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Allianz pojišťovna, a.s. 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČ: 47115971 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 

(dále jen „pojistitel") 

a 

České vysoké učení technické v Praze 
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00 
IČ:68407700 

Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze 
Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6 
Bc. xxxxxxxxxxxx, ředitel SÚZ ČVUT v Praze 

(dále jen „pojistník") 

Tímto dodatkem se pojistná smlouva č. C550006513 upravuje s účinností ode dne 24.09.2022 
následovně: 

Počátek pojištění: 

24.09.2007, 00:00 hod. 
Datum účinnosti změny pojištění: 

24.09.2022 

Pojištění pro případ poškození věci a jiného majetku 

Všeobecné pojistné podmínky: 

Pojistná doba: 

1 rok 
Pojistné období: Výroční den: 

1 rok 24.09., 00:00 hod. 

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku 
Allianz pojišťovny, a.s. PMP-03 vydanými s platností od 1. ledna 2007 (dále jen "VPP"), sjednanými doložkami 
a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy č. C550006513 

Sjednaná doložka: 

M-420 Jedna pojistná událost - 72 hodin
M-490 Výluka kontaminace a infekčních chorob

Smluvní ujednání: 

SU 02 Smluvní ujednání pro pojištění věci a jiného majetku a pro pojištění pro případ přerušení provozu 
v důsledku věcné škody 

Zabezpečení proti krádeži vloupáním 

Všechny vchodové dveře do pokojů musí být opatřeny minimálně zámkem s cylindrickou vložkou a uzamčeny 
na dva západy, popř. elektronickým kódovým systémem. Všechna okna a balkónové dveře do pokojů musí být 
uzavřeny zevnitř uzavíracím mechanismem. 
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Zvláštní smluvní ujednání: 

Zvláštní smluvní ujednání pro „peníze (hotovost) studentů": 

Odchylně od VPP Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku, čl. 7 se tímto sjednává prostá krádež 
s limitem plnění ve výši 50.000,-Kč a spoluúčastí 1.000,-Kč. Prostá krádež musí být nahlášena Policii ČR. 
Prostou krádeží se rozumí odcizení pojištěné věci bez překonání ochranného zabezpečení, nikoliv však 
pohřešování věci. 
Pojištění se vztahuje na prostou krádež na místech specifikovaných ve stávající platné pojistné smlouvě 
č. 400 020 016, tzn., pouze na ubytovací prostory studentů v níže vypsaných místech pojištění. 

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na cenných papírech, kreditních kartách, uměleckých dílech, 
starožitnostech a věcech sběratelské nebo historické hodnoty. 

Při vyčerpání limitu plnění pro peníze studentů (hotovost) nelze v průběhu pojistného roku daný limit 
dokoupit. 

Povinnosti pojištěného: 

Pojištěný je povinen řídit se pokyny v souladu s příslušným kolejním (ubytovacím) řádem. Dále je pojištěný 
povinen hlásit pověřenému pracovníkovi ze strany pojistníka výpočetní, audiovizuální a komunikační techniku 
v hodnotě nad 10.000 Kč. 

Pojištěný: 

Pojištěným je pouze osoba, která oprávněně užívá přidělený pokoj a která je uvedena v základním seznamu 
pojištěných osob se jmény pojištěných, rodnými čísly a čísly pokojů. Seznam musí být ověřený pracovníkem 
pověřeným evidencí ubytovaných osob. Tento seznam je nedílnou součástí této pojistné smlouvy. Pojistník je 
povinen písemnou formou oznámit pojistiteli veškeré změny v seznamu pojištěných osob, a to vždy lx měsíčně 
do 28. dne měsíce následujícího. Za změnu v seznamu pojištěných osob se rozumí změna pojistné částky, 
nástupy a výstupy ubytovaných osob. 

Místa pojištění, předměty pojištění, pojistné částky: 

Místa pojištění: 

Místem pojištění jsou pouze pokoje pojištěných. 
Místem pojištění jsou všechna ubytovací zařízení pojistníka, která jsou ve správě subjektu - 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Vyúčtování pojistného 

Příloha: 

U pojištěných osob, které si zvolí pojistnou částku 100.000 Kč, zaplatí pojistník pojistné ve výši 240 Kč. U 
pojištěných osob, které si zvolí pojistnou částku 150.000 Kč, zaplatí pojistník pojistné ve výši 310 Kč. Tato 
skutečnost musí být zohledněna v přikládaném seznamu. Celkové vyúčtování provede pojistitel na základě 
písemně oznámených změn k 31.3.2023 a k 30.09.2023. 

- Vyúčtování

V Praze dne 

V 

15:20:14 +01'00'

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ředitel SÚZ ČVUT v Praze 

Allianz@) Datum: 
2022.10.31 
13:23:15 
+01'00'

Allianz pojišťovna ,a.s. 
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