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Pojištěný:	Pojistník:
České vysoké učení technické v Praze	České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická	Fakulta elektrotechnická
Technická 2	Technická 2
166  27	Praha 6	166  27	Praha 6
Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.111/98 Sb.


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:	1. 11. 2008
Konec pojištění:	1. 11. 2009	s automatickým prodlužováním
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení a zpevněných ploch
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
750.000.000	nová cena	50.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih,  modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	50.000
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) – e), VPP UCZ/Živ/06	

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení a zpevněných ploch
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
750.000.000	nová cena	10.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih,  modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	10.000

Pro pojištění ostatního živelního nebezpečí se stanovuje maximální roční limit plnění ve výši 20.000.000 Kč pro každé pojišťované nebezpečí.

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 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení a zpevněných ploch
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
750.000.000	nová cena	10.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih,  modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	10.000


Pro pojištění katastrofických nebezpečí se stanovuje maximální limit plnění ve výši 20.000.000 Kč pro každé pojišťované nebezpečí 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho kalendářního roku.

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).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
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	0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih,  modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	5.000

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1EY05	Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, 
	písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/06 a DPP LIM/05

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor vlastních vnitřních a vnějších stavebních součástí,stavebních úprav a oplocení, soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih,  modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité – 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 krádeže vztahuje i na škody způsobené na pevně spojených součástech budovy (např. okapy, parapety apod.) bez zabezpečení zámkem a bez 
překonání jiné překážky, sublimit ročního pojistného plnění ve výši 300.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na pohřešování věci (prostá krádež) na pojistnou částku 50.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 1.000 Kč.

2. Peníze, ceniny a cennosti v trezorech a příručních pokladnách – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
300.000	pojistná částka	1.000

3. Věci zaměstnanců (včetně kol), studentů a návštěvníků – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
100.000	pojistná částka	1.000

Ujednává se, že pojistitel bude akceptovat zabezpečení majetku zámkem FAB nebo dózickým zámkem  nebo visacím zámkem  pro pojištění krádeže s ročním sublimitem plnění ve výši 300.000 Kč. Za uzamčený prostor se považují též skleněné vitríny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení a zpevněných ploch, soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih,  modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
500.000	nová cena	1.000

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

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Vnější a vnitřní vlastní skla vč. vitrín, bespečnostních folií, markýz, světelných reklam a neónů o tl. min. 2mm – pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
50.000		nová cena	1.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1GZ01, 1FZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení včetně jejích součástí a příslušenství a poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/05 a UCZ/Str/05

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor strojů, zařízení a elektroniky vč. příslušenství – pojištění se sjednává na 1.riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
3.000.000	nová cena                  		  20.000 Kč 

2. Přenosná elektronika a přístroje na území ČR – pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
50.000		nová cena                  		  1.000 Kč 

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosného zařízení, které 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěné činnosti – dle zakládací listiny včetně z držby, vlastnictví správy, pronájmu a užívání nemovitostí vč. následných finančních škod, odpovědnosti z provozu školských a dalších zařízení, úrazů studentů a návštěvníků

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/07.
Pojistná částka:		15.000.000 Kč
Spoluúčast:		1.000 Kč
			Bez spoluúčasti úrazy studentů a návštěvníků

Odpovědnost za škodu se vztahuje i na věci vnesené a odložené studentů a návštěvníků ČVUT - Fakulty elektrotechnické, uzamčeným prostorem je i kancelář, budova apod..

V rámci pojistné částky a spoluúčasti pro základní pojištění se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou navzájem mezi pojištěným a ostatními fakultami a ústavy ČVUT.

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/07:

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)
Limit plnění:		1.000.000 Kč
Spoluúčast:		1.000 Kč

Smluvní ujednání - odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných
Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/07 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.
Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením, a na škody vzniklé chybnou obsluhou, nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo tím koho ke své činnosti použil.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.
Limit plnění:		1.000.000 Kč
Spoluúčast:		1.000 Kč

Náhrada nákladů zdravotní pojišťovny – zaměstnanci (06)
Limit plnění:		1,000.000 Kč
Spoluúčast:		1.000 Kč
Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)
Limit plnění:		100.000 Kč ze všech PU na 1 den
			10.000 Kč na 1 zaměstnance
Spoluúčast:		1.000 Kč

Odpovědnost studenta za škodu způsobenou na věci pojištěného při vyučování
Limit plnění: 			3.000.000,- Kč pro jednu a všechny škody vzniklé v ročním pojistném období
Spoluúčast:		1.000 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové roční pojistné

Živelní pojištění:	311.938,- Kč

Vandalismus :	5.250,- Kč

Odcizení:	12.156,- Kč

Pojištění skla:	1.500,- Kč

Pojištění elektroniky a strojů:	45.000,- Kč

Pojištění odpovědnosti:	100.892,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné:	478.236,- Kč
Obchodní sleva:	10%
Upravené roční pojistné:	430.412,- Kč
Způsob placení: 	ročně
Splátka pojistného:	430 412,- Kč

Splatnost pojistného: 1.11. (den a měsíc běžného roku). 
První splátka pojistného je k 10.11.2008.
Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.





Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného makléře MARSH, s.r.o., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx vedený u Citibank Europe plc organizační složka, Evropská 178, Praha 6, konst. symbol. 3558, variabilní symbol č. pojistné smlouvy 2735304293.
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 
pojistitel nebude namítat podpojištění, pokud se v průběhu doby pojištění nezvýší hodnota majetku o více než 15%
	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, pojištění se sjednává na pojistnou částku 10.000.000 Kč (1. riziko)
odchylně od VPP UCZ/05 neplatí ustanovení v Čl.5, odst.5.5  

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na prodejního poradce (makléřskou společnost MARSH, s.r.o.), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.
Pojistná smlouva obsahuje 9 listů a přílohu č.1.
V Praze, dne 31.10.2008





					...........................................................................................
	Ing. xxxxxxxxxxxxx	Ing. xxxxxxxxxxxxxxx 	
	odbor	ředitelka odboru
	pojištění průmyslu a zajištění	pojištění průmyslu a zajištění
	
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	DPP 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 ....................., dne .......................	    ...............................................................
								podpis pojistníka


Pojištěno prostřednictvím:	MARSH, s.r.o.
Zpracoval:	Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx
		xxxxxxxxxx, fax xxxxxxxxxxx



Příloha č. 1 k pojistné smlouvě č. 2735304293



Místa pojištění :
Technická 2, MONOBLOK, Praha 6
Resslova 9 – areál ČVUT, budova E, Praha 2
Na Zderaze, areál ČVUT, budova G, Praha 2
Temešvár 12, 398 18 Záhoří u Písku
Dle účetní evidence na území ČR



