. Právo na plnění však vzniká pouze tehdy, byla-li tato nehoda vyšetřena policií. Za
dopravní nehodu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje pouhé poškození dopravního prostředku dopravovanými věcmi.
Pojištění se sjednává také pro případ odcizení přepravovaných věcí, pokud k odcizení došlo v souvislosti s požárem, výbu-
chem, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů nebo dopravní nehodou vozidla provádějícího přepravu. Právo na plnění
však vznikne jen za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených událostech zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat.
Pojištění se vztahuje pouze na věci pojištěné tímto pojištěním pod jednotlivými položkami (pol. č.), s výjimkou věcí uve-
dených v čl. 4 DPPMP. Doprava musí být prováděna pojištěným a na vlastní účet pojištěného. Ujednává se, že místem po-
jištění vnitrostátní přepravy je území České republiky. Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se pojištění sjednává jako pojištění
prvního rizika.

6.4. Ujednává se, že místem pojištění ČR ve smyslu bodu 5. jsou místa na území České republiky, na kterých pojištěný na zá-
kladě písemné smlouvy provádí objednanou činnost.
 
6.5. Ujednání o škodách vzniklých menší než 20ti letou vodou:
Pojištění se nevztahuje na škody, jejichž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které
kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal
menší než 20leté povodňové vlně. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v místě pojištění, které bylo postiženo po-
vodní nebo záplavou více než 1x za posledních 10 let.
 
6.6. Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojistným nebezpečím aerodynamický třesk.
Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letí-
cím letadlem.
 
6.7. Působení kouře
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození působením kouře. Působením kouře se rozumí působení takové-
ho kouře, který unikl náhle a neočekávaně z topného nebo varného zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř
unikl mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením kouře.
 
6.8. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak,
pak v případě znovupořízení poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přimě-
řeným nákladům na znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.
 
6.9. Věci v automobilu
Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených článku 4 bodu 1 DPPMP-P, z provozních důvo-
dů převážen automobilem, za místo pojištění se, odchylně od místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, považuje i
vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České republiky.  Ujednává se, že limit plnění z jedné pojistné události za
věci umístěné v automobilu je omezen částkou ve výši 200.000,- Kč.
 
6.10. Zachraňovací náklady
Ujednává se, že odchylně od čl. 18 bodu 2 VPPMO-P neplatí omezení zachraňovacích nákladů úhrnným limitem plnění ve
výši 1.000.000 Kč. Ostatní ujednání tohoto bodu se nemění.
 
6.11. Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 9 bodu 11 DPPMP se pojištění vztahuje i na případy, kdy se jedná o pád
předmětu, který je součástí téhož souboru jako poškozená věc.
 
7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
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Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin               minut

                                                                                                

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

                                                                                                
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                             Kód pojištění: MPM02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                   Pořadové číslo pojištění: 7
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN25/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPN02
Pořadové číslo pojištění: 3

V9134

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších
sjednaných pojistných nebezpečí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba:
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění staveb se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále
jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb k podnikání DPPSP 2 (dále jen DPPSP), ujednáními
na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a)
DPPSP (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné stavby nebo jiné pojištěné věci, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu
§ 41 zákona.

2.5. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných staveb, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE
b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované stavby postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0

3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE
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3.4. Nachází se na místě pojištění více staveb stejného druhu (např. skladové haly, garáže, dílny) nebo nepojišťované stavby?
NE

3.5. Je některá z pojišťovaných budov v rekonstrukci nebo ve výstavbě?
NE

4. Rozsah pojištění
Základní pojištění
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.)
pol. č. specifikace pojišťovaných staveb

nebo věcí
počet nadzem.
podlaží *

pojistná
částka v Kč

pojistné
v Kč

N01 Administrativní budova-zděná 4 75 000 000,- 13 600,-
N02 Administrativní budova -zděná 4 24 000 000,- 5 440,-
N03 Dálkově ovládaná vjezdová závora na parkoviště u budovy

z ulice Husova
0 82 000,- 100,-

* přízemí je první nadzemní podlaží

Pojištění (připojištění) dalších věcí a nákladů
Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se toto připojištění sjednává jako pojištění prvního rizika.
pol. č. specifikace pojišťovaných souborů

věcí a nákladů
limit plnění
v Kč

pojistné
v Kč

N95 Soubor skel výloh a skel vstupních dveří navazujících (i nepřímo) na výlo-
hy, včetně nalepených folií, nápisů a nalepených čidel elektrické zabezpe-
čovací signalizace na těchto sklech. Pojištění se sjednává také v rozsahu
doložky V1, která je uvedena ve zvláštním ujednání tohoto pojištění.

25 000,- 1 321,-

N96 Soubor markýz, neonových trubic, světelných reklam a nápisů. Pojištění se
sjednává také v rozsahu doložky V1, která je uvedena ve zvláštním ujednání
tohoto pojištění.

11 000,- 695,-

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.)
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné
v tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způso-
bených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku
sjednanou pro tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáh-
nout částku uvedenou ve sloupci „limit maximálního ročního plnění v Kč“.
specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Povodeň nebo záplava - článek 2 bod 1 písm. b) DPPSP 300 000,- 660,-
Vichřice nebo krupobití - článek 2 bod 1 písm. c) DPPSP 5 000 000,- 4 568,-
Voda vytékající z vodovodních zařízení, přetlak nebo zamrzání - článek 2 bod 1
písm. h) a i) DPPSP

500 000,- 743,-

Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží - článek 2 bod 2 DPPSP 80 000,- 2 970,-
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci - článek 2 bod 3 DPPSP 80 000,- 2 706,-
Ostatní pojistná nebezpečí, tj. nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. d), e) a f)
DPPSP

500 000,- 385,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 33 188,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 2 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 1,00 % tj. v Kč 332,-
Ujednává se, že pro případ pojistných událostí, jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává
spoluúčast 10% z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

Ujednává se, že pojištění položky N95, N96 se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-.

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 32 856,-

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                            Kód pojištění: MPN02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                  Pořadové číslo pojištění: 3
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4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 1 642,-

4.5. Roční pojistné za pojištění staveb po zaokrouhlení v Kč 31 213,-

5. Situační plánek
Není součástí tohoto pojištění

6. Místo pojištění
6.1. Pro položku N01, N95 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav,

6.2. Pro položku N02, N03 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav,

6.3. Pro položku N96 se sjednává toto místo pojištění:
Okružní 2160, 288 02 Nymburk,

7. Zvláštní ujednání
7.1. Ujednává se, že pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění za škodní událost vzniklou z příčiny pojistného ne-
bezpečí povodeň nebo záplava, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro po-
jištěnou věc nebo od navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění je pojistné plnění
za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.

7.2. Odchylně od článku 8 bodu 17 DPPSP se ujednává, že právo na pojistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné
poškození nebo zničení věci bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR. Ujednává se, že toto pojištění se nevztahuje
na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození po-
jištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

7.3. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy,
byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

7.4. Doložka V1 – Pojištění součástí staveb pro případ poškození nebo zničení věci jakoukoliv událostí – platí pouze pro pol.
č. N95 a N96
Odchylně od článku 2 DPPSP se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv událostí, kte-
rá nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.
Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se považuje

také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem;
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, montáži a při její opravě;
c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že v případě

pojištění neonových trubic a obdobných věcí se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové
náplně. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci;

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.

7.5. Ujednává se, že v případě pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí odcizení věci je pojistné plnění z jedné pojis-
tné události omezeno celkovou částkou 50.000,- Kč.
 
7.6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na poškození působením kouře, který unikl náhle a neočekávaně ze spalovací-
ho, topného, varného nebo sušicího zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otvory. Po-
jištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením kouře.
 
7.7. Náraz dopravního prostředku
Ujednává se, že pojištění sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nárazem vozidla. Vozidlem se ro-
zumí silniční (motorové nebo nemotorové), zvláštní, přípojné nebo historické vozidlo ve smyslu příslušných platných předpi-
sů nebo kolejové vozidlo, nebylo-li toto vozidlo v době nárazu řízeno nebo provozováno pojištěným, pojistníkem nebo
oprávněnou osobou.
Ujednává se, že pojištění pojistného nebezpečí náraz dopravního prostředku se nevztahuje na elektronicky řízené, ovládané
nebo elektricky či jinak poháněné vjezdové nebo vstupní brány, závory, vrata, dveře, komponenty parkovacích systémů (např.
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výtahy, zakladače, parkovací automaty/hodiny), čerpacích stanic PHM (např. výdejní stojany, nádrže, kompresory, vysavače,
myčky vozidel), reklamní nebo informační stojany a obdobná technická zařízení i kdyby byla stavebními součástmi nebo pří-
slušenstvím pojištěné stavby.
 
7.8. Vodné, stočné
Pojištění se sjednává pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé
souvislosti s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení. Pojišťovna poskytne
pojistné plnění za finanční újmu vzniklou ztrátou vody, kterou je pojištěný prokazatelně povinen uhradit třetí osobě.
Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou v
úhrnu omezeny částkou 30.000,- Kč.
 
7.9. Atmosférické srážky
Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, které vnikly nebo prosákly do pojištěné
budovy a způsobily její poškození. Atmosférickými srážkami se pro účely tohoto pojištění rozumí voda z přívalového deště, z
tajícího sněhu nebo ledu. Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného
prostoru nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku
špatného technického stavu budovy (např. chybějící neb poškozená střešní krytina, chybějící nebo nefunkční okno, dveře,
resp. jiná otvorová výplň) nebo na škody vzniklé působením vlhkosti, hub a plísní nebo na škody vzniklé v souvislosti s tím,
že na pojištěné budově byly prováděny stavební práce a také na škody vzniklé v důsledku zanedbané údržby pojištěné
nemovitosti. Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného
roku jsou v úhrnu omezeny částkou 50.000,- Kč.
 
7.10. Připojištění škod přepětím, podpětím, indukcí.
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení součástí pojištěné budovy (s výjimkou fotovo-
ltaických panelů, jejich součástí a příslušenství) zkratem, podpětím nebo přepětím, které vzniklo v rozvodné síti, nebo induk-
cí v souvislosti s úderem blesku. Dále se ujednává, že souhrnným maximálním ročním limitem plnění z pojištění staveb je
částka ve výši 50.000,-Kč.
 
7.11. Pojištění skel
Ujednává se, že pojištění sjednané pod pol. č. N95 se vztahuje i na skla venkovních dveří a oken tvořících plášť pojištěné bu-
dovy.
 
7.12. Pojištění skel  položkou N 95 se vztahuje pouze na okna v suterénu budovy.
Pro položku  N95 se pojištění sjednává  se spoluúčastí na škodě ve výši Kč 1000,- .
 
8. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.
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9. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost. Pojistník svým podpisem dále
potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v dne  v  hodin  minut

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                            Kód pojištění: MPN02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                  Pořadové číslo pojištění: 3
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-VPPN25/N

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915
Stav k datu 5. 2. 2020
Kód pojištění: MPN02
Pořadové číslo pojištění: 3

V9134

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších
sjednaných pojistných nebezpečí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba:
Název firmy: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO: 46354182

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 5. 2. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění staveb se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále
jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb k podnikání DPPSP 2 (dále jen DPPSP), ujednáními
na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a)
DPPSP (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné stavby nebo jiné pojištěné věci, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu
§ 41 zákona.

2.5. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných staveb, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE
b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované stavby postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0

3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

strana 1 z 5

Klientský servis: +420 241 114 114, po-pá: 7:00-19:00, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



3.4. Nachází se na místě pojištění více staveb stejného druhu (např. skladové haly, garáže, dílny) nebo nepojišťované stavby?
NE

3.5. Je některá z pojišťovaných budov v rekonstrukci nebo ve výstavbě?
NE

4. Rozsah pojištění
Základní pojištění
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.)
pol. č. specifikace pojišťovaných staveb

nebo věcí
počet nadzem.
podlaží *

pojistná
částka v Kč

pojistné
v Kč

N01 Administrativní budova-zděná 4 75 000 000,- 13 600,-
N02 Administrativní budova -zděná 4 24 000 000,- 5 440,-
N03 Dálkově ovládaná vjezdová závora na parkoviště u budovy

z ulice Husova
0 82 000,- 100,-

* přízemí je první nadzemní podlaží

Pojištění (připojištění) dalších věcí a nákladů
Ve smyslu článku 5 bodu 7 VPPMP se toto připojištění sjednává jako pojištění prvního rizika.
pol. č. specifikace pojišťovaných souborů

věcí a nákladů
limit plnění
v Kč

pojistné
v Kč

N95 Soubor skel výloh a skel vstupních dveří navazujících (i nepřímo) na výlo-
hy, včetně nalepených folií, nápisů a nalepených čidel elektrické zabezpe-
čovací signalizace na těchto sklech. Pojištění se sjednává také v rozsahu
doložky V1, která je uvedena ve zvláštním ujednání tohoto pojištění.

25 000,- 1 321,-

N96 Soubor markýz, neonových trubic, světelných reklam a nápisů. Pojištění se
sjednává také v rozsahu doložky V1, která je uvedena ve zvláštním ujednání
tohoto pojištění.

11 000,- 695,-

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.)
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné
v tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způso-
bených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku
sjednanou pro tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáh-
nout částku uvedenou ve sloupci „limit maximálního ročního plnění v Kč“.
specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Povodeň nebo záplava - článek 2 bod 1 písm. b) DPPSP 300 000,- 660,-
Vichřice nebo krupobití - článek 2 bod 1 písm. c) DPPSP 5 000 000,- 4 568,-
Voda vytékající z vodovodních zařízení, přetlak nebo zamrzání - článek 2 bod 1
písm. h) a i) DPPSP

500 000,- 743,-

Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží - článek 2 bod 2 DPPSP 80 000,- 2 970,-
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci - článek 2 bod 3 DPPSP 80 000,- 2 706,-
Ostatní pojistná nebezpečí, tj. nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. d), e) a f)
DPPSP

500 000,- 385,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 33 188,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 2 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 1,00 % tj. v Kč 332,-
Ujednává se, že pro případ pojistných událostí, jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává
spoluúčast 10% z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

Ujednává se, že pojištění položky N95, N96 se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-.

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 32 856,-

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                            Kód pojištění: MPN02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                  Pořadové číslo pojištění: 3
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4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 1 642,-

4.5. Roční pojistné za pojištění staveb po zaokrouhlení v Kč 31 213,-

5. Situační plánek
Není součástí tohoto pojištění

6. Místo pojištění
6.1. Pro položku N01, N95 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav,

6.2. Pro položku N02, N03 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav,

6.3. Pro položku N96 se sjednává toto místo pojištění:
Okružní 2160, 288 02 Nymburk,

7. Zvláštní ujednání
7.1. Ujednává se, že pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění za škodní událost vzniklou z příčiny pojistného ne-
bezpečí povodeň nebo záplava, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro po-
jištěnou věc nebo od navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění je pojistné plnění
za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.

7.2. Odchylně od článku 8 bodu 17 DPPSP se ujednává, že právo na pojistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné
poškození nebo zničení věci bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR. Ujednává se, že toto pojištění se nevztahuje
na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození po-
jištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

7.3. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy,
byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

7.4. Doložka V1 – Pojištění součástí staveb pro případ poškození nebo zničení věci jakoukoliv událostí – platí pouze pro pol.
č. N95 a N96
Odchylně od článku 2 DPPSP se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv událostí, kte-
rá nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.
Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se považuje

také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem;
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, montáži a při její opravě;
c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že v případě

pojištění neonových trubic a obdobných věcí se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové
náplně. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci;

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.

7.5. Ujednává se, že v případě pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí odcizení věci je pojistné plnění z jedné pojis-
tné události omezeno celkovou částkou 50.000,- Kč.
 
7.6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na poškození působením kouře, který unikl náhle a neočekávaně ze spalovací-
ho, topného, varného nebo sušicího zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otvory. Po-
jištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením kouře.
 
7.7. Náraz dopravního prostředku
Ujednává se, že pojištění sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nárazem vozidla. Vozidlem se ro-
zumí silniční (motorové nebo nemotorové), zvláštní, přípojné nebo historické vozidlo ve smyslu příslušných platných předpi-
sů nebo kolejové vozidlo, nebylo-li toto vozidlo v době nárazu řízeno nebo provozováno pojištěným, pojistníkem nebo
oprávněnou osobou.
Ujednává se, že pojištění pojistného nebezpečí náraz dopravního prostředku se nevztahuje na elektronicky řízené, ovládané
nebo elektricky či jinak poháněné vjezdové nebo vstupní brány, závory, vrata, dveře, komponenty parkovacích systémů (např.

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                            Kód pojištění: MPN02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                  Pořadové číslo pojištění: 3
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výtahy, zakladače, parkovací automaty/hodiny), čerpacích stanic PHM (např. výdejní stojany, nádrže, kompresory, vysavače,
myčky vozidel), reklamní nebo informační stojany a obdobná technická zařízení i kdyby byla stavebními součástmi nebo pří-
slušenstvím pojištěné stavby.
 
7.8. Vodné, stočné
Pojištění se sjednává pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé
souvislosti s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení. Pojišťovna poskytne
pojistné plnění za finanční újmu vzniklou ztrátou vody, kterou je pojištěný prokazatelně povinen uhradit třetí osobě.
Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou v
úhrnu omezeny částkou 30.000,- Kč.
 
7.9. Atmosférické srážky
Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, které vnikly nebo prosákly do pojištěné
budovy a způsobily její poškození. Atmosférickými srážkami se pro účely tohoto pojištění rozumí voda z přívalového deště, z
tajícího sněhu nebo ledu. Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného
prostoru nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku
špatného technického stavu budovy (např. chybějící neb poškozená střešní krytina, chybějící nebo nefunkční okno, dveře,
resp. jiná otvorová výplň) nebo na škody vzniklé působením vlhkosti, hub a plísní nebo na škody vzniklé v souvislosti s tím,
že na pojištěné budově byly prováděny stavební práce a také na škody vzniklé v důsledku zanedbané údržby pojištěné
nemovitosti. Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného
roku jsou v úhrnu omezeny částkou 50.000,- Kč.
 
7.10. Připojištění škod přepětím, podpětím, indukcí.
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení součástí pojištěné budovy (s výjimkou fotovo-
ltaických panelů, jejich součástí a příslušenství) zkratem, podpětím nebo přepětím, které vzniklo v rozvodné síti, nebo induk-
cí v souvislosti s úderem blesku. Dále se ujednává, že souhrnným maximálním ročním limitem plnění z pojištění staveb je
částka ve výši 50.000,-Kč.
 
7.11. Pojištění skel
Ujednává se, že pojištění sjednané pod pol. č. N95 se vztahuje i na skla venkovních dveří a oken tvořících plášť pojištěné bu-
dovy.
 
7.12. Pojištění skel  položkou N 95 se vztahuje pouze na okna v suterénu budovy.
Pro položku  N95 se pojištění sjednává  se spoluúčastí na škodě ve výši Kč 1000,- .
 
8. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 2. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

Číslo pojistné smlouvy: 7754462915                                                                            Kód pojištění: MPN02
Stav k datu 5. 2. 2020                                                                                                  Pořadové číslo pojištění: 3

strana 4 z 5

Klientský servis: +420 241 114 114, po-pá: 7:00-19:00, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



9. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost. Pojistník svým podpisem dále
potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v dne  v  hodin  minut

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Roman ZEITHAML
137500505, IČO: 64717801

                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)
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V9194

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  MLADÁ BOLESLAV
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 7754462915
Kód produktu: MN
Pojistný rok od 13. 3. 2019 do 12. 3. 2020
IČ: 46354182

V Praze dne 4. 2. 2020

Rekapitulace stavu
u pojistné smlouvy č. 7754462915 k datu 5. 2. 2020

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Rekapitulace, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uve-
denému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného
podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění
Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto po-
jištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Uvedená výše ročního pojistného odpovídá právě aktuálnímu stavu tohoto pojištění (tedy částce, která by pojišťovně náleže-
la, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné, které je pro příslušné pojištění stanoveno s ohledem na dobu trvání pojištění
v pojistném roce a na případné změny provedené v tomto pojištění v průběhu pojistného roku.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění
pořadové
číslo
pojištění
v pojistné
smlouvě

název pojištění roční
pojistné v
Kč

sleva
za způsob
úhrady
pojistného
v Kč 1)

sleva
za počet
splátek
úhrady
pojistného
v Kč

sleva za
propojištěnost
v Kč 2)

celkem
roční
pojistné
v Kč

aktuální
pojistné
pro poj. rok
v Kč

1 Živelní pojištění
movitých věcí

21 245,90 0,00 0,00 -1 274,75 19 971,- 19 971,-

2 Pojištění movitých věcí
pro případ krádeže a lou-
peže

22 152,10 0,00 0,00 -1 329,13 20 823,- 22 512,-

3 Pojištění staveb pro pří-
pad živelních a dalších
sjednaných nebezpečí

31 213,31 0,00 0,00 -1 872,80 29 341,- 29 341,-

4 Pojištění odpovědnosti
podnikatele

6 576,32 0,00 0,00 -394,58 6 182,- 6 182,-

6 Pojištění movitých věcí
pro případ krádeže a lou-
peže

13 926,00 0,00 0,00 -835,56 13 090,- 13 090,-

7 Živelní pojištění
movitých věcí

6 428,70 0,00 0,00 -385,72 6 043,- 4 734,-
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Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



pořadové
číslo
pojištění
v pojistné
smlouvě

název pojištění roční
pojistné v
Kč

sleva
za způsob
úhrady
pojistného
v Kč 1)

sleva
za počet
splátek
úhrady
pojistného
v Kč

sleva za
propojištěnost
v Kč 2)

celkem
roční
pojistné
v Kč

aktuální
pojistné
pro poj. rok
v Kč

8 Pojištění movitých věcí
pro případ krádeže a lou-
peže

3 300,00 0,00 0,00 -198,00 3 102,- 327,-

Celkem v Kč 104 842,33 0,00 0,00 -6 290,54 98 552,- 96 157,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč 96 157,-

1) způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. převodem z účtu)
2) sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledních dvou sloupcích na celé Kč

Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění
název pojištění roční

pojistné v Kč
pojistné
za dobu
trvání
pojištění
v Kč

––– ––– –––
Celkem v Kč –––

2. Přehled splátek pojistného
Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů
v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2
datum splatnosti výše splátky pojistného v Kč

stav před provedenou změnou aktuální stav
13. 3. 2019 95 859,- 95 859,-
1. 2. 2020 149,- 149,-
5. 2. 2020 0,- 149,-
Celkem v Kč 96 008,- 96 157,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246
Kód banky: 5500
Variabilní symbol: 7754462915

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás
můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno.

Dne 4. 2. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček

Ředitel správy pojištění
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302/5
293 01  Mladá Boleslav

V9144

V Praze dne 4. 2. 2020

Potvrzení o provedení změny pojistné smlouvy

Vážená paní, vážený pane,

na Vaší žádost jsme dne 5. 2. 2020 provedli v pojistné smlouvě číslo 7754462915 následující změny.

Dopojištěna pobočka v Rychnově nad Kněžnou na Javornické ulici .

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

Z-SZME01/N

Pojistná smlouva číslo 7754462915

Pojištění podnikatele

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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Informace o zprostředkovateli
pojistná smlouva 7754462915

Samostatný zprostředkovatel (SZ)

Obchodní firma ČP Distribuce a.s.
IČO 44795084
Adresa sídla Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

Vázaný zástupce (VZ)

Jméno, příjmení ROMAN ZEITHAML
IČO 64717801
Adresa sídla Malé Všelisy 16, 294 26 Velké Všelisy
E-mail roman.zeithaml@generaliceska.cz
Telefon +420 608 118 880

Působnost zprostředkovatele
Zprostředkovatel působí jako vázaný zástupce (VZ) spolupracující na základě písemné smlouvy se samostatným zprostředkovatelem
(SZ), oba uvedeni v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých služeb vychází z portfolia produktů Generali České pojišťovny a.s.,
přičemž neposkytuje s výjimkou produktů investičního životního pojištění radu podle § 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění
a zajištění, a neposuzuje vhodnost pojištění po jeho sjednání.

Registrace a způsob ověření
Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou. V registru jsou uvedena i jména pojišťoven, pro
které je zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění. Zápis zprostředkovatele lze ověřit na internetových stránkách ČNB
www.cnb.cz.

Vztah pojistitele a zprostředkovatele
Generali Česká pojišťovna a.s. má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu SZ vyšší než 10 %.

Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů
Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu ČP Distribuce a.s., Tým stížností, P. O. Box 309, 659 09 Brno,
e-mailem na cpd_stiznosti@generaliceska.cz nebo osobně na pobočce či obchodním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu
umístěném na www.cpdistribuce.cz. Se stížností je možné se obrátit také na Generali Českou pojišťovnu a.s..

Zákazník je oprávněn se obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). Spory týkající se pojištění nebo
zprostředkování pojištění lze řešit před příslušným soudem. Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu,
kterým je u neživotního pojištění Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) nebo Česká obchodní
inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontaktní údaje pro komunikaci s Generali Českou pojišťovnou a.s.
V případě dotazů se primárně obracejte na zprostředkovatele nebo přímo na Generali Českou pojišťovnu a.s.

Korespondenční adresa
Telefonní linka Klientského servisu
Internetové stránky
Datová schránka

Generali Česká pojišťovna a.s. P. O. BOX 305, 659 05 Brno
241 114 114
www.generaliceska.cz
v93dkf5

Název klienta Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

4. 2. 2020 `sig,id=TC89925_01,displayName=podepisuje klient`
Datum podpisu Podpis klienta

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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Informace o zprostředkovateli
pojistná smlouva 7754462915

Samostatný zprostředkovatel (SZ)

Obchodní firma ČP Distribuce a.s.
IČO 44795084
Adresa sídla Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

Vázaný zástupce (VZ)

Jméno, příjmení ROMAN ZEITHAML
IČO 64717801
Adresa sídla Malé Všelisy 16, 294 26 Velké Všelisy
E-mail roman.zeithaml@generaliceska.cz
Telefon +420 608 118 880

Působnost zprostředkovatele
Zprostředkovatel působí jako vázaný zástupce (VZ) spolupracující na základě písemné smlouvy se samostatným zprostředkovatelem
(SZ), oba uvedeni v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých služeb vychází z portfolia produktů Generali České pojišťovny a.s.,
přičemž neposkytuje s výjimkou produktů investičního životního pojištění radu podle § 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění
a zajištění, a neposuzuje vhodnost pojištění po jeho sjednání.

Registrace a způsob ověření
Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou. V registru jsou uvedena i jména pojišťoven, pro
které je zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění. Zápis zprostředkovatele lze ověřit na internetových stránkách ČNB
www.cnb.cz.

Vztah pojistitele a zprostředkovatele
Generali Česká pojišťovna a.s. má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu SZ vyšší než 10 %.

Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů
Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu ČP Distribuce a.s., Tým stížností, P. O. Box 309, 659 09 Brno,
e-mailem na cpd_stiznosti@generaliceska.cz nebo osobně na pobočce či obchodním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu
umístěném na www.cpdistribuce.cz. Se stížností je možné se obrátit také na Generali Českou pojišťovnu a.s..

Zákazník je oprávněn se obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). Spory týkající se pojištění nebo
zprostředkování pojištění lze řešit před příslušným soudem. Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu,
kterým je u neživotního pojištění Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) nebo Česká obchodní
inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontaktní údaje pro komunikaci s Generali Českou pojišťovnou a.s.
V případě dotazů se primárně obracejte na zprostředkovatele nebo přímo na Generali Českou pojišťovnu a.s.
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