
Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

kterou zastupuje
Generali Česká Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 447 95 084, DIČ: CZ699001273
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 23090

(dále jen "pojišťovna")

a

T.E.S. s.r.o.
Jiráskova 977, 572 01 Polička, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 64788253,

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje
...

NOZ V132
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Tato pojistná smlouva je ve správě pojišťovny.

Na základě dohody smluvních stran došlo s účinností ode dne 5. 11. 2021 ke změně pojistné smlouvy.
Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

TC
89981007029

O
2210289384765

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 43848710-83

o pojištění majetku podnikatelů



Číslo pojistné smlouvy: 43848710-83                                                                           Kód produktu: MS
Stav k datu 5. 11. 2021

1. Pojištění živelní

1.1. Úvodní ustanovení
1.2. Pojištění živelní se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020
(dále jen VPPMO-P) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2020 (dále jen DPPSP-P),
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2020 (dále jen DPPMP-P) a dalšími
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

1.2.1. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

1.2.2. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

1.3. Rozsah pojištění
1.3.1. Předmět pojištění, pojistné částky
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika, bude toto
uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. "Pojištění 1.R.") a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění
prvního rizika.

pol. č. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
pojistná částka/

limit plnění 1.R. (Kč)
1. Stavby

Z01 Budovy bytových domů a další stavby včetně technologických zařízení a venkovních
úprav uvedené na seznamu  v  Příloze č. 1 smlouvy

Z95 Skla. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.
2. Věci movité

Z02 Soubor vlastních a cizích strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM) kromě věcí uvedených
v článku 4 DPPMP-P. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Z03 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených v článku 4
DPPMP-P

3. Náklady
Z98 Zachraňovací náklady ve smyslu doložky 1360CP. Pojištění se sjednává jako pojištění

prvního rizika.

1.3.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištění specifikovaný v  bodu Předmět pojištění, pojistné částky se sjednává pojištění pro případ jeho poško-
zení nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou pro jednot-
livé položky (pol. č.) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč

Z01, Z02, Z03 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu
(čl. 2 bod 1 písm. a) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03 Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03 Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03 Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (čl. 2 bod 1 písm. d) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2 bod 1 písm. e) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03 Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. f) DPPSP-P resp. DPPMP-P)
Z01, Z02, Z03 Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03 Voda vytékající z vodovodních zařízení (čl. 2 bod 1 písm. h) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03 Zamrzání vody ve vodovodním potrubí (čl. 2 bod 1 písm. i) DPPSP-P)
Z01, Z02, Z03 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (čl. 2 bod 1 písm. j) DPPSP-P

resp. DPPMP-P)
Z01, Z02 Odcizení stavebních součástí krádeží vloupáním (čl. 2 bod 1 písm. k) DPPSP-P

resp. písm. i) DPPMP-P)
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Číslo pojistné smlouvy: 43848710-83                                                                           Kód produktu: MS
Stav k datu 5. 11. 2021

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč

Z01, Z02, Z03 Náraz dopravního prostředku. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody
způsobené dopravním prostředkem provozovaným či řízeným pojistníkem,
pojištěným, oprávněnou osobou.

Z01, Z02, Z03 Aerodynamický třesk. Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna,
která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letícím letadlem.

Z01, Z02, Z03 Působení kouře, který unikl náhle a nečekaně ze spalovacího, topného, varného nebo
sušícího zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl mimo určené
otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným
působení kouře.

Z95 Pojištění součástí staveb (tzv. skel) pro případ poškození nebo zničení jakoukoliv
událostí v rozsahu doložky 1125CP.

1.3.2.1. Pojištění pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednává se spoluúčastí  % z pojistného plnění za každou
pojistnou událost, nejméně však  Kč.

1.3.2.2. Pojištění pro pojistné nebezpečí vichřice nebo krupobití se sjednává se spoluúčastí  % z pojistného plnění za kaž-
dou pojistnou událost, nejméně však  Kč.

1.3.2.3. Pojištění pro pojistné nebezpečí zemětřesení se sjednává se spoluúčastí  % z pojistného plnění za každou pojistnou
událost, nejméně však  Kč.

1.3.3. Pojistné
Roční pojistné v Kč 192 960,- Kč

1.4. Místo pojištění
Jako místo pojištění se sjednává:

Katastrální území POLIČKA 725358, Polička pro pol. Z01, Z02, Z03

Oldřiš 44, 56982 Oldřiš pro pol. Z01, Z02, Z03

Nedvězí 89, 56992 Nedvězí pro pol. Z01, Z02, Z03

Jedlová 214, 56991 Jedlová pro pol. Z01, Z02, Z03

Jedlová 218, 56991 Jedlová pro pol. Z01, Z02, Z03

1.5. Ujednání o limitech plnění
1.5.1. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené povodní nebo záplavou - Doložka 1771CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava, v
úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.2. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené vichřicí nebo krupobitím - Doložka 1772CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí vichřice nebo krupobití,
v úhrnu omezena částkou  Kč.

1.5.3. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení - Doložka 1773CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z
vodovodních zařízení v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.4. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené zamrzáním vody - Doložka 1780/1CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí zamrzání vody ve
vodovodním potrubí, v úhrnu omezena částkou Kč.
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1.5.5. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, nebo sněhových lavin,
pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesením - Doložka 1777CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčin pojistných nebezpečí sesouvání půdy, zřícení
skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, v úhrnu za
všechna uvedená pojistná nebezpečí omezena částkou Kč.

1.5.6. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy - Doložka 1778CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy,
v úhrnu omezena částkou Kč. Dále 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.

1.5.7. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené úmyslným poškozením nebo zničením věci
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí úmyslné poškození nebo
zničení věci , v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.8. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené nárazem dopravního prostředku
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí náraz dopravního
prostředku, v úhrnu omezena částkou  Kč.

1.5.9. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené působením kouře
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí působení kouře, v úhrnu
omezena částkou Kč.

1.5.10. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené aerodynamickým třeskem
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí aerodynamický třesk, v
úhrnu omezena částkou  Kč.

1.5.11. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí sesouvání půdy, zřícení
skal nebo zemin, v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.12. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí pád stromů, stožárů nebo
jiných předmětů, v úhrnu omezena částkou  Kč.

1.5.13. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené zemětřesením
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí zemětřesení, v úhrnu
omezena částkou Kč.

1.6. Zvláštní ujednání

strana 4 z 7



Číslo pojistné smlouvy: 43848710-83                                                                           Kód produktu: MS
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2. Pojištění odcizení

2.1. Úvodní ustanovení
2.1.1. Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2020 (dále jen VPPMO-P) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání
DPPMP-P-01/2020 (dále jen DPPMP-P) a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.1.2. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2.1.3. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

2.2. Rozsah pojištění
2.2.1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčasti
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika, bude toto
uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. "Pojištění 1.R.") a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění
prvního rizika.

pol. č. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
limit plnění

1. rizika (Kč)
spoluúčast

v Kč*)

K01
Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí v hotovosti (dále jen peníze) nebo ceniny. Pojištění se
sjednává jako pojištění prvního rizika.

*) Spoluúčast pro pojistné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

2.2.2. Pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupáním
nebo loupeží.

2.2.3. Pojistné
Roční pojistné za pojištění odcizení v Kč 2 074,-

2.3. Místo pojištění
2.3.1. Jako místo pojištění se pro položky K01 sjednává: Katastrální území POLIČKA 725358, Polička
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Číslo pojistné smlouvy: 43848710-83                                                                           Kód produktu: MS
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3. Společná ustanovení

3.1. Pojistná doba
3.1.1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 5. 11. 2021.
Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za
stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest
týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího
pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 1. 1. každého roku.

3.2. Pojistné a jeho splatnost
3.2.1. Přehled pojistného k datu 5. 11. 2021 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo název pojištění roční pojistné v Kč
1 Pojištění živelní
2 Pojištění odcizení

3.2.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je
nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 4384871083, konstantní sym-
bol 3558.

3.2.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou
splatným celé jednorázové pojistné.

3.2.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na
základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných. Pojistník prohlašu-
je, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné
na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto
rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

4.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky tý-
kající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich
úplnost a pravdivost.

4.3. Pojistník, nebo některý z pojištěných nesplňuje  v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10,
13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně  2 ze 3 níže uve-
dených limitů:
- Čistý obrat min.  EUR (cca  Kč),
- Úhrn rozvahy min.  EUR (cca  Kč),
- Průměrný roční stav zaměstnanců min. .

4.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání
- příslušné pojistné podmínky
- sazebník poplatků.
Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

4.5. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve ? stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel
a jeden pojišťovna.

strana 6 z 7
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Stav k datu 5. 11. 2021

5. Přílohy

Pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy
Výpis z obchodního rejstříku -- specifikaceOR --
Výpis z živnostenského rejstříku -- specifikaceZR --

V                                                                                                V                                         

dne                                                                                             dne                                      

 T.E.S. s.r.o.

                                                                                                                                               

Podpis (a razítko) pojistníka    Podpis (a razítko) pojišťovny
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