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POJISTNÁ SMLOUVA 

č .2735901979

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

CALYPSO GROUP s.r.o.

Sídlem: Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice 
IČ: 288 31 365
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

oddíl C, vložka 31745

Počátek pojištění: 

Konec pojištění: 
Doba pojištění: 
Dodatek č.:

26. 3. 2020
26. 3. 2023 bez automatického prodlužování 
3 roky
01, platný od 26. 3. 2021

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek -  obecná část - UCZ/14 se 
ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. 

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, 
pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu 
pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání/činnosti -  dle výpisů z obchodního rejstříku a 

z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, 

s vyloučením činnosti:

-  poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, poradenství 

v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály
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Základní pojištění odpovědnosti -  v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro 
pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby -  UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp- 
P/14*“).

Limit plnění: 

Spoluúčast: 
Územní platnost: 

Roční pojistné:

10.000.000 Kč 
5.000 Kč 
Evropa

40.190 Kč

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit 
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením 

právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, a to v rozsahu krytí dle předchozích 
pojistných smluv.

Další pojištěná rizika a nebezpečí -  v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W )
Sublimit plnění: 
Spoluúčast: 
Územní platnost: 

Roční pojistné:

10.000.000 Kč
5.000 Kč
Evropa
zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní 
pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, 

kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v době před uzavřením pojištění, a to v 
rozsahu krytí dle předchozích pojistných smluv.

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: 
Spoluúčast: 
Územní platnost: 

Roční pojistné:

100.000 Kč 
1.000 Kč 
Evropa 
1.250 Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - vzniklou v důsledku montáže,

umístění nebo položení dodaných vadných výrobků (10)

Sublimit plnění: 100.000 Kč

Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Evropa

Roční pojistné: 840 Kč
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Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva navazuje na pojistnou smlouvu č. 2735901481.

Roční pojistné celkem:
Obchodní sleva:
Sleva za dobu pojištění:

Roční pojistné po slevách:
Způsob placení:
Splátka pojistného:
Příjmy, které jsou předmětem

daně z příjmu, za rok 2020:
Splatnost pojistného:

42.280 Kč
30%
10%

25.368 Kč
Ročně
25.368 Kč

90.000.000 Kč
26.3. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele
konst, symbol. 3558, variabilní symbol 2735901979.

Ujednání ke slevě za pojištění na 3 roky

Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Pojistník je oprávněn
vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednání VPP, obecná část UCZ/14, které tvoří
přílohu této pojistné smlouvy. Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím
sjednané lhůty pojištění a pojistná smlouva z tohoto důvodu zanikne před 26. 3. 2923,

je povinen neoprávněně získanou slevu vrátit.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího

zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA
pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň
variabilním symbolem.

Sankční doložka:

Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné
plnění či jakékoliv jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s
ekonomickými, obchodními nebo finančními sankcemi a/nebo embargy Rady

bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmikoliv vnitrostátními právními předpisy či
právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To
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platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná
Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními

předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

V Praze dne 3. 3. 2021

©UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor pojištěni majetku a odpovědn

I Evropská 136. 180 12 Praha 6
U lS lU A IČ :49240480

upisovatel
Pojištění odpovědnosti

vedoucí
Pojištění odpovědnosti

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné

smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce
informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného
vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz
výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá

mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy,
které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s
rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se
řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby,
řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a
plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech

vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a
sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle

článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím

stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ anebo jiným
vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se
kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení

je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými

podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
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Všeobecné pojistné podmínky - obecná část - UCZ/14

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu - zvláštní
část-UCZ/Odp/14

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby -

UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně

osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2735901979 resp. dodatek
k této pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám

společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA") za škodu, která UNIQA v důsledku

tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V dne S63- 09 Pardi-
r**

z

.

podpis a otisk razítka

Pojištěno prostřednictvím: AR CREDIT s.r.o., Z.Č.: 75013027

Zpracoval:
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