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POJISTNÁ SMLOUVA
č.2735318849

Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

Pojistník:
Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3
63600 Brno
IČ : 60555530

Pojištěný:
Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3
63600 Brno
IČ : 60555530

Oprávněná osoba:
Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3
63600 Brno
I Č : 60555530

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 se ujednává, že
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
Je-Ii pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět
pojistiteli.
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Počátek pojištění:
Konec poiištění:
Změna platná od:
Pojistné období:

01.07.2016
01.07.2019
13.04.2017

1 rok

bez automatického prodlužování
dodatek č.002

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: Zábrdovická 3. Brno a Dobrovského 2549, Brno
Královo Pole

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čI. 1 , odst. 1, VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních budova ostatních staveb
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
1.200.000.000 nová cena

spoluúčast v Kč
100.000

2. Věci movité (soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty
(např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení
dat, dokumentace, požárních a zabezpečovacích zařízení, antén, schránek a DHIM a dále veškeré
zásoby apod.)
pojistná částka v Kč
351.100.000

pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000nová cena

3. Věci zaměstnanců, návštěvníků - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 nová cena 5.000

4. Peníze, ceniny a cennosti v pokladnách, automatech a trezorech - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 pojistná částka 5.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku a přepětím na
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 2, písmo a) - e), VPP UCZlŽiv/14

1. Soubor vlastních budova ostatních staveb
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
1.200.000.000 nová cena

spoluúčast v Kč
5.000
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2. Věci movité (soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty
(např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení
dat, dokumentace, požárních a zabezpečovacích zařízení, antén, schránek a DHIM a dále veškeré
zásoby apod.)
pojistná částka v Kč
351.100.000

pojistná hodnota spoluúčast v Kč
5.000nová cena

3. Věci zaměstnanců, návštěvníků - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 nová cena 5.000

4. Peníze, ceniny a cennosti v pokladnách, automatech a trezorech - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 pojistná částka 5.000

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu či. 1, odst. 2, písmo a) - e) VPP UCZ/Živ/14 a
přerušení provozu v důsledku těchto nebezpečí v rozsahu či. 1, odst. 2, písmo b) - f) VPP UCZ/PP/14 se
sjednává maximální kombinovaný roční limit pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč. Předměty
pojištění pod body 3 a 4 jsou v rámci sjednaného limitu plnění pojištěny do výše uvedené
pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu či. 1, odst. 2, písmo f), VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních budova ostatních staveb
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
1.200.000.000 nová cena

spoluúčast v Kč
1 % z plnění, min. 20.000

2. Věci movité (soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty
(např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení
dat, dokumentace, požárních a zabezpečovacích zařízení, antén, schránek a DHIM a dále veškeré
zásoby apod.)
pojistná částka v Kč
351.100.000

pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1 % z plnění, min. 20.000nová cena

3. Věci zaměstnanců, návštěvníků - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 nová cena 5.000

4. Peníze, ceniny a cennosti v pokladnách, automatech a trezorech - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 pojistná částka 5.000

Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu či. 1, odst. 2, písmo f) VPP UCZlŽiv/14 a
přerušení provozu v důsledku těchto nebezpečí v rozsahu či. 1, odst. 2, písmo g) VPP UCZlPP/14 se
sjednává maximální kombinovaný roční limit pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč. Předměty
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pojištění pod body 3 a 4 jsou v rámci sjednaného limitu plnění pojištěny do výše uvedené
pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

Odchylně od VPP UCZlŽiv/14 ČI.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání
pojištění.

Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních budova ostatních staveb
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
1.200.000.000 nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

2. Věci movité (soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty
(např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení
dat, dokumentace, požárních a zabezpečovacích zařízení, antén, schránek a DHIM a dále veškeré
zásoby apod.)
pojistná částka v Kč
351.100.000

pojistná hodnota spoluúčast v Kč
5.000nová cena

3. Věci zaměstnanců, návštěvníků - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 nová cena 5.000

4. Peníze, ceniny a cennosti v pokladnách, automatech a trezorech - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 pojistná částka 5.000

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu čI. 1, odst. 3 VPP UCZlŽiv/14 a přerušení provozu
v důsledku těchto nebezpečí v rozsahu čI. 1, odst. 2, písmo h) VPP UCZ/PP/14 se sjednává maximální
kombinovaný roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč. Předměty pojištění pod body 3 a 4
jsou v rámci sjednaného limitu plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

Pojištění nákladů - v rozsahu čI. 11, VPP UCZ/Živ/14

1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků včetně skládkovného - pojištění se
sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
30.000.000

pojistná hodnota
pojistná částka

spoluúčast v Kč
O
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Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14

1. Sklo vnější a vnitřní s min. tloušťkou 2mm - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 nová cena 1.000

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čI. 1, odst. 1, písmo a) - b),
VPP UCZ/Odc/14 a DPP L1M/14

1. Pojištěný majetek viz. výše současně pojištěný na základní živelní nebezpečí - pojištění se sjednává
na 1. riziko
pojistná částka v Kč
500.000 nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

pojistná hodnota

Pro pojištění vnějších stavebních součástí se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
50.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištění krádeže vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez
zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež) na maximální roční limit pojistného
plnění ve výši 50.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

Ujednává se, že pojistitel bude akceptovat jako minimální zabezpečení majetku zámkem typu FAB nebo
obdobným zámkem nebo zámkem visacím s tvrzeným třmenem nebo oplocením o výšce min. 1 ,8m, za
uzamčený prostor se považují též skleněné vitríny, okna musí být uzavřena zevnitř.

Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čI. 1 , odst. 1, písmo c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP
L1M/14

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

spoluúčast v Kč
5.000

Vandalismus - v rozsahu čI. 1 , odst. 1, písmo d), VPP UCZ/Odc/14

1. Pojištěný majetek viz. výše současně pojištěný na základní živelní nebezpečí - pojištění se sjednává
na 1. riziko
pojistná částka v Kč
500.000

pojistná hodnota spoluúčast v Kč
5.000nová cena

Pro pojištění škod způsobených sprejery se ujednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
100.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.
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Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14

1. Elektronické přístrojové vybavení vlastní a cizí - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
5.000.000 nová cena 10.000

2. Elektronika cizí (televize) v užívání na území ČR - odchylně od VPP UCZlEle/14 se pojištění
vztahuje i na živelní pojištění v rozsahu VPP UCZlŽiv/14, čl.1 a na odcizení v rozsahu VPP
UCZlOdc/14, čI. 1, odst. 1, písmoa) - b) a DPP LlM/14
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
15.000 nová cena

spoluúčast v Kč
1.000

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění předmětu v bodě 2 se vztahuje i na poškození, zničení,
odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě. Pojištění se rovněž vztahuje na škody při vloupání do
motorového vozidla. Tato odchylka se však nevztahuje na poškození, odcizení či zničení elektroniky ze
zaparkovaného vozidla od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází
bez dozoru, musí být řádně uzavřeno a uzamčeno, pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud
se motorové vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, musí být odstaveno v uzamčené garáži
nebo na oploceném uzamčeném místě, eventuelně na hlídaném parkovišti.

Přerušení provozu následkem věcné škody - v rozsahu čI. 1, odst. 2, písmo a) - h), VPP UCZ/PP/14.
Odchylně od těchto VPP se upravuje čl.11 takto:

1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistné částky, sazbu stanovuje pojistitel
2. Stanovenou pojistnou částku je pojistník povinen pro další pojistné období vždy písemně

aktualizovat podle hospodářského výsledku za posledních 12 měsíců

1. Ušlý zisk a stálé provozní náklady společnosti
pojistná částka roční spoluúčast doba ručení
v Kč ve dnech ve dnech
60.000.000 2 360

pojistná částka za dobu ručení
v Kč
60.000.000
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Celkové roční pojistné

Živelní pojištění:
celkové roční pojistné 258.797,- Kč

Odcizení:
celkové roční pojistné 15.000,- Kč

Vandalismus:
celkové roční pojistné 3.800,- Kč

Pojištění skla:
celkové roční pojistné 3.000,- Kč

Pojištění elektroniky:
celkové roční pojistné 63.750,- Kč

Přerušení provozu:
celkové roční pojistné 19.440,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné:
Sleva za příznivý škodní průběh:
Obchodní sleva:
Sleva za délku pojištění:
Sleva poskytnutá makléři (snížená provize):
Upravené roční pojistné:
Způsob placení:
Splátka pojistného:

363.787,- Kč
10%
15%
10%
5%
218.272 Kč
pololetně (bez přirážky)
109.136,- Kč

Alikvotní pojistné za období 13.4. - 30.6.2017 činí 98,- Kč a je splatné k 2.5.2017.
Splatnost pojistného: 1.7. a 1.1. (den a měsíc běžného roku).
Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čI. 4, odst. 4.3 VPP UCZl14.

Slevu za délku pojištění 3 roky ve výši 10% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-Ii
pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen
takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy
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za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před
dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem.

Pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
Číslo účtu: 1071001005
Kód banky: 5500
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2735318849
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

Odchylná ujednání:
1) Automatické pojištění nově nabytého majetku ode dne pořízení nebo převzetí do 10 % z pojistné
částky bez nahlašování a bez doplatku pojistného.
2) Pojistitel nebude uplatňovat podpojištění v toleranci 15%.
3) Pokud v případě jedné pojistné události z jedné příčiny připadá při likvidaci pojistné události v úvahu
uplatnění více spoluúčastí, potom se od celkového pojistného plnění odečítá pouze ta spoluúčast, která
je nejvyšší z těchto spoluúčastí, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých
předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká.
4) Sdružený živel zahrnuje nebezpečí: nepřímý úder blesku, vichřice, krupobití, přívalový déšť, tíha
sněhu nebo námrazy, zatečení, atmosférické srážky, povodeň, záplava, pokles nebo sesuv půdy, pád
nebo zřícení skal zemin nebo hornin, pád stromů nebo jiných předmětů, laviny, náraz vozidla (včetně
zaměstnanců), aerodynamický třesk, kouř, zemětřesení. Voda z vodovodního nebo jiného potrubí
zahrnuje i vnitřní rozvody přístrojových, laboratorních a dalších tekutin, v rámci areálu se hradí i škody
na vlastním potrubí vně i uvnitř objektů.
5) Ujednává se, že škody způsobené a nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se berou jako jedna
pojistná událost a z toho titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast.
6) Pojištění na novou cenu bez uplatnění opotřebení při výplatě pojistného plnění (včetně elektroniky).
7) Pojištění se bez omezení vztahuje i na historické a památkově chráněné objekty.

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku
488125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
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Pojistná smlouva obsahuje 9 listů a je vyhotovena ve _~_ ~ý'tL#h s plaín_QS_tLor:iQjDálll.~~
V Praze, dne 21.4.2017 l.(~~(:I)~t~
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Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 DPP LlM/14 UCZlSkl/14 UCZ/Ele/14 UCZ/PP/14

"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 že jsem
byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal.
Prohlašuji, že pojistná smlouva 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.
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. Č.
101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s
pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práva povinností plynoucích
z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním
subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona
souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik
pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně
kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."
Pojistníklpojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho 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.

Jsou-Ii pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-Ii oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od
pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění
nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

lrf/J(/'- 11.1;- MJ li- V , dne . . ~.~~~~~-~~.~.. ~.. ~ .
podpis pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: Eurovalley s.r.o.
Zpracoval: Ing. Pavla Řežábková

225 393 231, fax 225 393 470
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