
 

POJISTNÁ SMLOUVA

č.2739321706

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

|Č:49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

Pojistník:

Vojelnská zdravotní pojišťovna České republiky

Drahobejlova 1404/4

190 O3 Praha 9

IČ147114975

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

Zastoupená lng. Josefem Díesslem, generálním ředitelem

Pojištěný:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Drahobejlova 1404/4

190 03 Praha 9

|Č:47114975

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

Oprávněná osoba:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Drahobejlova 1404/4

190 03 Praha 9

|Čz47114975

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 se ujednává, že

pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
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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. 6. 2018

Konec pojištění: 1. 6. 2022 bez automatického prodlužování

Pojistné období: 1 rok

 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: dle účetní evidence na území ČR

 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Všerizikovvé pojištění (ALLRISK) - v rozsahu VPP UCZ/AR/14/A, VPP UCZ/AR/14/B, VPP UCZ/14,
VPP UCZ/Ziv/14 a DPP LIM/14

1. Soubor vlastních nemovitostí včetně technického zhodnocení, stavebních součástí, bytových
jednotek, přístavků, zpevněných ploch, komunikací, pozemkových úprav, kanalizace, inženýrských sítí,

EZS, EPS, telefonizace objektu, oplocení a vrat

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

444.238.758 nová cena 50.000

2. Soubor věcí movitých - vč. strojů, přístrojů, zařízení, písemností, plánů, výkresů, nosičů dat a

záznamů na nich, věci vnesených a odložených a věcí zaměstnanců

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

?0.281.916 nová cena 50.000

3. Soubor elektroniky a elektronického zařízení

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

102.105.158 nová cena 50.000

4. Soubor věcí zvláštní umělecké hodnoty, uměleckých děl a sbírek (soubor obrazů, reprodukcí, ad.)
včetně exponátů na výstavách - pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

97.638 pojistná částka 5.000

5. Soubor peněz a cenin uzamčených v pokladnách a trezorech - pojištěni se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 pojistná částka 5.000

- pro pojištění nebezpečí ostatní živel (vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřicení skal nebo zeminy, pád

stromů, stožárů a jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, pokud je pojištěna budova) se sjednává

maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč (vichřice, krupobití) a 20.000.000 Kč

(ostatni nebezpečí) se spoluúčasti 5.000 Kč
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- pojištění se vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami na maximální roční sublimit

pojistného plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčasti 1.000 Kč. Atmosférickými srážkami se rozumí voda,

která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo Iedem.

Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými

okny, venkovnímí dveřmi nebo jinými zjevnými otvory.
- pro pojištění nebezpečí povodně, záplavy se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši

10.000.000 Kč se spoluúčasti 50.000 Kč, pro předměty pojištění pod bodem 4 - 5 se sjednává

spoluúčast ve výši 5.000 Kč

- pro pojištění nebezpečí zemětřesení se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši

10.000.000 Kč se spoluúčasti 50.000 Kč, pro předměty pojištění pod bodem 4 - 5 se sjednává

spoluúčast ve výši 5.000 Kč

- pro pojištěni nebezpečí vodovodních škod se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 20.000.000

Kč se spoluúčasti 1.000 Kč

- pojištění se vztahuje i na náklady na úhradu vodného a stočného vzniklé v souvislosti s únikem vody z

vodovodního zařízení v důsledku poškození tohoto vodovodního zařízení mrazem, lomem apod. na

maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 500.000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč.

- pojištění se vztahuje i na škody způsobené vystoupením vody z kanalizačního zařízení na maximální

roční sublimit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč se spoluúčasti 50.000 Kč, pro předměty pojištění

pod bodem 4 - 5 se sjednává spoluúčast ve výši 5.000 Kč

- pro pojištění ostatních nebezpečí vyjma výše a níže uvedených a nebezpečí FLEXA se sjednává

maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč

- pro pojištěni nebezpečí odcizení se sjednává pojistná částka ve výši 1.000.000 Kč (1. riziko) se

spoluúčasti 5.000 Kč pro stavební součásti, přislušenství budov nebo staveb, zabezpečení, drobné a

ostatní stavby a soubor věcí movitých - vč. strojů, přístrojů, zařízení, písemnosti, plánů, výkresů, nosičů

dat a záznamů na nich, věcí vnesených a odložených a věcí zaměstnanců a pojistná částka ve výši
100.000 Kč (1. riziko) se spoluúčasti 1.000 Kč pro penize a ceniny

- pro pojištěni vandalismu se sjednává pojistná částka ve výši 100.000 Kč (1. riziko) se spoluúčasti

5.000 Kč

- pro pojištěni sprejerů se sjednává maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 50.000 Kč se

spoluúčasti 5.000 Kč

- pro pojištění skla včetně vnějšího osvětlení a reklam se sjednává pojistná částka ve výši 100.000 Kč (1.

riziko) se spoluúčasti 1.000 Kč

- pro škody způsobené nepřímým úderem blesku se ujednává maximální roční limit pojistného plnění ve

výši 500.000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč

Způsob zabezpečení proti odcizení- viz. příloha č.1

 

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

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

5.000.000 pojistná částka 20.000
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Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14

DPPLIM/14

1. Peníze, cennosti- pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 pojistná částka 1.000

 

Poškození nebo zničení elektronických zařízení- v rozsahu VPP UCZ/Ele/14

1. Soubor vlastní a cizí stacionární elektroniky včetně příslušenství, příslušných sítí a kabelů dle přílohy
č. 2

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

34.612.056 nová cena 5.000

Pro pojištění elektroniky se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 9.000.000 Kč.

 

Pojištění odpovědnosti

Pojištěné předměty podnikání: dle výpisu zARES a obchodního rejstříku pojištěného platného v době

sjednání pojištění

Základní pojištění- v rozsahu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

podnikatele a právnické osoby UCZIOdp-PI14 (dále jen „UCZIOdp-Pl14“)

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové)
- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci

- následnou finanční škodu

- náklady k právní ochraně pojištěného
- zachraňovací náklady
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí

osoby
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch

pracovníka pojištěného
- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění

- odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku

- odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a

z provozu vozidla jako pracovního stroje

- odpovědnost za věci odložené a vnesené 3. osob

- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování u

pojištěného
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Limit plnění v Kč 20.000.000,-

Spoluúčast v Kč 5.000,-

1.000,- regresy zdrav. pojišťoven ve prospěch 3. osob i pracovníka

pojištěného a orgánu nemoc. pojištění

500,- věci vnesené a odložené 3. osob

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč 12.500,-

Další pojištěné rizika a nebezpečí (dodatková pojištěni) - v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W)

Sublimit plnění v Kč 10.000.000,-

Spoluúčast v Kč 5.000,-

Územni platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných a Odpovědnost za škodu na věcech

převzatých (99)

Společný sublimit plnění v Kč 1.000.000,-

Spoluúčast v Kč 5.000,-

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč 4.200,-

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění V Kč 1.000.000,-

Spoluúčast v Kč 5.000,-

Územni platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč 4.200,-

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Sublimit plnění na jednoho

zaměstnance v Kč 10.000,-

Sublimit plnění na 1 den v Kč 100.000,-

Spoluúčast: 500,-

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč 1.000,-
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Celkové roční pojistné

Pojištění ALLRISK: 123.404,- Kč

Odcizení: 2.000,- Kč

Pojištění elektroniky: 56.245,- Kč

Odpovědnost: 21.900,- Kč

 

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné: 203.549,- Kč

Pojistné za dobu pojištění 1.6.2018 - 31.5.2022 814.196,- Kč

Způsob placení: ročně

Splátka pojistného: 203.549,- Kč

Splatnost pojistného: 1.6. (den a měsíc běžného roku).

Splatnost každého předpisu k úhradě pojistného je 14 dnů ode dne jejího doručení pojístníkovi.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřil makléřskou společnost RENOMIA, a.s. vedením (řízením) a spravováním 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: XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Kód banky: XXXX

Konstantní symbol: XXXX

Variabilní symbol: XXXXXXXXXX

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

Odchylná ujednání majetek:
Akceptace pojistných částek

Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu, pak se pro účely této pojistné smlouvy ujednává, že ke dni

sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a pojistitel akceptuje
pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek.
Automatické pojištění nového majetku
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je

automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-Ii se tím pojistná částka o méně než 15%, nebude pojistitel

požadovat doplatek pojistného a nebude namítat podpojištění. Pojištěný je povinen oznámit navýšení

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha 6
..

Strana 6 (celkem 15)
Telefon: +420 488 125 125 Popstná smlouva c. 2739321706

IČ: 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. › X

www.uníqa.cz



 

pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věci v průběhu pojistného období o více

než 15 %. Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro

výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě.

lnflační doložka

Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojištění k navýšení pojistných hodnot v

důsledku inflace menší než 15 %.

Tolerance podpojištění
Ujednává se, že pokud pojistná částka v době pojistné události není nižší o více než 20% než částka

odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, nebude pojistitel namítat podpojištění.
Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, zničení nebo ztráty
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události bez odpočtu
opotřebení snížený o cenu případných zbytků.
Cizí věci užívané - automatické pojištění v případě přechodu vlastnictví na pojištěného
Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných
smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané
pojistné smlouvy.

.

Místo pojištění- Ceská republika
Ujednává se, že místem pojištění všech předmětů pojištění je území České republiky.
Toto ujednání se vztahuje i na mobilní zařízení, které pojištěný zapůjčil na základě smlouvy obchodním

partnerům na území ČR s limitem plnění 500.000 Kč.

Spoluúčast - pojistná událost na více souborech

V případě pojistné události 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.
Spoluúčast- pojistná událost vzniklá z více pojistných nebezpečí
Ujednává se, že v případě pojistné události vzniklé působením více pojistných nebezpečí (bez ohledu na

skutečnost zda vznikne na jednom nebo na více pojištěných souborech) odečte pojistitel pouze jednu
spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčasti z

jednotlivých pojistných nebezpečí a předmětů, jichž se pojistná událost týká.
Záplava, povodeň - změna definice

Plnění z pojištění rizika záplavy a povodně není omezeno skutečností, že záplava a povodeň měla

charakter záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí (např.
20-letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá.

Náraz dopravního prostředku, pád stromu

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti

poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.

Katastrofická rizika - časové vymezení 1 pojistné události

Ujednává se, že u živelních škod, které nastanou zjedné příčiny během 72 hodin, se hodnotí jako jedna
pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. Toto se vztahuje také na případy,
kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.
Zpětné vystoupeni vody z kanalizačních potrubí

Pojištění pro případ pojistného nebezpečí povodně nebo záplavy resp. vodovodních škod se vztahuje i

na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí.
Vodovodní škody - potrubí
Pro pojištění vodovodních škod se Ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních potrubí a

zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních)
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způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním

potrubí a zařízeních připojených na potrubí.
Vodovodní škody - sprinklery, klimatizace, vnitřní dešťové svody
Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení,
vnitřních dešťových svodů, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto

zařízení.

Náklady na hašení, demolici, odvoz suti

Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné
události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění se sjednává na první riziko nebo

s limitem plnění 5.000.000 Kč.

Nepřímý úder blesku

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčnich účinků na věci

nebo na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku

působení blesku na tato vedení, je tímto také pojištěn.
Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události

Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou
událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.

Omezení možnosti naturálního plnění
Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se

obě smluvní strany nedohodnou jinak.
Zachraňovací náklady
Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 15% pojistné částky pojištěné věci nebo limitu

plnění. Toto omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob.

Pojištění nemovitostí, na kterých jsou prováděny stavební úpravy
Pojištění budov, hal a staveb (dále jen nemovitosti) 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.

Škody způsobené zvířetem nebo hmyzem
Pojištění se vztahuje také na poškození pojištěného předmětu jakýmkoliv zvířetem nebo hmyzem. Byly-li

po pojistné události vynaloženy náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti opětovnému
poškození pojištěné věci), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, maximálně však

ve výši 30 % z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci.

Vodné, stočné

Pojištění vodovodních škod se vztahuje také na náklady vynaložené na vodné a stočné účtované za únik

vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištění podle tohoto odstavce se sjednává na

první riziko nebo s limitem plnění 500.000 Kč.

Atmosférické srážky, zatečení

Pojištění se vztahuje také na poškození nebo zničení pojištěných věcí v důsledku atmosférických
srážek, tzn. působením vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru v souvislosti s

přívalovým deštěm, táním sněhové nebo ledové vrstvy nebo nedostatečným odtokem svodů dešťové

vody. Pojištění podle tohoto odstavce se sjednává na první riziko nebo s limitem plnění 100.000 Kč.

Odcizení, vandalismus - nezjištěný pachatel

Pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn.
Prostý vandalismus

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslně zničení pojištěné věci, a to bez

ohledu na to, zda toto poškození/ zničení souvisí s pokusem o vloupání či s vloupáním samotným.
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Odcizení věcí z dopravního prostředku
Pojištění pro případ odcizení movitých věcí se vztahuje i na případ odcizení přepravovaných věcí vč.

mobilní elektroniky z dopravního prostředku (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu). Místem

pojištěni pro případ odcizení v rozsahu tohoto ujednání je geografické území Evropy. Odchylně od

příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění, je-li předmět
pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném zavazadlovém prostoru dopravního
prostředku. Je-li předmět pojištění pevně spojen s motorovým vozidlem, považuje se za překonání
překážky překonání uzamčeni motorového vozidla. Pro toto pojištěni se ujednává limit plnění 100.000

Kč.

Sprejeři
Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslně poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např.
spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle předchozí
věty poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na

vyčištění, případně i na opravu souvislé plochy, jejíž část byla pojistnou událostí zasažena. Vynaložil-li
pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji
a barvami), budou součásti pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 30 % z

částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění 50.000

Kč.

Kamerové systémy
V případě škody na kamerovém systému sloužicírnu místu pojištění poskytne pojistitel plnění i v případě,
je-Ii kamerový systém (nebo jeho část) umístěn mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství.
Došlo-li k odcizení kamerového systému (nebo jeho části), je za dostatečné překonání překážky
považováno překonání jeho konstrukčního upevnění.
Náklady na odstranění škody
Pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp.

sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení nebo pokusu o

odcizení, vč. pachatelem úmyslně poškozených a zničených věcí (vandalismus). Za odcizení se

považuje i situace, kdy nebylo odcizení pachatelem dokonáno (např. vyrušení pachatele).
Součásti skla

Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie,

nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.

Oprava
Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové

zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutných k

provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz,
uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.
Vnější součásti

Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické

instalace a nosné konstrukce.

Vnitřní součásti

Pojištění se vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.
Definice skla

Pojištění se vztahuje i na obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlicích, střechách, obytných stěnách a ve

vitrinách.

Pojištění elektroniky - stáří

Pro pojištění elektroniky se ujednává, že se pojištění vztahuje i na zařízení, jejichž stáří v době vzniku

škody přesáhlo 9 let.
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Zařízení mimo provoz

Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době škodní

události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa

pojištění přepravována, přemíst&#39;ována, demontována či opětovně montována.

Programové vybavení
Pojištění se vztahuje na veškeré programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho
zničení v souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věcí.

Výpadek dodávek (média)
Pojištění se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu,
vody, elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením provozu

pojištěného elektronického zařízení, at&#39; již částečného nebo úplného).
Montáž, demontáž zařízení

Pojištění se vztahuje také na montáž a demontáž poškozeného nebo zničeného elektronického zařízení

vč. dopravy a cel.

Provizorní opravy

Pojištění se vztahuje také na provizorní opravy poškozeného elektronického zařízení, pokud se tím

nezvýší náklady na celkovou opravu. V opačném případě hradí pojistitel tyto náklady s limitem plnění
50.000 Kč.

Odchylná ujednání odpovědnost:
Právo na pojistné plnění
1. Pro účely této pojistné smlouvy bude pojistitel považovat pojištěného za povinného k náhradě

způsobené újmy i v případě § 2924, věty druhé, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění. Pojistitel však není povinen poskytnout plnění v případě, že se pojištěný této povinnosti zprostí z

důvodu vnějšího zásahu vyšší moci, vlastním jednáním poškozeného nebo neodvratitelným jednáním
třetí osoby.
2. Pojištění se vztahuje na povinnost k náhradě újmy bez ohledu na právní řád, podle kterého je náhrada

újmy posuzována. To neplatí, pokud je aplikován právní řád USA nebo Kanady.
3. Pokud o povinnosti k náhradě újmy, na kterou se pojištění vztahuje, rozhoduje příslušný orgán, právo
na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejdříve promlčením práva na náhradu újmy, na

kterou se pojištění vztahuje. Zároveň platí, že pojistná událost nastane nejdříve dnem právní moci

rozhodnuti o povinnosti k náhradě újmy, přičemž pro újmy vzniklé v době trvání pojištění se pojistná
ochrana podle této smlouvy považuje za zachovanou i pro případy, kdy pravomocně rozhodnutí 0

povinnosti k náhradě újmy bude vydáno až po zániku pojištění.
Regresní nároky
1.Nás|edně vznesený regresní nárok vyplývající z újmy na zdraví nebo újmy na jmění je pro účely
pojistného plnění považován vždy za nárok mající povahu shodnou s původním nárokem (tj. újma na

zdraví nebo újma na jmění).
2. Právo na pojistné plnění vznikne, pokud ke vzniku újmy, ze které vzešel předmětný regresní nárok,
došlo na území vymezeném v pojistné smlouvě.

3. Pojištění se vztahuje též na případy nároku na náhradu uplatněnou vůči pojištěnému plynoucí přímo či

nepřímo z ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z

povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Regresní nároky zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění
1. Pojištění se vztahuje i na náhrady nákladů léčení, které zdravotní pojišťovna musela vynaložit v

důsledku újmy způsobené pojištěným, a to jak zaměstnancům pojištěného, tak třetím osobám.

UNIQA pojišťovna, as.

Evropská 136, 16012 Praha 6
_

Strana 10 (celkem 15)
Telefon: +420 488 125 125 Pojistná smlouva c. 2739321706

lČ: 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.uniqa.cz



Q

UNIQA
 

2. Pojištění se vztahuje i na regresní nároky orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému na

regresní náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (zejména § 126 zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění), a to jak zaměstnancům pojištěného, tak třetím osobám.

Duševní útrapy
V případě nemajetkové újmy na zdraví nebo na životě člověka poskytne pojistitel náhradu duševních

útrap způsobených poškozenému nebo náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné

osoby blízké poškozeného v případě usmrcení nebo zvlášt&#39; závažného ublížení na zdraví poškozeného.”
Cinnosti nezapsané v obchodním rejstříku
Pojištění se kromě činností zapsaných v obchodním rejstříku vztahuje též na jiné činnosti vykonávané
pojištěným, pokud tyto činnosti nejsou výslovně vyloučeny příslušnými pojistnými podmínkami pojistitele
a objem této činnosti nepřesahuje 10 % z celkového obratu pojištěného. Pojištění se vztahuje také na

činnosti, které pojištěný začne vykonávat v průběhu pojistné doby, za předpokladu, že se jedná 0

činnosti obdobného charakteru vykonávané pojištěným na základě živnostenských či jiných oprávnění
ke dni počátku pojištění.
Související odborné služby
Pojištění se vztahuje i na újmy způsobené pojištěným při poskytování poradenství, konzultací, servisu,

designu a jiných odborných služeb vykonávaných v přímé souvislosti a v rámci hlavní podnikatelské
činnosti pojištěného.
Výkon vlastnických práv, správa a provoz nemovité věci

Toto pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou výkonem vlastnických práv k

nemovitým věcem, správou a provozem těchto nemovitých věcí.

Zaměstnanci pojištěného vykonávající dobrovolnou činnost u třetí osoby

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené vlastními zaměstnanci, které

pojištěný uvolnil k výkonu dobrovolné charitativní nebo obdobné činnosti u třetích osob.

Věci převzaté a v užívání

1.V případě pojištění povinnosti k náhradě újmy na věcech převzatých nebo užívaných se pojištění v

tomto rozsahu vztahuje také na škody vzniklé na věcech nemovitých.
2. V případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých nebo užívaných se toto

připojištění vztahuje také na škody vzniklé provozem motorového vozidla, netýká-li se způsobená újma

pojištění, jehož uzavření je vyžadováno příslušným právním předpisem.

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

Reálný škodní průběh Sleva

do XXX XXX

do XXX XX

do XXX XX

Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění (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 hodnoceného období.

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce,

resp. za vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před

uplynutím celého pojistného roku, resp. doby daně platnou pojistnou smlouvou.
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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 13 listů a přílohu č.1 a 2.
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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/AR/14/A UCZ/AR/14/B UCZ/Živ/14 LIM/14 UCZ/Ele/14

UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/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 pojistnému zájmu, mým pojistným
potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebojím pověřenému
zástupci, byly náležitě zodpovězený 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 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 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 stím, 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-mailověho 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 pojistníka uvedeného výše. Je-li 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.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha 6
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Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
jen „povinný subjekt“), a tedy že rámcová pojistná smlouva č. 2739321706 (dále jen „smlouva“) podléhá
povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv (dále jen
„registr smluv“).

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá
společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto

nepravdivého prohlášení vznikne.

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 30

dní od data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy
správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: andcicx. Pojistník se dále zavazuje, že před
zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o

fyzických osobách).

Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena

sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru
smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti
mlčenlivosti dle § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data

vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této

smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět

měl a mohl, že pojistná událostjiž nastala.

V
..................... ,

dne
07052018

X

Zprostředkovatel: RENOMIA, a.s.

Zpracoval: lng. Pavla Řežábková, Mgr. Jitka Blažková, LL.M.
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2739321706

Způsob zabezpečení:
Soubor věcí movitých
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění:
a) do 100 000 Kč, je-Ii předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru,
jehož všechny vstupní dveře jsou uzamčeny.
b) do 300 000 Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru,
jehož dveře jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou se zvýšenou odolností proti vyhmatáni nebo

elektromechanickým ovládáním dveří nebo visacím zámkem s cylindrickou vložkou nebo je uzamčený
prostor dle bodu a) střežen elektrickým zabezpečovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je
vyveden do místa se stálou obsluhou,
nebo je uzamčený prostor dle bodu a) (nebo jeho přístupové cesty) monitorován kamerovým systémem
se signálem vyvedeným do místa se stálou obsluhou,
nebo je uzamčený prostor dle bodu a) (nebo jeho přístupové cesty) střežen nepřetržitě min. jedním
členem fyzické ostrahy provádějícim obchůzky, vybaveným zařízením možným přivolat pomoc (např.
vysílačka, mobilní telefon, atd.).
c) do 1 000 000 Kč, je-Ii předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru,
jehož dveře jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořící cylindrická vložka a

kování zajišťující zvýšenou odolnost proti překonání cylindrické vložky vyhmatáním, rozlomením,
vytržením a odvrtáním) nebo visacím zámkem s cylindrickou vložkou a tvrzeným třmenem nebo

elektromechanickým ovládáním dveří

a současně je uzamčený prostor střežen elektrickým zabezpečovacím systémem, jehOž svod

poplachového signálu je vyveden do mista se stálou obsluhou, nebo je uzamčený prostor (nebo jeho
přístupové cesty) monitorován kamerovým systémem se signálem vyvedeným do místa se stálou

obsluhou, nebo je uzamčený prostor (nebo jeho přístupové cesty) střežen nepřetržitě min. jedním
členem fyzické ostrahy provádějícim obchůzky, vybaveným zařízením možným přivolat pomoc (např.
vysílačka, mobilní telefon, atd.).
Součásti a příslušenství nemovitosti

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění i na součástech a přislušenství nemovitosti,
reklamních panelech a jiných součástech a příslušenství nemovitosti na plášti objektů, pokud budou tyto
věci pevně spojeny se stavbou (nemovitostí) nebo připevněním své konstrukce k jiné stavbě nebo ke

konstrukcí zapuštěné do zpevněné plochy nebo jsou na betonových patkách zapuštěných do země,

případně je použit jiný vhodný způsob uchycení ztěžující pro svoji velkou hmotnost, rozměrnost nebo

nedostupnost předmětu jeho odcizení.

Cennosti

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění:
a) do 50 000 Kč, jsou-li pojištěné cennosti v době vzniku pojistné události umístěny v uzavřeném

prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny a současně jsou cennosti uloženy v uzamčené pokladně.

b) do 100 000 Kč, jsou-li pojištěné cennosti v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčené

pokladně nebo trezoru nezjištěné konstrukce, který je umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou

uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou se zvýšenou odolností proti vyhmatáni nebo

elektromechanickým ovládáním dveří a nebo je pojištěný prostor dle bodu a) střežen elektrickým

zabezpečovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou,

Zabezpečení- skutečné překonání pachatelem

Nejsou-li v době vzniku škodní události splněny minimální požadavky na způsoby zabezpečení

pojištěných věcí, sníží pojistitel pojistné plnění pouze úměrně tomu, zda pachatel při škodní události

takto nesplněné minimální požadavky na způsoby zabezpečení skutečně překonal.

UNIQA pojišťovna, as;
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Obecné

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že:

a) za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený
pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i

prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za uzavřený prostor se dále
považují také staveništní mobilní buňky.;

b) za uzamčené dveře nebo vrata se považují i požární dveře, prosklené dveře (uzavřené
elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže
uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny.;
c) elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace
nebo dle CSN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se

stálou obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice).

Přeprava cen ností

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění: do 100 000 Kč, jestliže přepravu cennosti provádí
jedna osoba vybavená obranným sprejem, peníze jsou uloženy uzavřené tašce nebo vnitřní kapse
oděvu nebo ledvince osoby provádějící přepravu.

UNIQA pojišťovna, a.s.
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Server

HP

ProLiant

DL380G7

29.9.2010

276114

Kč
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HP

ProLiant

DL180G6

24.5.2011
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HP

ProLiant
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24.5.2011

142
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1
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24.5.2011
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1
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HP
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1
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2
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System
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2
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431
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2
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 Sun

Fire
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Server
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1
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 HMC
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11.3.2014
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Kč
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