
GENERALI
CESKA POJISTOYNA

jistné smlouva 6. 1690703217

Generali Ceské pojiét’ovna a.s.
Spélené 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceské republika, iCO 45272956
zapsané v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, spisové znaéka B 1464,
élen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstfiku pojiét‘ovacich skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje

(déle jen ,,poji§t’ovna“)

THERMAL-F, a.s.
|.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary, Ceské republika, ICO 254 O1 726

zapsané v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Plzni, spisové znaéka 8813
zastoupena Vladimirem Novékem, MBA., piedsedou piedstavenstva
a Ing. Petrou IZdinskou, élenkou pfedstavenstva
(déle jen ,,pojistnik“)

uzavFeli tuto pojistnou smlouvu o pojiéténi odpovédnosti
(déle jen pojistné smlouva)

Makléfské doioika
Pojistnik prohlasuje, ze uzavrel s pojistovacim maklérem C. E B. a. 5., se sidlem Lublanské 57,
Praha 2, PSC 120 00, Ceské republika, ICC: 274 29 741, (déle jen ,,zp|nomocnény maklér“)
smlouvu, na jejimz za’kladé zplnomocnény makiér vykonévé pro pojistnika
zprostfedkovatelskou éinnost v pojiét’ovnictvi a je povéfen sprévou této pojistné smlouvy.

Korespondencni adresy
Pojist’ovna: Generali Ceska pojistovna a. 5., Na Pankréci 1720/123, 140 21 Praha 4, CR
Pojistnik: je shodna s adresou pojistnika

Generali Ceska’ pojiét‘cvna a‘s., Spa’lena’ 75/16, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, ICO: 45272956, 016: CZ699001273, zapsana’ v obchodnim rejstFiku vedene’m Méstsk soudem v Praze,
spisova’ znaéka B 1464, élen Skupiny Generali, zapsané v itaiském rejstiiku pojiét’ovacich skupin, vedeném IVASS,
Kiientskv servis: + 420 241 114 114, kontakmi adresa: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, www‘generaliceskau
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1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

3.

4.

4.1.

Uvodni ustanovéni

Pojiéténi sjednané jtouto pojistnou smlouvou se Fidi Véeobecnymi pojistnYmi
podminkami pro pojiéténi majetku a odpovédnosti VPPMO—P-02/2020 (da’le také jen
VPPMO-P), na které tato pojistné smlouva odkazuje, a déle smluvnimi ujednénimi.

Pojistné podminky jsou nedilnou souéésti této poj istné smlouvy a tvofi jeji prilohy.
PojiéténYm z této pojistné smlouvy je pojistnik.

Oprévnénou osobou je pojiétény.

Pojiétény predmét éinnosti

Odchylné od élénku 23 bodu 1 pism. fVPPMO—P se ujednévé, 2e pojiéténi se sjednévé
pro pripad prévnim pfedpisem stanovené povinnosti pojiéténého jako poskytovatele
zdravotnich sluieb nahradit ékodu éi Ujmu vzniklou jinému v souvislosti
s poskytovénim zdravotnich sluieb nebo provozem zdravotnického zafizeni, které
vyplyvaji z Rozhodnuti o registraci nestétniho zdravotnického zafizeni (véetné
dodatkfl). Rozhodnuti o zméné rozhodnuti o registraci nestétniho zdravotnického
zarizeni prévnické osoby c':.j. 138/ZD/13-4 ze dne 5.1'Jnora 2013 je pf'ilohou této
smlouvy. Pojiéténi se déle sjednévé pro pripad prévnim predpisem stanovené
povinnosti pojiéténého nahradit ékodu éi L'Ijmu pfi ubliieni na zdravi nebo usmrceni
vzniklou jinému v souvislosti s éinnostmi uvedenSImi ve vypisu z obchodniho rejstriku
vedeného Krajskym soudem v Plzni oddil B, vloika 813, kteryje pfilohou této smlouvy).

Princip pojiéténi

Ujednévé se, ie predpokladem vzniku préva na pojistné plnéni jsou podminky
stanovenéélénku 21 bodu 3 VPPMO-P.

Pojiét’ovna poskytne pojistné plnéni v rozsahu ujednaném ke dni prvniho pisemného
uplatnéni préva na néhradu ékody éi (iy vfléi pojiéténému, neni-Ii déle uvedeno jinak
(claims made).

Ve smyslu élénku 21 bodu 3 pism. c VPPMO-P se ujednévé, 2e priéina vzniku ékody éi
iy nastala nejdrive dnem 31.5. 2012.

Rozsah pojiéténi

Pojiéténi se sjednévé pro pojistné nebezpeéi uvedena’ v élénku 22 bodu 1,3,4,5,6 a 7
VPPMO—P (zékladni rozsah) a déle uvedenYch doloiek.

UzemniRozsah o'iéténi/ o'istné nebez eéi
-p J p I p rozsah

Zékladni rozsah véetné o innosti nahradit ékod “' k’,. ,p V , u C' Ces 3,UJmU zpusobenou vadnym vyrobkem republlka“

Doloéka V723 Véci pfevzaté a uZI'vane' Ceské'
repubhka

Generali Ceské pojiét’ovna a.s., Spélena’ 75/16, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, ICO: 45272956, DIC: CZ699001273, zapsana’ v obchodnim rejstFiku vedeném Méstsk soudem v Prazel
spisové znaéka B 1464, Elen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstriku pojiét’ovacich skupin, vedeném IVASS.
Klientsky servis: + 420 241 114 114, kontakmi adresa: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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CeskéDoloZka V107 Verejna slqa ‘ .. republlka

v , . CeskéDolozka V111 Regresm nahrady _
republlka

CeskéDoloZka V112 Nemajetkova ia _
republrka

4.2. Odchylné od élénku 26 bodu 6 VPPMO-P se ujedna’va’, ie pojistna’ plnéni vyplacenéze véech ékodnich udélosti nastalych v prflbéhu jednoho pojistného roku nesmipfeséhnout limit, sublimit pojistného plnéni ujednany v pojistné smlouvé pro sjednanépojistné nebezpeéi, tj. pro pojiéténi v zékladm’m rozsahu a v rozsahu doloiek.

5. Smluvni ujednéni, doloiky

5.1. Pro pojiéténi z této pojistné smlouvy se neuplatni villuka dle éla’nku 23 bodu 1 pism. fVPPMO-P.
5.2. Pojiéténi da’le nevztahuje na povinnost pojiéténého nahradit ékodu éi Ujmu pri ubliienina zdravi nebo usmrcenl' zpfisobenou:

a) poskytovém’m zdravotnich sluzeb pro které pojiétény nemé kvalifikaci ve smyslupfisluénYch predpisfl;
b) pri ovéfovém’ novych poznatkt‘] na iivém élovéku pouiitl’m metod dosudnezavedenych v klinické praxi;
c) zérenim véeho druhu. Tato kka se neuplatni v pfipadé lirjmy vzniklé pacientovipojiéténého v dflsledku jeho vyéetrovéni a Iééeni pomoci zdrojfl radioaktivnihozéreni nebo radioaktivnl'mi létkami.

5.3.Ujednévé se, 2e pojiéténi se nevztahuje na povinnost nahradit ékodu 6i Ujmu, kterébyla zpflsobena
a) onemocnénim COVlD-19, zpflsobené novym koronavirem SARS-CoV—Z;b) jakYmkoli onemocnénim vzniklym mutaci nebo variaci nového koronaviru SARS—CoV-2;
c) jakymkoli onemocnénl'm oznaéenym Svétovou zdravotnickou organizaci jakopandemie;

Generali Ceské pojiit'ovna a.s., Spa‘lena’ 75/16, 110 00 Praha 1 — Nové Méslo, (20452729561 D1C:C2699001273, zapsana‘ v obchodnim rejstf’iku vedeném Méstskym soudem v Praze,spisova’ znaéka B 1464, élen Skupiny Generali, zapsané v italske’m rejstfiku pojiét'ovacich skupin, vedeném IVASS.Klientsky servis: + 420 241 114 114, kontaktni adresa: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno.www.generaliceska1cz
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d) jakoukoli hrozbou nebo obavou z onemocnéni uvedenych pod bodem a) - c) tohoto
bodu; ‘ '

e) jakYmkoli opatfe’nim pfijatym za Uéelem pfedchézeni omezeni, kontroly, potlaéeni
nebo zmirnéni dopadfl okolnosti uvedenS/ch v bodech a) — d) tohoto bodu.

5.4. Doloika V723 Véci pfevzaté auiivané
Odchylné od ustanoveni élénku 23 bodu 2 pism. a a b VPPMO-P se ujednévé, 2e
pojiéténi se vztahuje na povinnost nahradit ékodu na hmotnYch movitych vécech,
které pojiétény uiivé, nebo na hmotnych movitSIch vécech pfevzaty'Ich pojiéténYm, jei
maji byt pfedmétem jeho zévazku.
Pojiéténi v rozsahu této doloiky se véak nevztahuje na povinnost nahradit ékody:
a) vzniklé opotfebenim, nadmérnym mechanickym zatiienim nebo chybnou

obsluhou;
b) vzniklé na hmotnych vécech pfevzatych v rémci pfepravnich smluv;
c) vzniklé ztrétou nebo odcizenim hmotné movité Véci;
d) vzniklé na letadlech nebo sportovnich Iétajicich zafizenich;
e) vzniklé na zvifatech;
f) vzniklé na motorovych vozidlech véetné samojizdnych pracovnich strojfi (napf.

vysokozdviinych vozikfl).

5.5.Doloika V111 Regresni néhrady
Ujednévé se, 2e pojiéténi se vztahuje i na néhradu nékladfl Iééeni vynaloienych
zdravotni pojiét’ovnou na zdravotni pééi ve prospéch zaméstnance pojiéténého
v dflsledku zavinéného protiprévniho jednéni pojiéténého.

Pojiéténi se déle vztahuje i na regresni néhradu dévek nemocenského pojiéténi
vyplacenf/ch zaméstnanci pojiéténého orgénem nemocenského pojiéténi v dflsledku
zavinéného protiprévniho jedna’ni pojiéténého zjiéténého soudem nebo sprévnim
orgénem.
Toto pojiéténi se véak vztahuje jen na pfipady, kdy zaméstnanci pojiéténého vzniklo
prévo na pojistné plnéni z pojiéténi odpovédnosti pfi pracovnim Urazu nebo nemoci
z povoléni, za pfedpokladu, 2e v dobé trvéni pojiéténi doélo k pracovnimu Urazu nebo
byia zjiéténa nemoc z povoléni.

5.6.Doloika V112 Nemajetkové ujma
Odchylné od élénku 21 bodu 1 a élénku 23 bodu 7 pism. b VPPMO-P se ujednévé,
2e pojiéténi se nad rémec zékladniho rozsahu vztahuje i na povinnost pojiéténého
nahradit

a)nemajetkovou Ujmu zpliisobenou zésahem do prév na ochranu osobnosti, které
vznikla jinak,nei pFi ubliieni na zdravi nebo usmrceni.

b)nemajetkovou Ujmu zpflsobenou zésahem do prév na ochranu nézvu nebo povésti
prévnické osoby

Pojiéténi v rozsahu tohoto ujednéni se sjednévé i pro povinnost pojiéténého nahradit
nemajetkovou 1]i zpflsobenou v souvislosti se zpracova’nim osobnich L'Jdajl‘ii.
Vedle vyluk uvedenych ve VPPMO- P se pojiéténi déle nevztahuje na povinnost
pojiéténého nahradit nemajetkovou iu:
a) s‘isobenou uréikou, pomluvou, sexuélnim obtéiovénim nebo zneuiivénim;
b) vzniklou zaméstnanci pojiéténého.
V3'IIuky z pojiéténi uvedené v élénku 3 a 23 VPPMO-P plati pfiméfené i pro toto
pojiéténi.

Generali Ceska’ pojiét’ovna 3.5., Spa‘iené 75/16, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, ICO: 45272956, DiC: CZ699001273, zapsana’ v obchodnim rejstfiku vedeném Méstsk soudem v Praze,
spisova’ znaéka B 1464, Elen Skupiny Generali, zapsané v italském rejsti‘iku pojiét'ovacl'ch skupin, vedeném IVASS.
Klientskf/ servis: + 420 241 114 114, kontaktm’adresa: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, Www.generaliceska,cz
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5.6.

7.2.

Doloika V107 Veféjné sluiba

Odchylné od élénku 23 bodu 1 plsm. f) VPPMO—P se ujednévé, 2e pojiéténl' se vztahuje
i na pfipad prévnim pfedpisem stanovené povinnosti pojiéténého nahradit ékodu éi Ujmu
pfi ubliieni na zdravi nebo usmrceni vzniklou jinému pfi vykonu vefejné sluiby osobou
v hmotné nouzi éj osobou vedenou v evidenci uchazeéfl o zaméstnéni, se kterou mé
krajské poboéka Ufadu pra'ce uzavfenou smlouvu o vykonu vefejné sluiby.
Déle se ujednévé, 2e pojiéténi se sjednévé téi pro pfipad prévnim pfedpisem stanovené
povinnosti pojiéténého nahradit ékodu (El 13i pfi ubliienl na zdravi nebo usmrceni
vzniklou osobé vykona’vajicl vefejnou sluibu, na zékladé smlouvy o vykonu vefejné
sluiby. V tomto rozsahu je pojiétém'Im téi pfisluéné krajské poboéka Ufadu préce, které
s poékozenym smlouvu o vykonu vefejné sluiby uzavfela.

Pojistné doba

Pojiéténi se sjednévé na zékladé pfedbéiného pfislibu pojistného kryti 6.50/2022
na dobu 0d 1.6. 2022 00,00 hod do 31.5. 2023 24,00 hod.

Pojistné a jeho splatnost

Pojistné se sjednévé jako jednorézové.

Room’ pojistné / Pojistné za dobu trvém’ pojiéténi

Splatnost

vyée splétky

Datum splatnosti 1.7.2022, 1.9.2022, 1.12.2022 a 1.3.2023

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

Nebude—li nékteré splétka pojistného uhrazena Fédné a véas, stévé se bez dalélho
prvnim dnem prodleni s jejl' 0hradou splatnYm celé jednorézové pojistné.

Dluiné pojistné mé pojistnik povinnost hradit na L'Jéet pojiét’ovny uvedeny v upomince.

Ujednévé se, 2e nad rémec sjednaného pojistného nebudou L'Jétovény poplatky
za sluiby souvisejlcl se sjednanym pojiéténlm.

Zévéreéné ustanoveni

Pojistnik déle prohlaéuje, 2e je seznémen a souhlasl se zmocnénim a zproéténim
mléenlivosti dle (":lénku 9 VPPMO-P.

Generali Ceské pojiéi’ovna a.s., Spa’lena‘ 75/16] 110 00 Praha 1 — Nove’ Mésto, ICO: 45272956, DIC: CZ699001273, zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstsky'im soudem v Praze,
spisové znaéka B 1464, élen Skupinv Generali, zapsane’ v ltalském rejstFiku pojiét’ovacich skupin, vedeném IVASS.
Klientskv servis: + 420 241 114 114, kontakmi adresa: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Pojistnik prohlaéuje, 2e byl informovén o zpracova’ni jim sdélenych osobnich L’JdajCI
a 2e podrobnostiitS/kajici se osobnich L'Jdajfl jsou dostupné na www.generaliceska.cz
v sekci Osobni Udajé a déle v obchodnich mistech pojiét’ovny. Pojistnik se zavazuje,
2e vtomtorozsahuinformujei po jiéténé osoby. Déle se zavazuje, 2e pojiét’ovné
bezodkladné oznémi pfipadné zmény osobnich L'Jdajfl.

Odpovédi pojistnika na dotazy pojiét’ovny a L'Idaje jim uvedené u tohoto pojiéténi, se
povaiuji za odpovédi na otézky tykajl’ci se podstatnych skuteénosti rozhodnych
pro ohodnoceni pojistného rizika. Pojistnik vm podpisem potvrzuje jejich Uplnost
a pravdivost.

Pojistnik timto prohlaéuje, ie se 5 uvedem'Imi pojistnYmi podminkami seznémil
a podpisem této smlouvy je pfijimé.

Stiinosti pojistnikfl, pojiéténych a oprévnénYch osob se doruéuji na adresu pojiét’ovny
Generali Ceské pojiét’ovna a.s., P. 0. BOX 305, 601 00 Brno a vyfizuji se pisemnou
formou, pokud se pojistnik, pojiétény, oprévnéné osoby a pojiévt’ovna nedohodnou jinak.
Se stiinosti se uvedené osoby mohou obrétit i na Ceskou nérodnl' banku,
Na Pfikopé 28,115 03 Praha 1,které je orgénem dohledu nad pojiét’ovnictvim.

V pfioadé sporu z tohoto pojiéténi maji spotfebitelé moinost feéit spor mimosoudné
pr‘ed Ceskou obchodni inspekci www.coi.cz

ojistnik prohlaéuje a svym podpisem stvrzuje, 2e se seznémil s informacemi o pojiéténi
a pfevzal tyto dokumenty:
. pojistné podminky dle bodu 1.1.pojistné smlouvy,

informaénl' dokument o pojistném produktu,
pfedsmluvni informace,
struéné informace o zpracovéni osobnich L'Jdajil.

Pojistnik souhlasi s tim, aby pojiét’ovna pouiila informace uvedené v této pojistné
smlouvé pro svou referenéni listinu.

Smluvni strany se dohodly, 2e pokud tato smlouva podléhé povinnosti uvefejnéni podle
zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti nékterych smluv,
uvefejnovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), je tuto smlouvu
(vé. véech jejich dodatkfl) povinen uvefejnit pojistnl'k, a to ve Ihflté a zpflsobem
stanovenym timto zékonem. Pojistnik je povinen bezodkladné informovat pojiét‘ovnu
o zaslénl’ smlouvy sprévci registru smluv zprévou do datové schra’nky ID: v93dkf5.
Pojistnik je povinen zajistit, aby byly ve zvefejnovaném znéni smlouvy skryty veékeré
informace, které se dle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, nezvefejnuji (pfedevéim se jedné o osobni Udaje
a obchodni tajemstvi pojiét’ovny, pfiéemi za obchodni tajemstvi pojiét’ovna povaiuje
zejména Udaje o pojistnYch ééstkéch, o zabezpeéeni majetku, o bonifikaci za ékodni
prflbéh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena vyée pojistného; o sjednany’lch
limitech/sublimitech plnéni a vyéi spolufléasti; o sazbéch pojistného;
o malusu/bonusu,).Nezajisti-Ii pojistnl'k uvefejnéni této smlouvy (vé. véech jejich
dodatkfi) podle pfedchoziho odstavce ani ve Ihflté 30 dni ode dne jejiho uzavfeni, je
oprévnéna tuto smlouvu (vé. véech jejich dodatkl‘ll) uvefejnit pojiét’ovna. Vtakovém
pfipadé pojistnl'k vyslovné souhlasi s uvefejnénim této smlouvy (vé. véech jejich
dodatkfl) vregistru smluv. Je—Ii pojistnik osobou odliénou od pojiéténého, pojistnl’k
potvrzuje, 2e pojiétény dal VYSlovny souhlas s uvefejnénim této smlouvy (vé. véech
jejich dodatkfl) v registru smluv. Uvefejnéni nepfedstavuje poruéeni povinnosti
mléenlivosti pojiét’ovny.

Tato pojistné smlouva mflie bylt ménéna, doplnovéna nebo upfesnovéna pouze
oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a oéislovanymi dodatky.

Generali Ceska’ poji§fovna a.s., Spa’lena’ 75/16, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, ICC: 45272956, DIC: CZ699001273, zapsana’ v obchodnim rejstiiku vedeném MéstskY/m soudem v Praze,
spisové znaéka B 1464, Elan Skupiny Generali, zapsané v italském rejstfiku pojiét’ovacich skupin, vedeném IVASS.
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8.11. Véechny smluvnj’strany prohlaéuji, 2e si pojistnou smlouvu pied jejim podpisem
preéetly, 2e byla uflzavrena po vzéjemném projednéni podle jejich ville, uréité
asrozumitelné, 2e nebyla uzavrena v tisn iani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

8.12. Tato pojistné smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichi jeden obdrii
pojistnik, jeden pojiét’ovaci zprostfedkovatel a dva pojiét’ovna.

Pfilohy pojistné smlouvy:

lnformaéni dokument o pojistném produktu (pouze v originéle pro pojistnika)O

. Struéné informace o zpracovéni osobnich Udajfi (pouze v originéle pro pojistnika)

. Predsmluvni informace (pouze v originéle pro pojistnika)

. Pojistné podminky clle bodu 1.1. pojistné smlouvy (pouze v originéle pro pojistnika)
o Rozhodnuti o udéleni oprévnéni
. Wpis z obchodniho rejstriku

Generali Ceské pojiébvna 3.51. Spa’lena’ 75/16, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, ICO: 45272956, DIC; C2699001273, zapsana’ v obchodnim rejstflku vedeném Méstskf/m soudem v Praze,
spisova‘ znaéka B 1464, Elen Skupinv Generali, zapsané v italske’m rejsti‘iku pojiEC'oVacich skupin, vedene’m IVASS.
Klientskv servis: + 420 241 114 114, kontaktni adresa: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, www.generalice5ka_cz
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