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UNIQA 
Technické služby 
Paıackèhø 339 
282 O1 Ceský Bnxı 
IC: 00 87 51 80 

Pøjiflıná sınıønvn č2739aoo19o 

Společenství vlastnlků jednotek, Masarykova 1197, 1198 
Masarykova 1197 
282 01 Český Brod mflwwü 
Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okı'es Kolín 
Kollárova 71 
282 O1 Český and mmwuw 
Materská škøıa Ceský Brna - Lıhıiøe. Lstihørská 183, okres Køıın 
Lzflhørzká 183 
282 O1 Ceský Brod 
IČ; 70 99 74 89 

Odclıylné od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná cast UCZI05 se ujednává, že 
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné mlouvě. 
Je-li pojistná smlouva uvlrána po datu počátku pojištěni, pojištěni vzniká pouze tehdy. pokud pojlstník 
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět 
pojistiteli. 

Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou včetně jejictı dodatků jsou platná v celém rozsahu pro 
všechny pojištěné. 

Počátek pojištění: 19. 8. 2006 
Konec pojištěni: 19. 8. 2007 S automatickým prodlužovánim 
Změna platná od: 10. 6. 2013 dodatek 15.016 

Sjednaný rozsah pojištěni (pojistná nebezpečí) a předměty pojištěni: 

1AYo1 zákınunıžıvøını nøınzpøči - v rozsahu čı.1. east. 1, VPP uczıżivıos 
Mígg Qjiăténí : Katastrální území pojištěného místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor vlastních i cizich budov, hal a ostatnich staveb v mlsté pojištěni vcetne stavebních soucástl, 
lezeckých stěn, přislušenství staveb, venkovních a manipulačních ploch, chodníků, šachty včetně 
technologie a přislušenství. budovy ve stavbě dle ćl. 10 bodu 4, plsm. g) UCZ/Zivl06. plechové 
pí'lstavky, venkovní vrty, trafostanice, UNIMO buňky, zařízení hřišť, parl‹ovIště'vč. přislušenství apod. 
(dále jen ,Soubor budov") 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.155.123.021 nová cena 5,000 

UNIQA pojišťovna, a.s 
Evropská 136, 160 12 Pıahaé 
Telefon: -H20800 110 020, 4420715 393111 
Fax: +420 225 393 777 
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2. Soubor vlastního a cizího provozně technického zařízení, včetně SW, technických prostředků pro 
zpracování informací nebo jejich částí a zásob, vč. věci ČOV, trezory, pokladny, knihy vč. knih 
půjčovaných, technická zařízení na sběr a zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
nosičem dat s biometrickými údaji (dáiejen .Soubor věci movilých") - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.000.000 nová cena 1.000 

Pøjzflınú flınınnvn č27393oo79o 

3. Výrobní a provozní dokumentace, niče dat a záznamů a věci rozsahu č. 10, bodu 4, písm. c) 
UCZ/ŽivI06, vlastní i cizí (dále jen ,Dokumentace") - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

4. Cennosti v trezoru či příruční pokladně (dále jen ,,Cennosti") - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 1.000 

5. Veřejné osvětlení vč. přislušenství (dále jen ,0světlení") - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

6. Kanalizace podzemní i nadzemní, vodovodní řad, nadzemní i podzemní šachty. hydranty (dále jen 
,Kana|izace') - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

7. Soubor vlastních i cizich věcí movitých i nemovitých mající charakter věci s historici‹ou, uměleckou 
nebo zvláštní hodnotou (dále jen ,Věci zvláštní hodnoty') - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

8. Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 

9. Věci umístěná na opioceněrn a/nebo neoplocenem volněm prostranství, např. kontejnery, vybavení 
dětských hřišť. lavičky. Odpadkové koše, sochy. fontány. kašny. oplocení. betonová zábrany, Ostatní 
hemí prvky apod. (dále jen „Věci na volněm prostranstvl') - pojištění se sjednává na 1. riziko. 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota poluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 

10. Stavební úpravy v okolí nádraží v Českem Brodě - část 1B - Ulice Cukrovarská - spolufinancováno z 
operačního programu ROP NUTS li Střední Čechy, reg. čisio: CZ.1.15l1.1.00/58.01248 (dále jen 
.Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1B") 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
24.100.000 nová cena 5.000 

11. Stavební úpravy v okolí nádrůi v Českém Brodě - část 1A - epolufinancováno z operačního 
programu ROP NUTS II Střední Čechy, reg. Číslo: 0Z.1.15I1.2.00I64.01194 (dále jen „Stavební 
úpravy v okolí nádraží v Českem Brodě - část 1A“) 

UNlQApejì!fiwrıı, as. 
i›nnp=|‹tı3s,ısoızı›ııhıó 
Toiefonzo-420000120 010,-1420225 393111 

n'ä“4i›*zŽ?›$ ?5â'ěz'4øz4ø„ø strana 3 (‹=øıı‹ønı 18) 
Zapsánıu Màtslııéhosoııdu v Prıı, oddíl B, violkı 2012. 
vvvvvv.uriqa.cz M



ı 7' 
.I-, 

UNIQA 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
24.400.000 nová cena 

12. Parkoviště P+R ČD, Český Brod - spolufinancováno z operačního prıěgramu ROP NUTS II 
Stfodni Čechy, reg. Člslo: CZ.1.15I1.2.00I64.01406 (dále jen „Parkoviště P-I-R D") 

spoluúčast v Kč pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
20.500.000 nová oena 

Pojistná smlouva č.2739300790 

spoluúčast v Kč 
5.000 

5.000 ___ 7 __ :__ 7= v .~ 7777 ---- 7-nn nn _ _ _ _ _ __: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7777 77 7 É 

1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZIŽIVIOB 
Místa pojištěni: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č 1 a subjektů pojištěných 

spoluúčast v Kč 
1. Soubor budov 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.155.123.021 nová oena 

2. Soubor včol movitých - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota 
40.000.000 nová oena 

3. Dokumentace - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částl‹a v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová oena 

4. Cennosti - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnot 
500.000 pøjısfná částka 

5. Osvětlení - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová oena 

6. Kanllzaoe - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná čásfl‹a v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová oena 

7. Věci zvláštní hodnoty - pojisteni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.000.000 nová oena 

5.000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1 .OOO 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

B. Zásoby vlastni vč. obalů na adrese - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
200.000 nová oena 

9. Věci na volném prostranství - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
300.000 nová oena 

UNIQA pojišťovna, a.s. - 

Evropská 135, 160 ız mhn 6 
800 120 020, -I-420225 393111 
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spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1 .000
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10. Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1B 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
24.100.000 nová cena 

11. Stavební úpravy v okolí nádıaží v Českém Brodě - část 1A 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
24.400.000 nová na 

12. Parınøvišıë P+R čD 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
20.500.000 nová cena 

Pojistná smlouva č.2739300790 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Pro pojištění ostatního živelniho nebezpečí se stanovuje maximální roční limit plnění ve výši 
50.000.000.- Kč. 

1AY13 Katastroflcká pojistná nebezpečí - v rozsahu či. 1, odst. 2. plsrn. f), VPP UCZlŽiv/06 
Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 

1. Soubor budov 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.155.123.021 nová cena 

2. Soubor věcí movitých - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
40.000.000 nová cena 

3. Dokumentace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

4. Connosti - pojištění se jadnává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 pojistná částka 

5. Osvětlení - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

6. Kanalizace - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

7. Věci zvláštní hodnoty - pojištění o jednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.000.000 nová cen 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění, min.20.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění, min.20.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění. min.5.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění. min.5.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění, min.5.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění, min.5.000 

spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.5.000 

8. Zásoby vlastní vč. zásob obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. ı'izIko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
200.000 nová cena 

UNIQA pojišťovna, as. 
Ełropsltá 136, 160 'IZ Praha 6 
Telefon: +420 800 110 020, +420 225 393 'II1 
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spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění, min.5.000
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9. Věci na volném prostranství - pojištění se sjednává na 1 rizíko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
300.000 nová cena - 

10. stavohnı úpnzvy v oıtoıi nádraži v čoskèrn Brodě - část 18 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
24.100.000 nová cena 

1 1 . Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1A 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
24.400.000 nová cena 

12. Parıtovists P-»R čo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
20.500.000 nová cena 

Pojistná smlouva č.2739G00790 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění, min.20.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění,_rnin.20.000 

spoluúčast v Kč 
10% z poj. plnění, mIn.20.000 

Pno pojištění kalastroflckých nebezpečí se stanovuje maximální limit plnění ve výši 20.000.000.- Kč. 

Výše uvedený maximální limit plnění plati pro jednu a všechny pojistná události nastalé během jednoho 
kalendářního roku. 

1BYo2 vodovodnı sıtotiy - v rozsahu čt. 1. odst 3, VPP uczıżivıoe 
Místa fljištäl: Katastrální území pojištěného a mista dle přilohy č. 1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.155.123.021 nová cena 

2. Soubor věcí movitých - pojištění se sjednává n 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
40.000.000 nová cena 

3. Dokumentace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

4. Cennosti - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 pojistná částka 

5. Osvětlení - pojištění se sjednává n 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

6. Kanalizace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

UNIQA pojľilııvna, ı.s. 
Iìvıopití 136, 160 12 Pnıhaó 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111 
FIX: 4420 225 393 777 
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spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1 .000

M
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7. Věci zvláštní hodnoty - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnot spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1 ,000 

8.“ Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. fiko 
pojistná část|‹a v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cen 1.000 

9. Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1B 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
24.100.000 nová cena 5.000 

10. sınvohni úpravy v oııoıi náonıži v čooıionı Brodě - část 1A 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
24.400.000 nová cena 5.000 

11. Pon-ııoviııš ı=+R čo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoıuťıčast v Kč 
20.500.000 nová cena 5.000 

Pro pojištěni vodovodních škod se Stanovuje maximální roční iimił plnění Vo Výši 20.000.000,- Kč. 

1AY09 Pojištění nákladů - v rozsahu či. 11. VPP UCZIŽivI06 
Mígjg pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č. 1 a subjektů pojištěných 
1. Náklady na odkllzení poškozené pojištěné věci nebo jejich zbyütů - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota ~ spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 5.000 

Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu UCZIŽIVIOB 

1) Odchylně od č. 3 a či. 4. UCZ/ŽivI06 se pojištění vztahuje i na škody způsobené na movitých věcech 
umístěných mimo budovy a na věci. které jsou pevně spojeny s budovou, stavbou vč. jejich konstrukce a 
na věci na volném prostranství. 
2) Odohylně od č. 7, odst. 2 UCZ/Zlvl06 se pojištění vztahuje na škody způsobená na všech předmětech 
pojištěni. 
3) Odchylně od č. 8 a či. 9 0ZJZivl06 se pojištěni vztahuje i na věcí, která nejsou z provozních důvodů 
nebo z důvodu jejich rozměru hmotnosti apod. uloženy min. 12cm nad úrovní podlahy podzemního 
podlaží. Limit plnění činí Kč 300.000,- pro jednu a všechny pojistné události nastaié během pojistného 
období. Dále se pojištění vztahuje pro pojištěné předměty na škody způsobené zpětných vystoupnutlm 
vody potrubí. max. roční limit plnění 300.000,- pro jednu a všechny pojistné události nastalé během 
pojistného období. 
4) Odchylně od č. 9 UCZ/ZivI06 se je za nemovitost považován také předmět pojištění „Kanalizace“ a 
náklady na zatažení či výměnu poškozených předmětů nejsou omezeno žádnou délkou. 
5) Odchylně UCZ/Živ/06 pojistitel bere na vědomí. že se jedná o pojištění předmětu označeněm 
„Kanalizace“ a pojištěněmu vzniká právo i na plnění za poškození nebo zničení pojištěné věci, došlo-li 
k němu přetlakem nebo zmrznutlm kapaliny v nich nebo k poškození vodou unikající Z pojištěných 

Uhílqnpojištovha, ı.s. 
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UNIQA 
předmětů v důsledku poruchy. poškození, zničení pojištěných předmětů včetně škod na potrubí nebo 
pfipojených zařízení uvnttl' i vně pojištěné nemovitosti. 

Pojistná smlouva č.2739300790 

1EY05 Krádež vloupáním a loupeáná přepadení v místě pojlštıšní - v rozshu čl. 1, odst. 1, 
písm. a) - b), VPP UCZłOdc/06 a DPP LIM/05 

Místa pojiflění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č. 1 subjektů pojištěných 
1. Soubor věcí movitých - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná čátka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 1.000 

2. Dokumentace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistrıá hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

3. Soubor stavebních součástí. příslušenství staveb a úbranných prostředků pojištěných nemovitostí 
(dále jen „ Stavební součásti') a soubor budov a Věci na volném prostranství- pojištění se sjednává na 
1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
350.000 nová cena 1.000 

4. Cennostl - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 1.000 

5. Soubor vlastního provozně-technického řízení, technologie. SW vybavení, technické prostředky pro 
zpracování datiinformací nebo jejich částí a zásob v ČOV (dále jen .Soubor věcí movitých v ČOV") - 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1 .000 

6. Osvětlení - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 

7. Věci zvláštní hodnoty - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

8. Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojitrıá hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1 .000 

9. Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě - část 1B a Stavební úpravy v okolí nádraží v 
Českém Brodě - část 1A a Parkoviště P+R ČD - pojištění se sjednává na 1. rlzlko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota poluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1 000 

UNIQA pojišťovna, ı.s. 
Evropská 136, 16012 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111 
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UNIQA 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na pevně spojené součásti bez zabezpečení zámkem. 

Pojistná smlouva č.2739300790 

1EY06 Loupežně přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, plsm. c), VPP UCZ/Ode/06 a 
DPP LIM/05 

Území ČR 
1. Cennosti - pojištění se sjednává na 1. rlzlko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 pojistná částka 1.000 

1E007 Pojištěně náklady - v rozsahu čl. 3, VPP UCZIOdoI06 

Místa mjlštěglz Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Náklady na odstranění škod - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 pojistná částka 1.000 

1DY02 Vanđallamlıs - rozsahu ČI. 1. odsł. 1. plsm. d). VPP UCZlOdoIOB 

Místa ggiišgęnjz Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č. 1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

2. Soubor vlstních věci movitých a Soubor věcí movitých v ČOV - pojištění se sjednává na 1. ı'iziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

3. Dokumentaoe - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

4. Osvětlení a kanalizace - pojištění se sjednává na 1. riflko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová oena 1.000 

5. Pro všechny Ostatní předměty pojištění pojištěné vrozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/06 touto 
smlouvou - pojištění se sjednává na 1. rlzlko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 . nová cena 1.000 

6. Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota poluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 

Lm|lQApojlItlovna, ı.s. 
Evropská 136, 16012 Prıhač 
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UNIQA 
Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu Uczıúdcıus 
1) Odchylně od UCZł0dcI06 se pro předměty pojištění, která nemohou splňovat podmínky uložení 
v uzavřeněm prostoru ujednává, že vdobě pojistné události musí být tyto pevně uchyceny, ukotveny 
nebo jinak připevněny. K jejich odcizení dojde po předchozím násilném odtržení, utržení nebo apod. Pro 
věci na volném prostranství se ujednává, že tyto musí být připevněny. ukotveny apod. Podmínkou 
případných pojistných plněníja, že krádež musí být vždy nahláěena Policii ČR. 
2) Odchylně od čl. 2 UCZIOdcI06 se pojištění vztahuje na škody způsobená na všech předmětech 

"ětění. 

Pojistná smlouva č.2739300790 

P01' 
3) Odchylně od UCZl0dcł06 se pro předměty pojištění. které nemohou splňovat podmínky uložení 
v uzavřeném prostoru ujednává, že tyto mohou být uloženy na oploceněm prostranství. Limit plnění pro 
jednu a všechny události nastalé během jednoho pojistného období činí Kč 200.000,-. Odchylně od čl. 2 
LIM/O5 musí být předměty pojištění uloženy na místě pojištění ohraničeněm funkčním oplocenim s mln. 
výškou 160cm. Vrata uzamčena dozickým zámkem nebo vísacím zámkem. 
4) Odchylně od LIM/O5 se ujednává, že do limitu plnění Kč 500.000,- se předepisuje způsob 
zabezpečení v rozsahu bodu C). 
5) Za pevnou schránku je také považována kovová pokladnička, která musí být v mimopracovní době 
uložena v uzamčeno zásuvce stolu nebo ve ínteriěrověm nábytku apod. 
6) Odchylně od LIM/O5 se za trezor uvedený ve smlouvě považuje trezor necertiílkovaný i certifikovaný, 
tj. neplatí tabulka limitů dle kapitoly Il, toto ujednání se vztahuje na pojištění cennosti do max. pojistná 
částl‹y 200.000 Kč 
7) Odchylně od č. 3 se pro loupežııě přepadení při přepravě cenností a přepadení v místě pojištění se 
uplatňuje výklad pojmů dle č. 15 UCZIOdcl06. 
V ostatních případeclı a v případě nedodržení těchto smluvních ujednání plati ustanovení LIM/O5 
8]ı Tímto se ujednává. že uložení technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy 
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a prostor pokladny. kde je společný 
vchod pro více organizací mohou být zabezpečený následovně: vstup z klientského prostoru do prostoru 
kanceláří jsou zabezpečený mykatelnými interiěrovými dveřmi. Vstup do kanceláří - Interiérové 
dveře s přepážkou nebo prosklené dveře. Prostory kanceláří jsou vzájemně propojeny interiěıovými 
dveřmi. Pojištění se sjednává na limit plnění ve výši 50.000 Kč na pojistnou událost. 
10) Pro budovu čp. 56, Český Brod se sjednává tento způsob zabezpečení pro pojištění věcí uložených 
na v místnosti tzv. pokladny: Vstup do místností pokladny tvoří interiérová dveře se dvěma 
bezpečnostními zámky + kovová mříž. Přepáżka v místností je opatřena bezpečnostním sklem. 
V místrıosti je dále umístěn samostatně stojící trezor o minimální hmotnosti 100kg. BT 2. Pro tento trezor 
se sjednává limit plnění Kč 500.000,-. Pro příruční pokladny se sjednává llmít plnění Kč 30.000,-, 
přičemž tyto musí být v mimopracovní době uloženy v umčeně zásuvca stolu nebo interiárovem 
nábytku apod. Okna do místnosti pokladny jsou opatřeny mříží nebo vrstveným sklem nebo sklem 
opatřeným bezpečnostní folií. 
V ostatních případech a v případě nedodržení těchto smluvních ujednání platí ustanovení LIM/05. 

10801 Poškonní nebo zničení skla- v rozsahu VPP UCZISklI05 
Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 

1. Soubor vlastních i clzích skel uvedených v čí. 2. odst. 1 a odst. 2 UCZISk|/05. - pojištění se sjednává 
na 1. ko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 500 

UNIQA pojišťovna, aa. 
Evropslű 136, 160 '12 Praha 6 
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1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/EleIO5 
ı›øjifl1nánnıønvnč.27393oo79o 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č. 1 a subjektů pojištěných 
1. Elektronika vlstní i cizí včetně dispeěerských systémů rozvodu pitné vody vč. příslušenství a SW. 
vybaveni ZŠ apod. - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.500.000 nová cena 1.000 

Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu ucZıEıeı05 
1) Odchylně od UCZIEle/05 se pojištění vztahuje na základy zařízení, programové vybavení zařízení 

a škody na řízení vzniklé během skladování. transportu a instala. 

2. Mobilní elektronika vlastní i cizí (notebooky, dataprojektory apod.) na území ČR 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 

1 FZ01 Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení- v rozsahu VPP UCZ/StrI05 
- elektronicke části strojů se řídí dle UCZIEIGIO5 

Místa pojištění: území ČR 
1. Stroje a strojní vybavení vlastní i cizí vč. elektroniky, technologie v ČOV, lesnické stroje - kterým není 
přiděiována RZ a Ostatní strojní vybavení pojištěných - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 

Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu UCZł$trI05 a UCZiEleI06 
1) Odchylně od UCZ/Ele!05 se pojištění vztahuje na základy zařízení, programově vybavení řízení a 
škody na zařízení vzniklé během skladování, transportu a instalace. 
2) Odchylııê od UCZlStr/O5 se pojištění vztahuje na základy zařízení, příslušenství stroje a Škody n 
zařízení vzniklé během skladovánl. transportu a Instalace 

1FZ02 Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu chladicích zařízení 
- v rozsahu DPP MR/05 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a miste dle přílohy 6.1 a subjektů pojištěných 
1. Zásoby vlastní v chladicích zařízeních - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kc 
30.000 nová cena 2.000 

Odchylně od MRI05 se za chladící zařízení považují např. i chladící boxy. mrazlcl ooxy a ostatni mrazící 
a chladící zařízení sloužící k uložení potravin jakéhokoliv druhu. 
Odchylně od MRIO5 pojistitel bere na vědomí a souhlasí, že chladící zařízení je pod potřebným 
dohledem pouze v pracovní době vyjma sobot, nedělí a jakýchkoliv svátků nebo za mimořádných situací 
(např. uzavření kuchyně). Za doklady prokazující množství uskladněného obsahu v chladicích zařízení 
budou považovány doklady Z účetnictví pojištěného. 

UNlQAp0iB1!ovnı. 0.5. 
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Celkové roční pojistné včetně dodatku č.016 

Žlvslni pojištění: 241.764,- Kč 

Vandallsmus: 30.787,- Kč 

Odcízení: 65.936,- Kč 

Pojištění skla: 10.000,- Kč 

Pojištění elektroniky: 33.761,- Kč 

Strojní pojištění: 22000.- Kč 

Pojištění obsahu v chladíoím zařízení: 2.400,- Kč 

Sgolečga 3 závěrečná ustanovení 

Roční pojistná včetně dodatku 6.016: 408.648,- Kč 
Sleva za dálku pojištění: 10% 
Upraveně roční pojistné: 365.983,- Kč 
Způsob placení: čtvrtletně (bez přirážky) 
Splátka pojistného: 91.496,- Kč 

Alikvotní pojistné za období 10.6. - 18.8.2013 činí 1.332,- Kč a je splatné k 21.6.2013. 
Splatnost pojistného: 19.8., 19.11.. 19.2. a 19.5. (den a měsíc běžného roku). 
Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Vypovi-li pojistník pojistnou smlouvu 
před uplynutím sjednané lhůty. tzn. do 18.8.2009, je povinen neoprávněné získanou slevu vrátit. 

Případná odchylka pojistného je způsoben upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 

Ujednává se. že do doby dokončení privataoe pojištěných nemovitostí “(viz. přílohy č.1) zůstávají tyto 
nemovitosti pojišlěny jako celek touto pojistnou smlouvou, tzrı. jako by se jednalo O majetek vlastni. 

Na základe tohoto dodatku se pojistná smlouva rozšiřuje o nově předměty pojištění. Ostatní olánky 
smlouvy a předcházejících dodatku se nemění. 

Způsob likvidace pojistných událostí: 
V případě vzniku pojistná události se neprodleně obraťte na prodejního poradce. který 8 Vámi pojištění 
sjednat, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Pl'i każdem jednání uveďte ćíslo 
pojistné smlouvy, které je zároveň variabllním symbolem. 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Bı!bpski136, 16012 Praha 6 
Tclěftín: +420 800 120020, -H20 225 393111 
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Pojistná smlouva obsahuje 13 listů a pří
v Praze, une 17.8.2013 

oo79o 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými vseobacnými pojistnými podmínkami a 
doplñkovými połistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZI05 UGZI ivl06 UCZIOdcI06 DPP LIM/05 UCZISklI05 UCZ/Elel05 UCZłStrl05 
DPP MRl05 
Prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, 
písemné a v českém jazyce informace O pojistném vztahu vie smyslu § 66 a § 67 z.ć. 37/2004 Sb., O 
pojistné smlouvě. Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a 
mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřilla pojistìteíi nebojím povëíenému zástupci před uzavřením 
pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměnla. 
Souhlasim s tím. aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávalí ve smyslu zákc. 
101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů (dále jen zákon), mé osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací a 
zajišťovací cinnosti a to po dobu trvání závazkového vztahu za účelem uzavření pojistné smlouvy a 
jejího následného plnění v souladu s pojistnými podmínkami. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou 
formou prostřednictvím doporućeného dopisu. Odvolání může mít za následek odstoupení od smlouvy 
pojistitelem. Prohlašuji, že jsem byl poucen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas k 
zpracování dávám po celoudobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojišténlı pro ta připojištění, která 
byla sjednana dodatečně. 

V ................... .., dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ědi

UNIQA F'°í'ı!ťovnı, ı.s. 
Evropská 136,160 12 Praha 6 
Tdéfofl: +420 800120020, 1420225 393111 

fêřÍ‹.3ä?i°ø4'zføÍ Ěfiłžøzflnnø sır=nfl13(øøıı‹øm 13) 
Zıpsim ıı Mfitsítćho soudu v Praze, oddíl B, vložla 2012. 
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