


Počátek pojištění: 17. 05. 2017
Konec pojištěni: 17. 05. 2020 bez automatického prodlužování
Změna platná od. 04. 07. 2017 dodatek č.001
Pojistné Období: 1 rok

Misto pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: území hl. m. Praha, pro křovinořezy, pily a ostatni
podobné přenosné Stroje území ČR

Sjednaný rozsah pojištěni (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov, hal a staveb včetně vnitřních a vnějších stavebních součástí a přislušenství
těchto nemovitosti včetně zpevněných ploch a oplocení, bez rozvodných siti mimo pojištěné areály.
Součástí pojistné částky je také pojistná částka za dřevostavby.
pojistná částka v Kč pojistná hodnota Spoluúčast v Kč
215740005 nová cena 20.000

Pojistná částka dřevostaveb pojištěných vrámci souboru vlastních budov, hal a staveb včetně
stavebních součásti a příslušenství budov odpovídá časové ceně.

2. Soubor vlastních věcí movitých vč. DHM (vč. účtu 972) - navýšení pojistné částky o 15.089.959
Kč na celkovou pojistnou částku 104.269.584 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
104269584 nová cena 20.000

3. Soubor vlastních a cizích zásob včetně zásob na volném prostranství a zásob lesnich sazenic a
rostlinného materiálu (porosty, rostliny, substráty určené k prodeji a výsadbě) - pojištění se sjednává na
1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
22.137.634 nová cena 20.000

Pro pojištěni zásob lesnich Sazenic a rostlinného materiálu (porosty, rostliny, substráty určené k prodeji
a výsadbě) Se ujednává spoluúčast 10% z poj. plnění, min. 20.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištěni vztahuje i na škody zpùsobené nepřímým úderem blesku na pojistnou
částku 200.000 Kč (1. riziko) se spoluúčasti 5.000 Kč.

Ostatní Živelní nebezpečí- v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb včetně vnitřních a vnějších stavebních součástí a příslušenství
těchto nemovitostí včetně zpevněných ploch a oplocení, bez rozvodných Siti mimo pojištěné areály.
Součásti pojistné částky je také pojistná částka Za dřevostavby.
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
215740005 nová cena 20.000

UNIQA pojišťovna, a.S.
Evropská 136, 16012 Praha 6 u Strana 2 (Celkem 13)
Telefon: +420 488 125 125 Pojıstna Smlouva č. 2737320312
ič;4924o480
Zapsaná u Městského Soudu v Praze, Oddı'l B,v102ka 2012.
wwwuniqaLZ



Pojistná Částka dřevostaveb pojištěných vrámci souboru vlastních budov, hal a staveb včetně
stavebních součásti a příslušenství budov Odpovídá časové ceně.

2. Soubor vlastních věcí movitých vč. DHM (vč. účtu 972) - navýšení pojistné částky o 15.089.959
Kč na celkovou pojistnou částku 104269584 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
104269584 nová cena 20.000

3. Soubor vlastních a cizích zásob včetně zásob na volném prostranství a Zásob lesnich sazenic a
rostlinného materiálu (porosty, rostliny, substráty určené k prodeji a výsadbě). - pojištění se sjednává na
1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
22.137.634 nová cena 20.000

Pro pojištění zásob na volném prostranství a zásob lesních sazenic a rostlinného materiálu (porosty,
rostliny, substráty určené k prodeji a výsadbě) se ujednává spoluúčast 10% z poj. plnění, min. 20.000
Kč.

Pro pojištění Ostatních živelnich nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, pism. a) - e) VPP UCZ/Živ/14 se
sjednává maximální roční limit pojistněho plnění ve výši 50000000,- Kč (vichřice, krupobiti) a
50.000.000 Kč (Ostatní nebezpečí). Soubor vlastních a cizích Zásob včetně zásob na volném
prostranství je v rámci sjednaného limitu pojištěn do výše 20.000.000 Kč.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

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

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb včetně vnitřních a vnějších stavebních součástí a přislušenství
těchto nemovitostí včetně zpevněných ploch a oplocení, bez rozvodných sítí mimo pojištěné areály.
Součástí pojistné částky je také pojistná částka za dřevostavby.
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
215740005 nová cena 10% z poj. plnění, min. 25.000

Pojistná částka dřevostaveb pojištěných vrámci souboru vlastních budov, hal a staveb včetně
stavebních součásti a přislušenství budov odpovídá časově ceně.

2. Soubor vlastních věcí movitých vč. DHM (vč. účtu 972) - navýšení pojistné částky o 15.089.959
Kč na celkovou pojistnou částku 104.269.584 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
104269584 nová cena 10% z poj. plnění, min. 25000

3. Soubor vlastních a cizich Zásob včetně zásob na volném prostranství a zásob lesních sazenic a
rostlinného materiálu (porosty, rostliny, substráty určené k prodeji a výsadbě). - pojištěni se sjednává na
1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
22.137.634 nová cena 10% z poj. plnění, min. 25000
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Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč. Soubor vlastních a cizích
zásob včetně Zásob na volném prostranství je v rámci sjednaného limitu pojištěn do výše
20.000.000 Kč.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

Pojištění se vztahuje i na vystoupáni vody z kanalizačního zařízení na maximální roční limit sublímit
pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč.

vodovodní škody - v rozsahu či. 1, odst. 3, vPP Ucz/Živ/14

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb včetně vnitřních a vnějších stavebních součásti a příslušenství
těchto nemovitostí včetně zpevněných ploch a oplocení, bez rozvodných sítí mimo pojištěné areály.
Součástí pojistné částky je také pojistná částka za dřevostavby.
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
215.740005 nová cena 20.000

Pojistná částka dřevostaveb pojištěných vrámci souboru vlastních budov, hal a staveb včetně
stavebních součásti a příslušenství budov odpovídá časové ceně.

2. Soubor vlastních věci movitých vč. DHM (vč. účtu 972) - navýšení pojistné částky o 15.089.959
Kč na celkovou pojistnou částku 104.269.584 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
104269584 nová cena 20.000

3. Soubor vlastních a cizích zásob včetně Zásob na volném prostranství a Zásob lesních Sazenic a
rostlinného materiálu (porosty, rostliny, substráty určené k prodeji a výsadbě) - pojištění se sjednává na
1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
22.137.634 nová cena 20.000

Pro pojištěni zásob lesnich sazenic a rostlinného materiálu (porosty, rostliny, substráty určené k prodeji
a výsadbě) se ujednává spoluúčast 10% z poj. plnění, rnin. 20.000 Kč.

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod vrozsahu čl. 1, odSt. 3 VPP UCZ/Živ/14 se sjednává
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč.

Výše uvedený maximální limity plnění plati pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.
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Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14

1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejich Zbytkú - pojištěni Se Sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota Spoluúčast v Kč
10.000.000 pojistná částka 20.000

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,
písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14

1. Soubor vlastních vnitřních a vnějších Stavebnich součástí a příslušenství nemovitostí včetně
zpevněných ploch a oplocení včetně rozvodných sítí v pojištěném areálu - pojištění se sjednává na 1.
riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota Spoluúčast v Kč
500.000 nová cena 5.000

Pro pojištění odcizení vnějších stavebních součásti se sjednává maximální roční limit pojistného plnění
ve výši 100.000 Kč.

2. Soubor vlastních věcí movitých vč. DHM (vč. účtu 972), (pro křovinořezy, pily a ostatní Stroje je
místem pojištění ČR) - pojištěni Se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
2.000.000 nová cena 5.000

3. Soubor vlastních Zásob vč. zásob na oploceném prostranství a zásob lesních sazenic a rostlinného
materiálu (porosty, rostliny, substráty určené k prodeji a výsadbě)- pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota Spoluúčast v Kč
1.000.000 nová cena 5.000

4. Soubor vlastních cennosti - pojištění Se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota Spoluúčast v Kč
600.000 pojistná částka 1.000

Odchylně od VPP se pojištění krádeže (vyjma cennosti) vztahuje i na Škody pohřešováním pojištěné
věci bez Zabezpečení Zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež), sublimit ročního
pojistného plnění ve výši 50.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč.

Loupežné přepadení při přepravě věcí- v rozsahu či. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14
DPPLlM/14

1. Soubor vlastních cennosti - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota Spoluúčast v Kč
200.000 pojistná částka 1.000
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2. Pojištění věcí (vlastní/cizí věci movitě a vlastní/cizí a zásoby) při vnitrostátní přepravě přepravované
vlastními nebo užívanými cizími vozidly (leasing1i pronájem).- pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
500.000 nová cena 10% Z poj. plnění, min. 1.000

Odchylně od LlM/14 se sjednává zabezpečení dle přílohy č.1.

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

1. Soubor pojištěného majetku viz. výše současně pojištěného na nebezpečí odcizení - pojištění se
sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
500.000 nová cena 5.000

V souladu s VPP UCZ/Odc/14, článek 1, odst. 7, se pojištěni vztahuje i na Škody způsobené nástřikem
nebo nánosem barev či chemikálií s maximálním ročním sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000
Kč.

Poškození nebo Zničeni elektronických Zařízení - v rozsahu VPP UCZ/EIe/14

1. Soubor veškeré elektroniky na území ČR elektroniky - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000 nová cena 1.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na předměty pojištění starší 6 let.

Celkové roční pojistné

živeıni pojištěni: 207.604; Kč

Odcizeni: 43.100,- Kč

Vandalismus: 5.000;- Kč

Pojištění elektroniky: 15.000,- Kč
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Společná a Závěrečná ustanovení

Roční pojistné: 270.704,- Kč
Sleva Za délku pojištění: 12%
Upravené pojistné: 238.220,- Kč
Způsob placení: ročně
Splátka pojistného: 238.220,- Kč

Alikvotní pojistné Za období 4.7. 2017 -16.5.2018 činí 8.692,- Kč a je splatné k 5.8.2017.
Splatnost pojistného: 17.5. (den a měsíc běžného roku).
Pojistník bere na vědomi, 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 UCZ/14.

Slevu Za délku pojištění 3 roky ve výši 12% poskytuje pojistitel na Celou dobu pojištění. Vypoví-li
pojistnik smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné Smlouvy), je povinen
takto neoprávněné získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy
Za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištěni zanikne Z jiných důvodů před
dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištěni, Změny vlastníka a výpovědi pojistitelem.

Makléřská doložka
Pojištěný pověřil makléřskou společnost RENOMIA, as. vedením (řízením) a Spravovánim jeho
pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně
prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (RENOMIA, as), který je oprávněn přijímat smluvně
Závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.
Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře.
Peněžní ústav:
čísıø účtu:
Kód banky:
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Odchylná ujednání :
1. Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je

automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka O méně než 10%, nebude
pojistitel požadovat doplatek pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek,
pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného obdobi o více než 10 %_
Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro
výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě.

2. Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu, pak se pro účely této pojistné smlouvy ujednává, že
ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věci pojistné hodnotě a pojistitel
akceptuje pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek.
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3. lnflační doložka: Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období
k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10 0/0.

4. Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení
pojištěných věcí Vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci V době pojistné události sníženou
o cenu případných zbytků. Pojistitel vyplatí pojistné plnění vždy v časové ceně pokud je
opotřebení pojištěné věcí vyšší než 80%.

5. V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel
poskytne plnění v nové ceně.

6. Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či
jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěný v rozsahu
sjednané pojistné smlouvy.

7. V případě pojistné událostí na více pojištěných souborech (Z téže příčiny) odečte pojistitel pouze
jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení
spoluúčasti z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také
na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

8. Ujednává se, že škody způsobené nebezpečím „záplava, povodeň“ a nastalé zjedné příčiny
během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna
spoluúčast, pro riziko „vichřice a krupobití“ platí časová lhůta 48 hodin. Toto se vztahuje také na
případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

9. Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod zvodovodních či kanalizačních
potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění Závady a škod na
těchto zařízeních) Způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo Zamrznutím vody ve
vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí.

10. Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékajicí z klimatizačních
zařízení, sprinklerových a samočinných hasících zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení.

11. Pro případ pojištění investic (účet 042) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody na
věcech movitých a nemovitých (budovy, haly a stavby), pokud k těmto věcem přešlo nebezpečí
škody na pojištěného.

12. Pojištění budov, hal a staveb (dále jen nemovitostí) se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku
pojištěných nebezpečí na nemovitostech na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch
k nimž je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve výstavbě anebo
před kolaudací, pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí škody na pojištěného, jakož i na
věcech v takové nemovitosti umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo
bezprostředně v důsledku stavebně montážní činnosti.

Sleva Za příznivý škodní průběh:
Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného
obdobi, uplatní nárok, vrátí pojistitel pro následující pojistný rok při splnění dále uvedených podmínek
část pojistného pojistníkovi zpět dle následující tabulky (dále jen bonifikací).

UNIQF. pojišťovna, as.
Evvøpflká 136, ióo 12 Praha ó Strana 8 tCetkem 13)
Telefon; +420 488 '125 125 Pojistná smlouva č- 2?3?320312
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Zapsaná u Městského Soudu v Praze, Oddíl B, vložka 20í2.
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Reálný škodní průběh Sleva
do 10% 10%
CIO 200/0 70/0

dO 300/0 40/0

Reálným škodním průběhem Za hodnocenou dobu pojištěni (za pojistný neboli upisovací rok) se rozumí
poměr výše Zaplacených a výše nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od
počátku pojištění až do konce hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný dil
pojistného odpovídající počtu uplynulých dnů) od počátku do konce hodnoceněho období.
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce,
resp. Za vyhodnocovaně období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné Smlouvy před
uplynutím celého pojistného roku, resp. doby daně platnou pojistnou smlouvou.
Přesáhne-li škodní průběh Za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i
kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady

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, as. nebo na telefonní linku
488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním Symbolem.

Pojistná smlouva Obsahuje 10 listů a přílohu c 1
V Praze dne 7 7. 2017

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasim s níže uvedenými všeobecnými pojistnýmí podmínkami a
doplňkovými pojistnýmí podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
UCZ/14 UCZ/Žlv/14 UCZ/Odc/14 DPP LlM/14 UCZ/EIe/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 na uzavření pojištění odpovídá mému pojistněmu Zájmu, mým pojistným
potřebám a požadavkům, že všechny mě dotazy, které jsem položil pojistiteli nebojím pověřeněmu
zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

UNIQÄ pojišťovna, č.5.
Evropská 135, 16012 Praha ó Strana 9 (celkem 13)
Telefon; +420 488125125 Pojistná Smlouva č. 2737320312
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Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, as. a její zprostředkovatelé Zpracovávali ve smyslu Zák. č.
101/2000 Sb. (dále jen Zákon), mě osobní údaje v rámci Činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s
pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k Zajištění práv a 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 souhlasú může mít za následek Zánik
pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečné a srozumitelně poučen o svých právech a výše
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání Závazkú plynoucích Z tohoto pojištění, a to i pro ta
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím stím, aby mě UNIQA pojišťovna, as. 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.“
Pojistník/pojištěný 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-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně Osvědčuje
pojistný Zájem pojistnika uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od
pojistnika i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění
nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

.. _
Zprostredkovatel. RENOMIA, a.s.
Z racoval:
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