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POJISTNÁ SMLOUVA 
č.2739303841 

Pojistník: 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Na Slovance 2 
182 21 Praha 8 
IČ : 683 78 271 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/05 se ujednává, že 
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
Je-li 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. 

Počátek pojištění: 

Konec pojištění: 
Změna platná od: 

1. 8.2008 
1. 8.2009 
9.10.2009 _________________________ , ____ _ 

s automatickým prodlužováním 
dodatek č.003 

-------------------------·---· 
Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění : 

-----·-------------------·----·-----·----------------·----·-------------------------·------------------·---------·---

1AY01 Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/06 

Místo pojištění : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí, 
strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a zpevněných ploch 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
410.000.000 nová cena 5.000 

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, 

exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, 
vzácných tisků, knih, časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
750.000.000 nová cena 5.000 
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3. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka) - pojištění se 
sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč 

100.000 
pojistná hodnota 
pojistná částka 

spoluúčast v Kč 
1.000 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku. 

1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a), b), e), VPP UCZ/Živ/06 

Místo pojištění : dle přílohy č.1 

1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí, 
strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a zpevněných ploch 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

410.000.000 nová cena 5.000 

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, 

exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, 
vzácných tisků, knih, časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

750.000.000 nová cena 5.000 

3. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka) - pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

spoluúčast v Kč 
1.000 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 neplatí ujednání v Čl.3, odst.2, písm.a) a v Čl.4, odst.2, písm.a). 

----------------- -------------------- ---- -- ----------------------

1AY13 Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/06 
- pojištění se vztahuje i na škody způsobené srážkovými vodami a atmosférickými srážkami 

Místo pojištění : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí, 
strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a zpevněných ploch 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
410.000.000 nová cena 5.000 
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2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, 

exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, 
vzácných tisků, knih, časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
750.000.000 nová cena 5.000 

3. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka) - pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

spoluúčast v Kč 
1.000 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 Čl.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění. 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 neplatí ujednání v Čl.8, odst.3, písm.d) a v Čl.8, odst. 4, písm.c). 
------------·-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro pojištění ostatního živelního nebezpečí, povodně, záplavy a zemětřesení se ujednává max. roční 
limit plnění ve výši 25.000.000 Kč pro každé nebezpečí. 

----------------------------------------------------------------------------·----·------------------------------

1AY09 Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/06 

Místo poj i štění : dle přílohy č.1 
1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 pojistná částka 5.000 

1 BY02 Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/06 

Místo poiištěn í : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí, 
strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a zpevněných ploch 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
410.000.000 nová cena 5.000 

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, 

exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, 
vzácných tisků, knih, časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
750.000.000 nová cena 5.000 
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3. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka) - pojištění se 
sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč 

100.000 
pojistná hodnota 
pojistná částka 

spoluúčast v Kč 
1.000 

Pro pojištění vodovodních škod se ujednává max. roční limit plnění ve výši 50.000.000 Kč. 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené tekutinami z laboratorních a přístrojových rozvodů . 

---------------------------------

1 EYOS Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, 

písm. a)- b), VPP UCZ/Odc/06 a OPP LIM/05 

Místo pojištění : dle přílohy č.1 

1. Soubor vlastních stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí a oplocení, soubor přístrojů, zařízení, 
elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na 
znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih, časopisů, 
zabezpečovacích zařízení, antén a OHIM a zásob - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

2.000.000 nová cena 5.000 

Odchylně od VPP se pojištění krádeže vztahuje i na škody způsobené na pevně spojených součástech 
budovy (např. okapy, parapety apod.) bez zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky s ročním 
sublimitem plnění ve výši 200.000 Kč, spoluúčast 5.000 Kč. 

Pro mobilní elektroniku se ujednává územní rozsah ČR. 

\ 
2. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka) - pojištění se 

sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

spoluúčast v Kč 
1.000 

Odchylně od OPP LIM/05 se ujednává zabezpečení - viz. příloha č.2 

1 DY02 Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/06 

Místo pojištění : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí, 
strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a zpevněných ploch, soubor přístrojů, 

zařízení, elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih, 
časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a OHIM a zásob- pojištění se sjednává na 1. riziko 
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pojistná částka v Kč 

100.000 
pojistná hodnota 

nová cena 

Pojistná smlouva č. 2739303841 

spoluúčast v Kč 

5.000 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené sprejery a malbami na pojištěnou věc . 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na historické nebo památkově chráněné objekty a vnější 
skleněné výplně. 

1 CB01 Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/05 

Místo pojištěni : dle přílohy č.1 
1. Vnitřní a vnější skleněné tabule o tloušťce min. 2mm - pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000 nová cena 10% z pojistného plnění, min. 500 

---------·------------·--------·--·-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení včetně jejích součástí a příslušenství - v 

rozsahu VPP UCZ/Ele/05 

Místo pojištění : dle přílohy č.1 
1. Soubor elektroniky - pojistná částka 230.000.000 Kč, maximální limit plnění na pojistnou událost 

3.000.000 Kč, celkový maximální roční limit plnění 10.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 

10.000.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
10.000 Kč (zařízení do poj. částky 250.000 Kč) 
100.000 Kč (zařízení nad poj. částku 250.000 Kč) 

2. Soubor přenosné elektroniky na území ČR - pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 5.000 Kč 

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosné elektroniky v bodě 2, kterou pojištěný potřebuje k 
výkonu povolání, 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. 
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Odchylně od VPP UCZ/Ele/05 se upravuje článek 1, bod 3 - Pojištění se vztahuje pouze na případ 

takového poškození pojištěného zařízení, které podstatně vylučuje jeho funkčnost. 

Odchylně od VPP UCZ/Ele/05 se upravuje článek 1, bod 7c) - Pojištění se vztahuje na zařízení převzaté 

předávacím protokolem nebo obdobným způsobem, které ještě nebylo instalováno nebo smontováno 
nebo zprovozněno ve zkušebním provozu. 

Odchylně od VPP UCZ/Ele/05 platí článek 1, bod 6 b) c) . 

Pojištění se vztahuje i na poškození patrony s pracovními kovy u MBE (molecular beam epitaxi -
technologie růstu krystalu) při náhlé a neočekávané ztrátě vakua, způsobeného : 

netěsností - porušením těsnění, vadným ventilem, porušenými keramickými průchodkami, 
prasknutím skleněného okénka 
nenastartováním záložního zdroje dieselgenerátoru v případě výpadku síťového proudu 

Toto pojištění se sjednává na roční sublimit plnění ve výši 500.000 Kč se spoluúčastí 10% z plnění, min. 
5.000 Kč. 

-------------------------------------------

Živelní pojištění: 

Celkové roční pojistné včetně dodatku č.003 

245. 716,- Kč 

Vandalismus : 2.145,- Kč 

Odcizení: 17.082,- Kč 

Pojištění skla: 2.000,- Kč 

Pojištění elektroniky: 118.781,-Kč 

-·------------------------------... ---------------------------·-------------·------------------------------------- -------

Společná a závěrečná ustanovení 

Roční pojistné včetně dodatku č.003: 

Způsob placení: 
Splátka pojistného: 

385. 724,- Kč 
pololetně (bez přirážky) 
192.862,- Kč 

Alikvotní pojistné za období 9.1 O. 2009 - 31.1.201 O činí 616,- Kč a je splatné k 8.12.2009. 

Splatnost pojistného: 1.8. a 1.2. (den a měsíc běžného roku). 
Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 
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Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného makléře MARSH, 

s.r.o., č.ú.  vedený u   

,konst. symbol. 3558, variabilní symbol č. pojistné smlouvy 2739303841. 

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře. 

Zvláštní ujednání : 

souborem rozvodných sítí se rozumí např. kanalizace, plynovodní řády, objekty rozvodné energie 
apod. v areálu pojištěného 

při likvidaci škod z pojistného nebezpečí voda nebo topné medium vytékající z vodovodního 
zařízení poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové 

potrubí vody, pokud k tomu došlo mrazem nebo přetlakem 
pojištění se automaticky vztahuje i na nově pořízený majetek za podmínky, že jeho hodnota 
nepřesáhne 15% pojistné částky bez navýšení pojistného 
pojistitel nebude namítat podpojištění 
odchylně od VPP bude pojistitel plnit škody u pojištěných věcí vždy na novou hodnotu bez 
uplatnění opotřebení 

pojištění prvního rizika je vždy sjednáno na novou cenu 
v případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojistitel vždy pouze jednu 

spoluúčast a to nejvýše sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčasti 
z jednotlivých předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká 

ujednává se, že škody způsobené a nastalé z jedné přičiny během 72 hodin se berou jako jedna 
pojistná událost a z toho titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. 
pro pojistná nebezpečí vichřice a krupobití, povodeň a záplava včetně škod způsobených 
srážkovými vodami a atmosférickými srážkami se za škodu vzniklou z jedné pojistné události 
považují všechny škody vzniklé v době trvání pojištění v místě pojištění a to i opakovaným 
působením těchto nebezpečí během 72 po sobě následujících hodin 
v případě škodní události se za jedno místo pojištění (pro účely posouzení jedné pojistné 
události) považují všechny v pojistné smlouvě uvedené adresy míst pojištění dohromady. 

pojistné krytí sjednané touto pojistnou smlouvou se rozšiřuje o pojištění přiměřených a 
doložených nákladů, které pojištěný vynaloží na přípravu, dokladování, ověření nebo 
zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná smlouva. Takovéto náklady 
zahrnují mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené pojištěným a rovněž 

další náklady na externí účetní, poradce a konsultanty 
pojistitel bude akceptovat zabezpečení majetku zámkem typu FAB nebo dózickým zámkem nebo 
visacím zámkem pro pojištění krádeže s ročním limitem plnění 200 000 Kč. Za uzamčený prostor 

se považují též skleněné vitríny 
odchylně od VPP UCZ/05 neplatí ustanovení v Čl.5, odst.5.5 
pojištěn je veškerý nemovitý a movitý majetek a zásoby vedené v účetní, operativní nebo jiné 

evidenci pojištěného, včetně majetku, který ještě nebyl zaveden do evidence majetku, ale byl již 
převzat, např. předávacím protokolem (např. nezkolaudovaná investice apod.) 
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Způsob likvidace pojistných událostí: 

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na prodejního poradce (makléřskou spoleěnost 

MARSH, s.r.o.), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišť9/ny, a.s. 

Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 

Pojistná smlouva obsahuje 8 listů a přílohu č.1 a i.1 ) 
V Praze, dne 4.12.2009 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 

doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/05 UCZ/Živ/06 UCZ/Odc/06 OPP LIM/05 UCZ/Skl/05 UCZ/Ele/05 

Prohlašuji, že byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a 
v českém jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 z.č. 37/2004 Sb., o pojistné 
smlouvě. Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá pojistnému zájmu klienta a jeho 

pojistným potřebám, které vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné 
smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění byl srozuměn. 
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák.č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon), osobní a citlivé údaje klienta v rámci 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a to po dobu trvání závazkového vztahu za účelem uzavření pojistné 
smlouvy a jejího následného plnění v souladu s pojistnými podmínkami. Souhlas může být kdykoliv 

odvolán písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek 
odstoupení od smlouvy pojistitelem. Prohlašuji, že bylo poskytnuto poučení o právech vyplývajících ze 
zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění 

i pro ta připojištění, která byla sjednána dodatečně. 

v ... f (.'!!::.~ .... . dne ... ... 1.J...-.)c.?nQ9 

Pojištěno prostřednictvím: MARSH, s.r.o. 
Zpracoval:  

, fax  
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2739303841 

místo pojištění : 
1. Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 
2. Skryje nad Berounkou 100 
3. Horní Rokytnice nad Jizerou 120 
4. Horní Rokytnice na Jizerou 426 
5. Cukrovarnická 1 O Praha 6 
6. tř. 17. listopadu 50, Olomouc (Univerzita Palackého - budova č. 50, laboratoře) - kromě 

nemovitého majetku 
7. V Holešovičkách 2, Praha 8 - Trója (v objektu MFF UK ČR, 4. přízemí a suterén) - kromě 

nemovitého majetku 
8. Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 (v objektu UTIA AV ČR, v.v.i., 4. patro) - kromě nemovitého 

majetku 
9. Bohušovická 229, Praha 9 
1 O. území ČR dle účetní evidence 
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Příloha č.2 k pojistné smlouvě č. 2739303841 

Ujednání o zabezpečení: 
Pojistitel bude akceptovat následující zabezpečení : 

Cukrovarnická 1 O Praha 6: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 1.000 000 Kč. 
Areál je ohraničen ulicí Cukrovarnická - uzamčená vrata dvoukřídlá, uzamčená vrátka u vrátnice (objekt 
„G"), ulicí Špálova - uzamčená branka dvoukřídlá zajištění řetězem a visacím zámkem, ulicí Na 
Ořechovce - uzamčená branka s visacím zámkem, další uzamčená branka s dozickým zámkem a 
uzamčená vrata s visacím zámkem do skladu elektroniku, ulicí U laboratoře - uzamčená branka 
s dozickým zámkem a uzamčená dvoukřídlá vrata s visacím zámkem. Všechny vchody u všech objektů 
jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem FAB. Areál je nepřetržitě střežen vrátným, který v noční době 

provádí obchůzky pracovišť a objektů (zápis do knihy hlášení). Většina oken do 3,5 m nad úrovní terénu 
zabezpečená nejsou. Pouze některá mají železnou mříž (C205/8). 

Na Slovance 2, 180 40 Praha 8: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 1 000 000 Kč. 
Areál je nepřetržitě střežen vrátným, který v noční době provádí obchůzky. Budovy jsou zabezpečeny 

EZS s prostorovou ochranou s napojením na bezpečnostní službu. Doba dojezdu bezpečnostní služby je 
15 minut. Dále je zde instalován kamerový systém (4 kamery) pokrývající dveře a vstupní bránu. Monitor 

je umístěn ve vrátnici. Okna do 3,5 m nad úrovní terénu zabezpečená nejsou. Pouze čtvery okna 
vedoucí do dílen jsou opatřena mříží. Vstupy jsou zabezpečeny následovně: 

vrata -visací zámek bezpečnostní CORBIN + vložka FAB 
branka - bezpečnostní vložka CORBIN 
manipulační vstup - visací zámek přístupný zevnitř 
vrata (atrium) - dozický zámek + visací zámek, sledovaná kamerou 

nouzový východ z A3 - vložka CORBIN 
hlavní vrátnice A1 - vložka CORBIN 
hlavní vjezd - automatická vrata ovládaná z vrátnice, sledovaná kamerou 
vchod do rozvodny VN - suterén+ přízemí - speciální vložky 
otvírací díl plotu za kotelnou - visací zámek CORBIN 
dveře v oploceni RS - visací zámek přístupný pouze zevnitř 

Tř. 17. listopadu 50, Olomouc: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 1 000 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem . Ve vrátnici je stálá služba, která provádí 
v mimopracovní době pravidelné obchůzky po čtyřech hodinách. 
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V Holešovičkách 2, Praha 8 - Trója: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 1 000 000 Kč. 

Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem . Ve vrátnici je stálá služba, která provádí 

v mimopracovní době pravidelné obchůzky po čtyřech hodinách. 

Pod Vodárensku věží 4, Praha 8: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 500 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem . Ve vrátnici je stálá služba, která provádí 
v mimopracovní době pravidelné obchůzky po čtyřech hodinách. 

Skryje nad Berounkou 100: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 

Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem. 

Horní Rokytnice nad Jizerou 120: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem. 

Horní Rokytnice nad Jizerou 426: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 

Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem. 

Bohušovická 229, Praha 8 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 

Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem. 
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