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Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 OO Praha 2, Česka republika, IČO: 61859869

zastoupená M r. Jakubem Zikou, upisovatelem seniorem, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslově pojištěni
a Ing. Lenkou áčkovou, upisovatelem, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištěni
Společnost je zapsaná v obchodnlm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866
a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

(dále jen „Pojistitel“)

a

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 O0 Praha 7, Česká republika, IČO: 02795281

zastoupená Michalem Fišerem, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou
představenstva

Společnost je zapsaná v obchodnlm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisové značka B 19676

(dále jen „pojistnlk")

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti - IT.

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, České republika, IČO: 02795281

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacímmakléřem OK GROUP a.s. se sídlem Mánesova 1246/16,
612 00 Brno, Česká republika, IČO: 26906112, agenturní číslo 15814015 (dále jen „zplnomocněný maklěř")
smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v

pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. S ohledem na to budou jednání týkající se této

pojistné smlouvy prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, a to po dobu trvání pojištění
nebo do okamžiku, kdy se pojistitel dozví, že plné moc byla odvolána. Pojistník se zavazuje o odvolání plné
moci bez odkladu písemně informovat pojistitele.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. (odd. KPP/ODP), Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, ČR
Pojistník: adresa makléře - OK GROUP a.s., K rotundé 82/8, 128 00 Praha 2 — Vyšehrad, ČR

1. Pojistné nebezpečí, pojistná událost

1.1. Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou
újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutlm nebo protiprávním stavem v důsledku

oprávněného poskytování lT služby nebo IT výrobku, a to v souladu a v rozsahu pojištěného předmětu
činnosti dle této pojistné smlouvy, ke které je pojištěný oprávněn.

1.2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojštěného ah adil škodu neboj" ou újmu, je-' á oveň spojen
se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
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2. Rozsah pojištěni

2.2. Základní rozsah pojištění je vymezen čí. 3 ZPP OlT 2017/01 a následujícím ujednáním:2.2.1. Pojištění se na rozdíl od íánku 4, bod1) písm. dd) ZPP OlT 2017/01 vztahuje i na povinnost k náhradě

2.3. Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP OlT 2017/01 je sjednáno pro tato pojistná
2.3.1. Škoda nebo jiná újma způsobená lT výrobkem
2.3.2. Škoda nebo jiná újma z výkonu vlastnických a nájemních vztahů k prostorám sloužícím pro výkon
2.3.3. Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

3. Pojištěný předmět činnosti

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti a webové portály, ke kterým je pojištěný oprávněn na základě výpisu z obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19676, výpisu z veřejně částiživnostenského rejstříku, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

4. Územní rozsah pojištěni

Česká republika - dle čl. 3 odst. 3 ZPP OlT 2017/01

5. Časový rozsah pojištění

5 1 V souladu s čl. 3, odst. 2 ZPP OlT 2017/01 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě
škody nebo jiné újmy, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina vzniku škody nebo jině újmy
vznikne v době trvání pojištění a pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně
uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění.

5 2 Retroaktivní krytí

o pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému
v době trvání pojištění dle této pojistné smlouvy.

v oncnodním rajsiríku vedeném ranami.-„. ..„„„ - ..
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6. Limit pojistného plněni, spoluúčast

Pojistné nebezpečí

Základní rozsah pojištěni

Škoda nebo jiná újma způsobená lT

výrobkem

Škoda nebo jiná újma z výkonu

vlastnických a nájemních vztahů

k prostorám sloužícím pro výkon

roíese

Regresní náhrady ze zdravotního

nebo nemocenského pojištění

Věci třetích osob

Věci zaměstnanců

a návštěvníků

V souladu s VPP O 2014/01 se ujednává, že výše uvedené limity pojistného plnění (vyjma limitu pojistného

plněni sjednaného pro základní rozsah pojištěni) jsou sjednány jako subíimity limitu pojistného plněni

sjednaného pro základní rozsah po išténl.

7. Celkový limit pojistného plnění

V souladu s čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí,

včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu

pojistného plnění sjednaného v čl. 6 této pojistné smlouvy pro základní rozsah pojištění.

Pojistné a úhrada pojistného

8.1. Pojistné je stanoveno na základě výše předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné

činnosti.

V případě změny ročního obratu jde o změnu pojistného rizika, kterou má pojistník a pojištěný

povinnost oznámit pojistiteli v souladu s čl 11 odst 2 písm b) VPP O 2014/01 nejpozději 3 měsíce

před koncem ročního pojistného období Na základě výše předpokládaného ročního obratu pojištěného

pro další pojistné období pojistitel navrhne novou výši pojistného

Předpokládaný roční obrat činí 120 000 000 Kč

8.2. Rekapitulace pojistného, splátky

Roční pojistné 324 052 Kč

Obchodní sleva 20 %

Roční pojistné po slevě 259 242 Kč

Splatnost roční

Výše splátky 259 242 Kč

Datum splatnosti splátek v každém roce (vyjma první splátky) 1 7

Datum splatnosti první splátky pojistného 1 8 2018

Rozsah pojištění Limitlsublimit

dle o istného lnění
Spoluucast

10%.

čl. 2 2. 25 OOO 000 Kč min. 10 000 Kč,

ma .
50 OOO Kč

10%,
čl. 2 3 1 25 000 000 Kč min. 10 000 Kč,

ma
.
50 000 Kč

10%,
čl. 2.3 2. 10 000 000 Kč min. 10 000 Kč,

may. 50 000 Kč

10%.

čl. 2 3 3. 5 000 000 Kč min. 10 000 Kč,

ma
.

50 000 Kč

DPP OlT oa 10 ooo ooo Kč 19%
min. 2 000 Kč

DPP OlT 05 viz. DPP OlT 05 viz. DPP OlT 05
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10.

Pojistné se sjednává jako běžné.

Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, s ročním pojistným obdobím a s počátkem pojištěnídne 1. 7. 2018, 00.00 hod.

Prohlášení pojistníka

úředních spisů a vyhotovovat z ních kopie či výpisy;
- pojistník zmocňuje pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti sešetřením škodních událostí a s výplatou pojistných plnění.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění pojistník uděluje i ve vztahu k již dříve sjednaným pojištěníma vztahují se i na dobu po smrti pojistníka nebo po zániku pojistníka, je-li právnickou osobou.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údaju (viz. příloha Stručná informaceo zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údaju jsou dostupnéna www.generaíi.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje,

.anaiali Fojlštlzlvna a s se sídlem Bělehradská 132 Piana 2 120 84, ico slaasass, olc 02699001273, je zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským stitiaam v Praze.

aisava značka B zase ti ,a elaiiam skupiny Generali zapsaná v italském rnglslru poilllnvaclm skupin, kamenem IVASS Klientský sama 344 wa lea. ganeitili cz, email saivtsgganatall cz
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12.

13.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecně sou
.

V případě spotřebitelských sporů z neživotního pojištění mají spotřebitelé možno

mimosoudně před Českou obchodní inspekcí .

Ujednání k registru smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveř

pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem Pojistník je povinen bezodkladně

informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky
ID: bcmp6yp. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré

informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění

pozdějších předpisů, nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojistit
přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpeč

majetku; o bonifikací za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného

o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu.

Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce

ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč všech jejích dodatku)
uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech

jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného pojistník potvrzuje, že

pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč všech jejích dodatku) v registru smluv

Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

že v tomto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné a dále s

bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotov
jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se

v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

V případě nespokojenosti se s případnou stížností může pojistník obrátit na pojistitele také elektronicky,
a to na e—mailovou adresu

.
V případě, že pojistník není spokojen s vyřízením

stížnosti, nesouhlasí s ním nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může
se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a s

Se stížností se může pojistník obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,
která je orgánem dohledu nad pojišt'ovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také pojistník získá na internetových stránkách
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14. Závěrečná ustanoveni

14.1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění

14.2. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu z nichž každá

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

14.3. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti IT ZPP OIT 2017/01, doplňkové

pojistné podmínky (DPP)

DPP OIT O3, DPP OIT 05

Oprávnění k činnosti

informace pro klienta

Stručná informace o zpraco

14.4. Pojistník souhlasí s tím, aby poj

pro svou referenční listinu.

14.5. Tato pojistná smlouva může bý

odsouhlasenými písemnými a

14.6. Obě smluvní strany prohlašují,

po vzájemném projednání podl
ani za jinak jednostranně nevý

V Praze dne 29. 6 2018

za pojistitele
Generali Pojišťovna a s

vání osobních udaju

istitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě

t měněna doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně

očíslovanýml dodatky

že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

e jejich vule určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni

hodných podmínek Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

V dne
.

.9.2.Í".7.'.7.m"
za pojístiiíka

"""""

Operátor ICT, a.s.
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renta výpis zval: ných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ souo v pauze jič 092155501- arie 29.5.2015 k imeem.
iPvldzonLFkzuas QRGZLJVKEESW

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 19676

Datum vzniku a zápisu: 19. března 2014

Spisová značka: B 19676 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní Firma: Operátor lCT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Identifikační číslo: 027 95 281

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

místopředseda

představenstva:

Člen představenstva:

Člen představenstva:

Člen představenstva:

Počet členů: 5

Způsob jednání: Společnost zastupuji navenek vždy alespoň dva členové představenstva

společně.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí

rady:

člen dozorčí rady:

Údaje platné ke dni: 29. června 2018 00:38 1/2



člen dozorčí rady:

Člen dozorčí rady:

Člen dozorčí rady:

Počet členů:

Jediný akcionář:

Akcie:

Základní kapitál:

oddíl B. vložka 1967

5

HLAVNÍ MESTO PRAHA, uč: ooo 54 581

Mariánské náměstí 2/2, Stare Město, 110 0D Praha 1

10 ks akcie na jmeno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000; Kč

100 000 000; Kč

Splaceno: 100 000 OOO, Kč

Udaje platné ke dni: 29. června 2018 00:38



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 29.06.2018 10:56:43

Obchodni ňxma: Operátor ICT, a.s.

Adresa sídla: Dělnická 213112, 170 00, Praha 7 - Holešovice

identifikační číslo osoby:

Datum doručení výpisu podle 510 odst.4 živnostenského zákona: 11.03.2014

Statutární orgán nebojeho členové:

Jméno a příjmení: lng. Pavel Tesař (l)

Vznik funkce: 01.04.2018

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Svoboda (2)

Vznik funkce: 01.02.2018

Jméno a příjmení: Petr Novotný (3)

Vznik funkce: 01.02.2018

Jméno opi-íjmení: Petra Burdová (4)

Vznik funkce: 09.07.2016

Jméno a příjmení: Michal Fišer (5)

Vznik funkce: 27.01.2016

Živnostenské oprávnění č.I

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály

Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živností: ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 19.03.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny kpředmětu podnikání číslo

l. Výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách l až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Název: Kontaktní místo a vedcní provozu Lltnčka

Umístění: Škodův palác

Adresa: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1009927752

Zahájení provozování dne: 08.10.2014

Název: Back Oflicc

Umístění: 8. nadzemní podlaží
Adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 - Holešovice

Identifikační číslo provozovny: 1012185966

Zahájení provozování dne: 30.04.2018

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Název: Kontaktní místo a vedení provozu Lítačka

Umístění: Škodův palác

Adresa: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1009927752

Zahájení provozování dne: 08.10.2014

ZVW 2.3 WEB UMI/DIZ



Název: Back Orlice
Umístění: 8. nadzemní podlaží
Adresa: Dělnická 213/12, 17000, Pralin 7 - Holešovice
Identifikační číslo provozovny: 1012185966
Zahájení provozování dne: 30.04.2018

Obor činností: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracovaní dar, hostingové asouvisející činnosti a wfebnvéportálif
Název:

Kontaktní místo Il vcdcnl provozu Lítiičkii
Umístění: Škodův palác
Adresa:

Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 - Nové MěstoIdentifikační číslo provozovny: 1009927752
Zahájení provozování dne: 08.10.2014
Název: Back Orlice
Umístění: 8. nadzemní podlaží
Adresa:

Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 - HolešoviceIdentifikační číslo provozovny: 1012185966
Zahájení provozování dne: 30.04.2018

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, .praenváni' odborných „studií o posudkůNázev:
Kontaktní místo a vedení provozu Lítačka

Umístění: Škodův palác
Adresa: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha I - Nové MěstoIdentifikační číslo provozovny: 1009927752
Zahájení provozování dne: 08.10.2014
Název: Back Orlice
Umístění: 8. nadzemní podlaží
Adresa:

Dčlnlckii 213/12, 170 00, Pralin 7 - Holešovice
Identifikační číslo provozovny: 101 Zl 85966
Zahájení provozování dne: 30.04.2018

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy u služby organizačně hospodářské povahyNázev:
Kontaktní místo a vedení provozu Lítačku

Umístění: Škodův palác
Adresa:

Jungmannova 35/29, I10 00, Praha 1 - Nové MěstoIdentifikační číslo provozovny: 1009927752
Zahájení provozování dne: 08.10.2014
Název: Back Orlice
Umístění: 8. nadzemní podlaží
Adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 - Holešovice
Identifikační číslo provozovny: 1012185966
Zahájení provozování dne: 30.04.2018

Adresa ntísta, kde lze vypořádal případné závazkypo ukončení činnosti vprovozovně (Š' 3/ odst. 16 živnostenské/io:ákona)

l. Místopro igvpořádání závazků: Dělnická 213/12, 17000, Praha 7 - Holešovice
Název: Back Orlice

Umístění: 1. nadzemní podlaží

Adresa:
Dělnická 213/12, 170 00, Pralin 7 - Ilolešovíce

Identifikační číslo provozovny: 1009927744
Ukončení činnosti v provozovně: 30.04.2018

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Jméno a příjmení:

Datum narození:
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Jméno a přijmení:

Datum narození:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Úřad příslušný podle 571 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské časti Praha 7

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platností výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

ZVW lil WEB 0041/032
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Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí udaju je zcela dobrovolné,

je nezbytné pro sjednání pojištění, ne

pojištění an Vámi pojistnou sml uvu

lem přípravy nab dky pojistné s louvy
potřebujeme nezbytně znát Vaše ldentí

pňjmení, rodné číslo (datum narození)
zické osoby podnikatele též idéntíríkacn
me Vás take požádat o poskytnut další
majetku či vztazích, povolání, příjmech
apod. V pnpadě, že jste pojistnou smlo

automatické rozpoznávání biometríckyc
vány dynamické parametry pohybu ruky

Plnění smlouvy
Zpracování osobních udaju je rovněž nutné pro řádnou správu pojistn
skytování asistenčních sluzeb a naši vzájemnou komunikaci. Další údaj
a jaké osobní udaje jste nám sděltl(a) či kterej me zjistili například při lik

Plnění právni povinnosti
Povinnost zpracovávat Vaše osobni údaje (v mzném rozsahu) nam uklá
klad pň plnění povinností, které nám ukládají předpisy na useku distribu
výnosu z trestné činnosti a lináncovánl terorismu. Také jsme povinní
řízení, správci daně, Ceské národní bance jako orgánu dohledu, exekut

Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z duvodu oprávněných zájmu
- ve vyhodnocování a řízení rizik,
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
- v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud nás
- v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospech,
— v zajištění a soupojištění,
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting).
- v ochraně našich právních nároků (např. pň vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudníc

řízení či řízení před orgány mímosoudního řešení sporů. před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné mocí),
- v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a idéntinkačni udaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, teleíon a e-mailová adresa můžeme zpra-covávat i pro účely přímého marketingu naší společnost , tj pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e mailem a SMS)

V rámci povinnosti postupovat obezřetně a pro ochranu naších oprávněných zájmů posuzujeme rizika též na základě analýz Vašich
údajů (tzv. profilování), a to l před uzavřením smlouvy (např. jaká je pravděpodobnost vzniku pojistné události či zda budete schopenplnit své smluvní závazky). Proíílov ní téz používáme za účelem vytvoření nábídky, která nejlépe odpovídá Vašim potřebám, a pro účely
rozhodnutí, s kterými nabídkami Vás slovíme. V rámci těchto analýz však nikdy nedochází k plné automátizovanému rozhodování.

Vaše osobní ůdaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
- zajistitelům.
- jinym pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,

a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištění podle 5 2817 občanského zákoníku,
- našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim dislríbutorum. asístenčním službám, samostat-

ným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovalaIům poštovních služeb, call centrům,
— jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutíVašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich

oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
- v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Guusumjsrbvríanaaexuxnewvamldzwta? vyu-m;. tmmPrsíuz.too:dramata.DtQCZalmunmmínmvanmwnimnmvun-anmssuwnmdemvlme.
melanomunseapeuunsquycumnmuwevmu-ouíagstmmjsnmwisautvsmmwskimtsuysmazzíaiaaíaagmaizzomeauvsmguuum Stanel z 2

Zpracováváme následující osobn! udaje:
- Vaše ldenmíkační a kontaktní údage (e-rnaiiová adresa a t

Iefonní čislo nejsou povinné údale: pokud nám je však po
skytnete. bude naše komunikace rychlejší a efektrvněišc),
udaje o produktech, které máte sjednané,

- udaie z naší vzájemné komunikace (aťuž probíhaia osobně,
písemně. telefonicky či jinak),
socioderttografcké údage (např. věk. povolání).

- platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužnéfn po
jlstném, čcslo účtu apod.),
udaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti.
d šfspecifncké údafe potřebné k realizaci siednaného pro
duktu.

pokud nám však nesdělite uda-

budeme moci pňpravit nabidk

o (příp. dodatek) uzavříl. Za uče
m a k jejímu samotnému uzavřen

"likační udaje v rozsahu jmeno,
a adresa bydliště. v případe ly-

“

(čislo, bylo-li pňděleno, Může—

ch potřebnych údajů dle charakteru Vám: požadovaného produktu, např. údaje o pojišlovanem
,

riz kovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic
uvu podepsal(a) biometricky. budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro'

h prvků. v rámci ktere jsou jako neoddělitelná součást graňcke podoby podpisu zaznamená

pr cov
'

Dovolujeme sí Vás stmčne informovat o zpracováni Vašich osobních udajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na
www.generali.cz v sekci Osobní údaje nebo Vám ie rádi poskytneme na vyzádáni ve všech našich obchodních místech.

ých

e, kt

vidact pojistné události.

dá mnoho právních předpisů. Vaše udaje potřebujeme napři
ce pojištěn: a pojištbvnictví či na úseku opatření proti legalizaci
poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním

orům apod.

strany

spočívajících:
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_
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Stručná informace o z a aní osobních údajů

Správcem Vašich osobnk:
' '

ie Generali Poilštbvna a.s.. IČO

61859BS9.sesídlem Bělehra 299! 32 Wmhrady. 12000Preha 2.

smluv včetně iejich změn, likvidaci pojistných události, po-
ere zpracováváme, souvise; s tim. jaké produkty využíváte

V jakých situacích budeme Vaše udaje zpracovávat?

Kdo je správcem Vašich údajů?

h udaiu
dská 1

Dochází k plně automatizovanému rozhodování?

Jaké udaje o Vás zpracováváme?

Kdo je příjemcem osobních údajů?

nedojde k uzavření smlouvy.



V případě, ze jsme zpracovávali udaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavreni pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovává

po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je mozne uplatnit jakykoliv
nárok vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobn udaje zpracováváme po dobu trván pojistné smlouvy.
Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobni údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakykoliv
nárok z ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynut promlcecí doby akehckoliv nároku. Kromě toho zpra

cováváme Vase osobní udaje též v případě pokračujíciho nebo opakovaného írnančníh plněn z uzavřene mlouvy (např. renty) a po

dobu trvání případných soudních spcnú ijinych řízení.

Máte zejména právo na přístup k osobnim udajům, které o Va zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neuplnych udaju a prá

vo podat stížnost u Uřadu pro ochranu osobních úda u, Pplk. Sochora 27, 170 OO Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných

právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních udaju které se Vás tyka nebo na omezen jejich zpracování. dále máte právo na

přenositelnost svých udajů a právo vznést námitku proti zpracování udaju.

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracován Va i h os bních udaju. ktere provád me z duvodu naších oprávněných

zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za učet m primeho market ngu včetně proílovaní

Našeho pověřence pro ochranu osobních udaju muzete se vymi žádostmi. dotazy I stížnostmi kontaktovat na adrese

Generali Pojišťovna a.s., oddělení řízení ochrany osobnich udaju, Na Pankráci 1720 123, 140 OO Praha 4, dpokzlgeneralícz.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uložený?

Stručná informace o zpracování osobních údajů strana 2 z 2

Jaká máte práva?

Na

au..?

Somma

2.8.33

ŠQ

i.;



šeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti

(VPP O 2014/01)

Obsah:
,

i) osobou oprávněnou o osoba, které v dusledk pojstné dále tl vznikne prá

Článek l Uvodni ustanoveni na pojist é plněni oprávněnou o obo je pojštěný;

Článek 2 Výklad pojmů jj pojištěným je osoba aj lž povinnost nahradit škodu nebo jin u ůjm se poj

Článek 3 Uzavření a změny pojistná smlouvy ní vztahuje“

Článek 4 Vznik e trvání pojištění; pojistná období k) pojistnou dobou je d ba, na kterou bylo pojištěni sjednán

Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností |) pojistnou událostí je z ik povinnosti p jišténého nahradi škodu nebo jinou

a zákaz postoupení smlouvy újmu je Il zároveň spoj n se vznikem p vinnostl pojistitele poskytnout pojistné

Článek e Zánik pojištění plnění

Článek 7 Hranice poistného plnění, limit pojistného plnění m nollstným nebezpečím ie iednánl (konaní nebo opomenu nebo pmtiuntvnl

Článek B Spoluůčrst
které mohou vést ke vzniku pojistné událostí;

clanek 9 Pojistná rl) pojistným obdobim časové období, za které se plat stné; není-li v poj

Článek 10 Poplatky
smlouvě ujednáno jin p važuje se za ujednan r ční pojí tné obdob

Článek tt Práva e povinnosti z pojištění o následky jejich pomšeni o) pojistným rizikem je míra pravděpodobnost vzniku p jist o ildátostl výv lan'

Článek 12 Šetření pojistné události e pojistné plnění pvilslnym nebezpečím:

Článek 13 Rozsah pojistném plnění D) noilstným zájmem ie oprávněná potřeba ochrany před následky Doilstné ud

Č|ánek 14 Zgchyaňgvgd nájdagy q) poškozeným je ten. k mu byla způsobena ško a nebo jín ujme a má právo

Článek 15 Forma jednání
na náhradu:

cjánsk 15 Damčuvánj r) povinným pojlštčným je pojištění. u nějž je po 'nnost uza řít pojistnou smlo

Článek 17 pczmxmg právo
uložena becně záv ym právním předpisem;

s) příčinou vzniku škody nebo jiné újmy je jednání (kon nebo opomenuti) n

cm.“ 1 protiprávní stav, v jeho důsledku vznikla škoda nebo jiná uma;

újma,“ „gggwpmj tj sublimltom se rozumí omezený limit pojistného plněni sj naný v rám i limitu

1) Pojištění, které sjednává Generali Pojlštovna es.. se sídlem Bělehradská taz noi tnéha vlnění sled aného pro základn rozs ooiištěnl eho ilnéha limitu u

Praha 2, 120 54, Česká republika (dále jen „pojistíteri a pojistník, se řídí pojistnou néh plněni: sublimll ie vždy menší nebo neivyše roven llmi poilstného vlnění.

smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti,
v lehu! lámal le sledná ta tyto llmlty se nesčltail:

zvláštními pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami, sazební-
ui škodou io nima na im u_i:

<

kem administrativním poplatků. zákonem c. 59/2012 so., občanský zákoník (dále vi skodw čistě linančpl 10 škoda. která nwyrllyvá z nřodc zl škody nebo

jen „občanský zakonik) a ostatními obecná závaznými právními prodpisy Česká nemaietkové úimy z obenó ublížením na zdraví nebo rcenlm ani ze ško

„„jeji“
způsobené na hmotné movité věci nebo objektu;

g) pojjgjěnt S5 Sjednáva jako gkgdava w škodou následnou ílnančnlje škoda, která vyplývá z př chozí škody nebo

3) Ulsdnání poijsmá smjouvy mag pyedmsj pred „Stanuyanjmj poijgtných „„m.,-„k nemajetkové újmy způ obené ublížením na zdraví nebo us rcením nebo ze šk

s tím, že doplňkové mají přednost před zviáštníml a zvláštní maji přednost před na hmotné mlyvité věd nabo obiektu:

všeobecnými. Ustanovení pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními ><) Škndltilm PNWMN 9 DOG“ íV Dfbclšftlech) lacanýCll kůd D VYWDÝBWYC"

právních předpisů. Nejsowii některé práve e povinnosti účastníků pojištěni, jakož W319" 23 "BUIŠMBUŠ 05V V daném UĚÚODÍ VÚ 250956 lTlU DOÍÍ-Slftému Uf

l pojmy e denníce upraveny v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách, řídí ffi" PVP KM "Uk V daném Období?

se Qbčangkým mko„jyem_ y) učestnikem pojištění e pojistitel a pojistník jakožto smi ístreny a dále pojí

4) Pojistník, pojištěný l dalšíúčastnicl pojištění mají povinnost jednat poctivé, pravdivé ny a každá dalš osob které z noilštěnl vzniklo právo neb inovtnnost:

o úplně odpověděl na všechny dotazy a lníonnovat druhou stranu o skutečnostech 1) *IN“ lahllluiů Ulmu lt illlěfl (ŠkOUUi B nemali“ DVOU Úll"

odstainých pro uzavřen smlouvy, ak je blíže popsáno v pojistných podmínkám

dny z účastníků pojištění nemůže těžil ze sváh nep tív ho neb protiprávního
ČMN“ 3

|9d„,3m_
uzavřeni e změny pojistné smlouvy

5) Je-li pojistnlkem podnikatel, předp kládá se, že edná s odb inou znalostí. páč 1) Návrh pojistitele na tlzavlenípoiistw smlouvy (dále ten .nnbldkn“) mus byt nnlat

a gbezřelněl a ujednává „_ že se „wpjamj „„„má ugtgnovgnj stanovená „„, pojistníkotri ve lhůtě uvedenu v nabídce. Není-ii taková ihtlta stanovena, musí být

smlouvy uzavům gdhgzním způsgbgfm
nabídka přijala do jednoho měsíce ode dne jejmo doručení pojistníkoví. Nabídku

6 Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vů pojlsthíkovi poskytnout jemu nebo Poiklllefe |19 Dflimůul také IBPlGUBVlÍlW DOIlStUŠhU Čl lBřlD splátky VG VVŠ a |hůlě

jiné oprávněné osobě pojistné plněni nastane l nahodilé událost krytá pojištěním
uvedené v nabídce

(pojistné událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli poj stné Pojistná smi 2) Nabídku Dolistilele nelze pňimaul ilnym zausobem než podle odsl- 1 tohoto článku

va je smlouva odvážná, kdy prospě h nebo neprospěch jedné ze mluvnich stran 3) ObSBhUiNÍ Pniel "WWW ÍBkŠKOÍÍV Úůdalkiř- Výfllafíih Dlllelenf HSW iiné ZVNŠHY Č|

závisí na nejisté události. Pojistné nátež pojist tell v případě, že nenastane pojistná DÚCTlYÍWr bili llňfflěllf Wdslmftě podminky "ňbfdkY l30ii5lilů|ňr POVBŽUÍG 59 lUkUVá

událost či je pojistné plnění nižší než zaplaceno po stné. naopak po stitel poskytuje DÚPDVČÚ 23 "DVOU nabfdklh kim“ ČÍNÍ POTBUW D0l|St||6|L TUlO "WDU llábldk

pojistná plnění i ve výši převyšují p jislne. P vlnnosi smluvních stran plnit není může poilslltel pnimout do lednem měsíce od ieiitio doručení. inak se ímvažu a sa

vzájemně podmíněna e ríoni vo vzáj mné um o
23 0dmÍl"Ul0U—

4) Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, uzavírá se pojistná smlouve na dob

čjáMk z
neurčitou.

výkhd pojmů
5) Pro nabídku změny pojistná smlouvy se výše uvedená ustanovení použiji obd bně.

Pro učely sjednávoného pojištění platí tento vyklad pojmu 6) Pojistník je povinen iníormevat pojištěného o sjednání pojištění v jeho prospěch

a) běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné obdob e seznámit 151 5 absahm SWOWY-

b hrubou nedbalosti je jednání (konání nebo opomenuti). při kterém musel být vz ik

škody nebo jiné újmy předpokládán nebo ekáiván a pojištěný věděl, že při takov ČÍÉHEK 4

vém jednání nebo opomenutí šk da nebo jiná ujma nastane nebo muže nastat, Vznik a trvání PDFŠÍĚNÍG PullsťnůObdobí

ale bez přiměřených důvodů spoléhal že nenastane. případně byl s jejím vzn'kem 1) Poilštěnl vzniká dnem uvedeným v poilstné smlouvě Není-ll v pollstne smlouvě

srozuměn nebo mu jeji vznik být lhostejný uveden jiny okamžik vzniku pojištění, vzniká pojištění dnem následujícím po uzavře-

jednorázovým pojistným je pojistné stanov ne za celou dobu. na kter u bylo rlÍ POiÍSiTlŠ 5ffl|0UVY—

pojlšlění sjednáno; 2) Neni ll v pojistné smlouvě uvedeno jinak, sjednává se pojištěni na dobu neurčitou

d) náklady právního zastoupení jsou náklady v ouvlslosti s pojistnou událostí s ročním pojistným obdobim, přičemž první pojistné období začíná dnem počátku

obhajoby do vyše mlmosmtuvní odměny advokáta v př pravné ř zeni a trest pojištěni. Následná pojistná období pak začínají běžet v den, jehož označení se

ním řízeni před soudem orvnlh stupně, vedeném pr t pojištěn mu; shoduje s dnem počátku pojištěn Konec pojistného období připadá na den. který

náklady řízení o náhradě škody nebo jin ujmy o náklady právního zastoupení předchází dni. ktery se svým označením shoduje s dnem počátku pojištění, není-II

advokáta do vyše mlmosmtuvní odměny v tomto řízení jeli pojištěny povinen takovy den v daném měsíci. pnpadne konec pojistného obdob na jeho poslední

tyto náklady uhradit, den.

e nemajotkovou újmou je zásah do právní síéry poškozeného, ktery se nedotýká 3) Pokud jo pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou s automatickou přDiDřigdCÍ.

přímo jeho majetkový h práv, zejména ujma no životě nebo zdraví; pak uplynutím dohodnuté doby pojištění nezanikne a smlouva se automaticky

l) objektem je hmotná nemovitá věc e dáte h otné součásti práva stavby; prodlužuje vždy na další pojistné období, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6

g) osobou blízkou je příbuzný v řadě př mé urozenec e manžel nebo registr veny tyd ů před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že na pojištění již nemá

partner; jiné osobýv poměru rodinném nebo obdobn m se pokládaj za osoby zájem.

sobě navzájem blkké pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z n ch, druhá důvodně

po ltovala jako újmu vlastní. Má se za to, že o berní blízkým jsou osoby sešvag Článek 5

rené nebo osoby. které spolu trvale žij Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinnosti e zákaz postoupení

hj osobami majetkově propojenými sou smlouvy

společníci pojištěného e jejich blízká osoby 1) V případě smnl pojistníka zaniká pojištěni upiýnutím pojistného období, za která

právnické osoby, ve kterych jsou pojištěný nebo osoby jemu blízké společníky je ke dni smnl pojistníka zaplaceno pojistné (bylo lí dohodnuto placení pojistného

členy nebo statutárníml orgány nebo čte iatutérni rgénu nebo jiný h ve splátkách pak pojištění zaniká uplynutím časového období, ke kterému se

orgánů; vztahuje splátka pojistného zaplacena ke dni smrt pojistníka). Do pojištěn vstupuj

právnické osoby, v nichž maj po štěný bo by jemu blízké podil, v t m až do zániku pojištění no misto pojistníka jeho právn nástupce. Nebýlo—li ke dni

případě jsou majetkově propojenou osobou v tom v rozsahu, ktery odpovídá smnl pojistníka pojistné dle výše uvedeného zaplaceno, zaniká pojištěn dne sm

výši jejich procentuálniho podílu. pojistníka,

vlastníci jednotek vo spoiečon tví viastníku v tom případě sou majetkově pro Obdobně se postupuje při zániku pojistníka bez právního nástupce.

pojenou osobou v tom rozsahu ktery odpovídá výši procentuálního spotuvtast Smluvn strany ujednávojí že toto ustanoveni se použije také v případě pojištění

nlckáho podilu na společných, ciziho pojistného nebezpečí.

|| x

Generali Pejilíovnl | |. lo sídlem Bělohradská 132, 120 u Prutu 2 ICU GIBSBBSD, DIC 52699001273, jo upunů v obchodnlmr lilku vedeném Mhukým soudem v Fuze,

spisová Lil-Elu B MSG l je členom Skupiny Generali, upuni v illllkim rlnixtm pojišťovacích lltupln, vedeném IVASS. Kinntlký rvi E44 IB! 180, ponoru-tiu. MMII lervlluugonenlimm siti-Inn \ z 4
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2) Dojde-li ke změně vtastniclv nebo sp íuvíastnlctví m j t t t

pojištění souvls, poji tění nozaniká, pokud
e) pojistník zůstává spoluvlastníkem nebo vlastnike

b) pojistník se stane vlastníkem nebo spoluvíastnike
To se uplatn v případě zo k túto změně dojde v d

nebo při zániku pojětěná právnická oby b pravní t l

3) Dojde—li ke z ěně vlastnictvi nebo llvlaslniclví maj

poňštěríi souvisí. ktery patřidcí polečnéno j manž u z

o) společně jměn manželů zaniklo smrti a p zust l t ik

nebo spoluvlastníkem majetku. V případě. že spol n rn

smnl toh z manželu. který uzav ei pojístn u smí t t

na místo pojistrííka pozůstalý marížel. ktery je nad t p l

vlastníkem majetku,
b) společná jměn manželů zaniklo z ného duv du l p r t

případě přechází práva e povinn tl z pojištění na l kt

nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku.
4) P jistnou smlouvu nelze s výjimkou přev du p lstné n t t

osobu bez souhlasu druhá smluvní strany

Článek s

Zánik pojištěni

1) Pojištění zaniká zejména:

a) dohodou smluvních stran;

b) uplynutím pojistná doby:
c vypovědí pojEléní pojistitelem nebo pojistníkem z jm a

0) doručenou druhé smluvní straně nejméně šes ydnu p k t

ného období. pojištění zanikne uplynutím pojistn b p d ru

vypověců později než šest týdnů před koncem p tn d b

ponšténí ke konci následujícího pojistného obdob povírí p t

pojistitel oprávněn vypovědět jen pokud to jin á n p I t

(lí doručenou dníhé smluvní straně do dvou mé u d dne uz en p t

smlouvy dnem donlčení výpovědí po iná běžet mdenní ědn d

jejímž uplynutím pojištění zanikne povinně poj t p titul pr

vypovědět. jen pokud to jiný zákon připouští;

Gin doručenou druhé smluvní strané do tří měsícu dne znám

pojistné události dnem doručení vypovědl ná běžet ě n

doba. jejímž uplynutím pojištěni zanikne povínn t ní p t t l

něn vypovědět jen pokud lo jiný zákon píipoušl

d) marnym uplynutím Ihuty stanovunú pojistitelem vi mince apla n di nl

ilo pojistného nebo jeho části

e) oznámením změny vlastníctví majetku, s jehož vlast t m n bo po I ln

tvím pojištění souvisí. není-Ii ixvedeno jinak; změna astn tví í byt p titet

prokázána.

l) z dalších důvodů uvedených v občanském zakoniku nebo y p l

právních předpisech.

2) Pojištění dále zaniká:

o) rozhodnutím o úpadku nebo hrozícím úpadku pojistníka nebo pojištěného neb

zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku pojistníka nebo pojišv

těného, e to ke dni zveřejnění tohoto rozhodnutí, to neplatí v případě povinnéh

pojištění:

b) odstoupením od smlouvy v případě. že došlo k porušení smlouvy podstatným

způsobem: pojištěni zanikne dnem doručení odstoupení druhé straně; zp pod
statné porušení smlouvy se považuje zejména porušen povinnost ,

u nichž to

bylo výslovně stanoveno v příslušných pojistných podmínkách nebo dohodnuto

v pojistné smlouvě; zn podstatné porušení smlouvy se považuje nesplnění po-

kynů poiistitele, které byty účastníku pojištění při sjednávání nebo během trvání

pojištění uloženy: od smlouvy povinného pojištění je oprávněn odstoupit pouze

pojistník;

c) nesouhlasem pojistniko s nově upravenou výší pojistného projeveným do jedno
ho měsíce ode dne kdy se o změně dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne

uplynutím pojistném období, na které bylo pojistné zaplaceno. Pokud pojistnik
v uvedené lhůtě pojistiteli svůj nesouhlas nedoručl, pojištění nezaniká a pojistitel
má nárok na nově stanovené pojistné;

d) výpovědí pojištění pojistitelem nebo pojistníkem:

6) doručenou do dvou měsíců ode dne výplaty pojistněn plnění nebo od pí-

semného sdělení. že právo na pojstné plnění nevzniká. Výpovědní lhůta je
jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne; povinne pojištěni je pojistitel
oprávněn vypovědět. jen pokud lo jiný zákon odpouští

GD doručenou do dvou měsíců od účinnosti právního předpisu. kterým došlo

k maření povinnosti pojištěného k náhradě škody resp. ujmy nebo k

rozšíření rozsahu škody, resp. újmy. Výpovědní lhůta je jeden měsíc. jejíní

uplynutím pojištěni zi-íriikne; to neplatí v případě povinného DDÍÍŠXŠIÍ,

Článek 7

Hranice pojistného plnění, limit pojistného plnění

l) Horní hranice pojistného plnění je vymezena limitem pojistného plnění. Limit pojist-
ného plnění určuje pojistník na vlastní odpovědnost.

2) Není—li ujednáno jinak, představuje limit pojistného plnění hranici pojistného plnění.

která se vztahuje na jednu pojistnou událost.

3) Za jednu pojistnou událost je považován také vznik povinnosti pojištěného nahradit

všechny škody nebo jiné újmy vzniklé z téže příčiny nebo z více příčin, pokud mezi

ními existuje příčinné. časová nebo jiná přímá souvislost bez ohledu na po et po-

škozených (izv. sériová škoda). Sériová škoda vzniká okamžikem, ve kterém došlo

ke vzniku pnrní škody. přičemž je rozhodný rosah pojištění sjednaný v okamžiku

vzniku první škody.

4) Pro rozšíření či omezení rozsahu pojištění či jednotlivá v Iiteiná připojištění může být

ujednán subiimlt.

Článek e

Spoluúčast

1) Je—li ujednáno. že oprávněné osobě půjde určitá část ubytku majetku k tíži, ní

pojistitel povinen v rozsahu takto ujednane spoluúčasti poskytnout po istné plnění.

2) Výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě nebo pojistný podmínkách
Není-ii ujednáno jinak, spoluúčast se odečítá od pojistného plněn při každá poj st é

události.

3) Je-Ii v případě souběhu pojistného plnění z různých rozsahů pojištění sjednána

různá výše spoluúčastí, bude uplatněna spoluúčast nejvyšší.

VPPOŽOM/Ul

Článek e

Pojistné

tito má rá na tn b t n p

hp dp p t y h an

á kl t
.

ln an t b t anez klad i

l l p l h irhu jmuna il mnapo nebo peč.
tn rz" pu a apt t vzt u nyčasovy

zemn po t lí itpo t pln n k yprůběh zabezpe je
al p n zá ku t e

Ip n tan nazákladvye n pm r ího ratu,p tu

b nych ed te i rn t nen udaj z kladem pro tanovon vyše

p tneh e ávaná tak ho dai
N li t ml uv ujedn ak v ep jí tné ak běžné

t pat k n l ji tn ěuj dnéno inak. Běžné

tn ja plain rvn dnep jbtn o bdobíajedn rázovépojist
d po tkup t n n iivp istn uvě doh dn tojinak

p tn m néd hodnout razen postn o ed rázovéhočl

n h ve át h, edn iii pl tky tn h js u platné vždy prvním

nem bd ed ny po st ml P o vylou ení po ybnoslí so uvádí,

ž hraz nípo stn ve piátkách vl na élku pojistného bdob apojistítel

pr u t vat prrážku p ent ročn pojistného
N odnán nk | po t p vinen radítpo stně na bank vn učet asva

b yrn enyrn titeiem Más t ,že poj tné uhrazené pod
r vnyrnv ra ilnim ymb i mur m poist te mbyl uhrazeno pojistníkemčí
h uh in u bou P tn hraz n bez uvedeni verlebilnřno symbo

lu r p ttelemn b nají yu etp titele neníuhraz no řádném ji tník

eh hrezením p

po iné hrazeno třednictvirí poskytovatele plateb služeb. je pojístnéuhra
připsání tkynaučet istít evedeny poskytovatele piatebnchslužeb.

Dl lllp i tníkpo tn za ce pojistných bdob ezepla pojist énen
dost tečnék azenícei dluhu uhradí se zaplacenymp istnýrn pohledávky

nap tně pořadí vjaké p běvznkly.

Iipoj tníkvpr dien splacen poj ineho p platkuapnsu en tvi pohledávky

tnlažopr

z rn práv

nych
ap ist

h d bydt kií

diuzneho pojist h bude ze zaplacené tky uhrazeno nejdříve dlužné pojistné.

p té popiatk v p ad p di jej h platn t následně náklady spojene s vymáhá
im dluzn h p ineho a ak n urok z prodlení

jí ttol e oprávněn odeč t p istn ho plnění dlužné částky po istného e jíno

'o atno p hiodávky zo ec) pojí tění sj nanych pojístníkern s vyjimk íí pojist
nych plněn p ínneh po třín

.

t skytl lí p jí t ol po t xkovi slevu z íslnoho za sjednanou pojistnou dobít

n p lštění zanikne z duv na stran pojí tníka či pojištěného před uplynutím
tak ó doby je po ístník povinen zap atit p istitel! částku odp vidající takové

p kytnuté sl vě za cel dob trván p ištění (t .
rozdilu mezi celkovou částkou

po ineho za d bu trvání poj těn které by byl pojistník povinen uhradit pokud
by mu nebyla poskytnuta sleva. a částky pojistného, které uhradil podle pojistná
smlouvy)

13) Je-Il poji tník v prodlení s placením pojistného. mé pojistitel vedie práva požadovat

úrok z prodlení v zákonné výši právo na náhradu nákladů spojených s upomináním

a uplaln váním této pohledávky. Výše náhrady je uvedena v sazebníku administra-

tivních poplatků.

t4) Pojistitel má právo změnit výši běžného pojistného na další pojistné období

na základě p jistně matematických metod, pokud dojde ke změně následujících

podmínek rozhodných pro jeho stanovení:

a) zrnění lí se obecně závazné právní píedpby, kterými se řídí náhrada škody nebo

jině 'jmy nebo které mají vliv na stanovení výše pojistného plnění nebo kterými
bude pojistiteli dodatečně uložena nebo změněna povinnost jiného odvodu.
o toto p vinnost bude mit vliv na změnu podmínek romodných pro stanovení

vyše pojistného:

b) pokud celkový škodný pnběh všedí pojistných smluv uzavřených pojistitelem
o povinném pojištění odpovědnosti sjednaných s pojistitelem. s výjimkou pojištění

odpovědností z DIDVOZU vozidla. neumožňuje zajištění trvalé splnitelnosti závazků

pojistitele z povinných pojištění odpovědnosti. s vyimkou pojLštěríl odpovědnosti

z provozu vozidla. zejména pokud takový celkový škodný pniběh přesahuje 100%:

c) pokud škodny průběh pojistných smluv o povinném pojištění odpovědnosti
konkrétního pojištěného. s výjimkou pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

přesahuje celkový škodný průběh ze všech pojLstných smluv uzavřených pojis-
titelem o povinném pojištění odpovědnosti. s výjimkou pojištění odpovědnosti
z pr vozu vo idla.

15) Byia- i p istná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému
budoucímu zajmu. který nevznikne. má pojistitel právo na pňměřenou odměnu

ve výši poloviny pojistného, ktere by pojistiteli jinak náleželo do okamžiku. kdy
pojistník pojistiteli tuto skutečnost oznámil.

16) Poji lčh so pro nezaplaceni pojistného nepřerušuje.

Článek 1 0

Poplatky
t) Pojistitel je oprávněn požadovat poplatky za úkony a služby. které jsou zejména:

a) spoje s činnostmi pojistitele konanýml nad rámec jeho povinnosti stanovev

nych práv ími předpisy nebo pojistnou smlouvou:

b) vyvolané poníšením povinností ze strany některého z účastníků pojištění;

c) prováděny z podnětu účastnika pojištění. v jeho prospěch nebo na jeho žádost.

2) Přehled k nu a služeb. za které je pojistitel oprávněn požadovat poplatek. e jeho
vyše jsou uvedeny v sazebníku edministrativních poplatků. se kterým byl pojistník
seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. V případě změny sazebníku admini-

strativní h e rozhodná výše poplatku podle sazebníku platného ke dni provedení

zpoplatňovaného ukonu či služby.

3) Pojistitel muže sazebník edminlstrativnich poplatků měnit. Takovou změnu oznámí

vhodný zpusobem na svých Internetových stránkách. Aktuální znění sazebníku je
současn dostupné k nahlédnutí v sídle pojistitele e jeho obchodních mbtech.

4) Poplatek je spiat y dnem provedení úkonu či služby pojistitelem, není-Ii ve výzvě

pojistitele uvedeno jinak. Jeti tak stanoveno
. provede pojistitel požadovaný úkon či

službu p ze za podmínky uhrazení příslušného poplatku.

Článek 11

Práva n povinnosti: pojištění e následky jejich porušení

t) Pravdivá sdělení při sjednání pojistné smlouvy a při jejich změnách

Zájemce o pojištění. pojistník a pojištěný jsou při jednání o uzavření pojistné
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smlouvy nebo o jeji změně povinni odpovědět pravdivě e úplně na písemná dotazy

pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a povinni sdělit pojistiteli v písemné

íorrně všechny podstatné okolnosti, které jsou jim známy a které mej vyznam pro

rozhodnutí pojistitele. jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojisti a za jakych podmí-

nek. Okolnosti, na které se pojistitel výsloímě ptal. se za podstatne považují vždy.
2) Povinnosti ve vztahu k pojistnému riziku a další povinnosti v průběhu tnrání pojištění

o) Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel
tázal. tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné událost z vý»

slovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Pro posouzení

výše pojistného rizika jsou rozhodné mimo jiná:

(D pojištěná činnost, její rozsah e změny, pojištěné právni vztahy;

6D způsob užívání majetku. jeho stav a zabezpečení-

(tin rozsah náhrady škody nebo jiné újmy, k níž může být pojištěný povinen.

bj Pojistník e pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu

změnu pojistného rizika nebo zánik pojistného nebezpečí. Změnu ve výši

ročního příjmu, ročního obratu, počtu osob či jiných jednotek či změnu jiného

měřltelného údaje v jejich očekávané výši jsou povinni pojistník a pojištěný

oznámit pojistiteli nejpozději 3 měsíce před koncem ročního pojistného období.

cj V případě, že se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, vzniká pojistiteli
povinnost snížit pojistná úměrně ke snížení pojistného rizika s účinností ode

dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl. V případě, že se v pojistné době pojistné
riziko podstatně zvýší. má pojistitel za podmínek upravených v občanském

zákoníku právo navrhnout novou výši pojistného nebo pojištění vypovědět.

dj Po uzavřeni pojistné smlouvy nesmí pojistník nebo pojištěný bez souhlasu pojis-
titele žádným způsobem zvyšovat pojistné riziko a nesmí připustit jeho zvýšení
třetí osobou, Dozví-ll se pojistník nebo pojištěný, že bez jeho vědomí nebo vůle

bylo pojLstné rlztko zvýšeno. musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu

písemně oznámit pojistiteli.
ej Pojistník je povinen prokázat k žádosti pojistitele svůj pojistný zájem

tj V případě, že byla uzavřena pojistná smlouva se zřetelem k budoucímu zájmu,

který nevznikl, má pojistník povinnost tuto skutečnost pojistiteli bezodkladně

písemně oznámit.

gj Pojistník e pojištěný jsou povinni sí počínat tak, aby nedocházelo k újmárn

na hodnotách pojistného zájmu.

h) Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám:

új přezkoumání provozu a zařízení sloužících k ochraně života e zdraví, majet-
ku a životního prostředí před vznikem škody nebo jiné újmy (zabezpečovací

zařízení, požární zabezpečení apod.) a dodržování předpisů upravujících

bezpečnost práce o jiných obdobných předpisů: za tímto učeíem jsou povl-
nríl umožnit těmto osobám vstup do provozoven, kancelářských a ostatních

prostor pojištěného. pořídit lotodokumentaci e dále předložit na vyžádání

k nahlédnutí e případnému pořízení kopií požárně technickou e další rele-

vantnl dokumentaci:

úl) ověření správnosti a úplnosti podkladů rozhodných pro výpočet pojistné

ho: za tímto účelem jsou povinni zpřístupnit pojistiteli veškerou příslušnou
dokumentaci a umožnit pořízení jejích kopií; v případech a za podmínek

stanovených pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou jsou dále

povinni předložit pojistiteli doklad o skutečná výší rozhodných údaju, a to

l v průběhu trvání pojištění, ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení žádosti

pojistitele,
3) Prevenční povinnosti a povinnosti v případě pojistné událo ti

a) Pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména:

G) nesmí pomšorvat povinnosti směřující ke zmenšení nebezpečí nebo k eho

odvrácení, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě,

bezpečnostními a technlckýrnl normami anebo které mu byty uloženy pojis-
titelem, ani strpět podobná jednání třetích osob:

úl) řádně se starat o majetek, k jehož vlastnictví, držbě správě, užíti používání

a jinému nakládání s majetkem se pojištěnívztahuje držovat jej v dobrúní

technickém stavu, provádět pravidelné předepsané rev ze. neužívat jej
k jiným než stanoveným účelům nebo jinak než stanoveným zpusobem.
a neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí o kterém se dozvě

děl a které by mohlo mít vliv na vznik pojistná událost ;

ali) na základě požadavků e pokynů pojistitele odstranil nedostatky o pňjmout

účelná opatření k zabránění vzniku škod či újern; bez požadavku pojistitele
odstranit nedostatky a příčiny, které vedly ke vzniku škod či újem v minulostí

Gv) pokud hrozí škoda nebo jiná újma, k jejímu odvrácen zakročit zpusobem

pňměřeným okolnostem.

b) V případě vzniku škodné události pojištěný:

6) je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznárnlt pojistiteli

podat mu pravdivé. úplné u nezkreslené vysvětlení vzniku e 7058711) násted

ků takové události. o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenésobném

pojištěni. předložit pojistiteli nezbytné doklady a d klady, kt ré s pojistitel
vyžádá:

Gn je povinen učinit veškerá opatření tak. eby minimalizoval rozsah e následky

škodné události e postupovat podle pokynů poji tltoie a pokud to okolnosti

umožňují, tyto pokyny sl vyžádat:

(Iti) je povinen na vlastní náklady zajistit důkazy o vzríiku příčině rouahu

a následcích škodné události a výši vzniklé škody č iné ujmy e p skytnout

je pojistiteli;
Gvj je povinen umožnit pojistiteli ríebo jim pověřeným osobám šetře ezbytná

pro posouzení nároku na pojistná plnění, zejména umožnit prohlídku poško

zené věci prozkoumat příčiny a rozsah škody nebo iné ujmy pro stan ven

výše pojistného plnění;

ív) je povinen neměnit stav způsobený škodnou událostí zejména zdržet se

oprav poškozeného majetku nebo odstraňování zbytku zní one majetku.
dokud s tím poistttel neprojeví souhlas; je-li ujednáno doba. dokdy se má

pojistitel vyjádřit. zaniká teto povinnost uplynutím tét doby; nebyla ll teto

doba ujednána. zaniká tato povinnost. nevyjádří-Ii o pojistitel v době p mě

řené okolnostem, uplynutím 15 dnů od oznámeni po ístne události pojistitel
pokud bylo potřeba z bezpečnostních. hygienických, ekologických nebo

jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním eho

zbytků začít dříve; v těchto případech je povinen zabezpečit do tet ne

důkazy o rozsahu poškozeni, např. šetřením provedeným policií neb jinym
vyšetlcrvacímí orgány, íotogranckým či Hlmovým záznamem“

(vl) je povinen oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním,

správním nebo přestupkovém řízení, popř. haslčskému záchrannému sboru

vznik události, které nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného

činu nebo přestupku:

VPP O 2014/Ot

(víl) je povinen plnit oznamovací povinnosti uložené obecně závazným právními

nředvlsy:

(vlin je povinen postupovat tak aby pojistitel mohl vůč jinému uplatnit právo
na náhradu škody nebo jiné obdobn právo která mu v souvislosti s po st-

nou událostí vzniklo,

(ix je povinen lníormovat poškozeného uplatnění práva na pojistná plnění

u pojistitele v souvislost se škodnou událostí;

x) je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že pošk zený uplatní

právo na náhradu škody nebo jiné ujmy, k jejíž náhradě by mohla pojiště-
nému vzniknout povinnost. e vyjádřit se k uplatněnému právu a vyší škody

nebo jiné újmy;

x je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že p škozený uplatní

právo na náhradu škody nebo jiné ujmy u orgánu veřejné mocí nebo že byl
v souvislosti so škodnou událostí zahájeno trestní řzení, a pokud si v řízen

vedeném proti němu zvolil právnmo zástupce, lníormovat pojistitele o zvole-

ném prévní'rn zástupci.

(xií) v případě uplatněn práva na náhradu škody nebo jiné ujmy proti pojištěn
mu u orgánu veřejné moc je povinen postupovat v souladu s pokyny poji tl

tele a lníormovat pojistitele o průběhu e výsledku řízen
. pojLštěny je povin

sdělit a poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu veškeré úkony

podání či písemností, které bude v dané právní věci činit G zasílat soudu,
o veškerá sdělení, vyzvy a rozhodnutí, které mu budou soudem sdělena

či zaslána. e to tak aby bylo pojistiteli umožněno na vyše uvedená podán

či úkony účinně reagovat: dále je povinen řízení se účastnit a postupovat
v něm tak, aby věc byla meritorně projednána, neoprávněnému nároku
na náhradu škody nebo jiné ujmy se účinně bránit a po dohodě s pojistite-
lem využít opravných prostředků:

(xííij je povinen oznámit pojistiteli baz zbytečného odkladu, že se našla pohřa

šovaná věc, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění; oprávněná osoba je
pak povinna vydat pojistiteli to, co na pojistném plnění poskytl. po odečtení

přiměřených nákladů účelně vynaložených na odstranění závad vzniklých

v době, kdy byl zbaven možnosti s majetkem nakládat,

íxlv) není oprávněn bez předchozího souhlasu pojistitele zcela nebo z části uzna

nebo vyrovnat právo na náhradu škody nebo jiné ujmy;
(xv) je povinen oznámit pojistitei bez zbytečného oddadu, že ríálírada škody neb

jiné ujmy je uplatňována také z jineho titulu než odpovědností pojištěného:

jxvíj je povinen vznést námitku promlčení proti uplatněnému právu na náhradu

škody nebo jiné ujmy. pokud je důvodné,

(xviíj není oprávněn uzavřít bez předchozího souhlasu pojistitele s poškozeným

dohodu o mlmosoudním jednání:

(xviin ju povinen lníormovat pojistitele o tom, žo si ujodnal promlčecí lhůtu kratší
než stanovenou právními předpisy.

4) Následky ponišenl povinností

a) V případě ponršení povinnosti k pravdivým sdělením či jinych povinností před

sjednáním smlouvy:
6) mají pojistitel I pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy za podmínek

stanovených v občanském zákoníku; odstoupením od smlouvy se pojistná
smlouva od počátku ruší; odstoupí-Ii pojistník od smlouvy, nahradí mu

pojistitel do jednoho měsíce ode dne. kdy se odstoupení stane účinnýrrt.

zaplacené pojistné; snížené o to, co již případně z pojištěni plnil; odstoupilvli
od smlouvy pojistitel. má právo také na náklady spojené se vznikem

a správou pojištění; paušální výši těchto nákladů nebo způsob jejich výpo-
čtu může pojistitel určit v sazebníku administrativnich poplatků; odstoupí-li

pojistitel od smlouvy a získal-ti již účastník pojištění pojistné plnění. nahradí

v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje

zaplacené pojistné; od smlouvy povinného pojištění je oprávněn odstoupit
pouze pojistník:

0D mé pojistitel právo snížit pojistná plněni, bylovii v důsledku porušení povin-
ností pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její

změně ujednáno nlEí pojlstne. a to o takovou část. jaký je poměr pojistné-
ho. které obdržel. k pojistnému. které měl obdržet;

Gil) má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění, byla-li příčinou pojistné udá-
losti skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události o kterou

nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změny v důsledku zaviněné

ríepravdívě nebo neúplně zodpovězenýctí písemných dotazů pojistníkem
nebo poištěným. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlou-

vy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel zajiných podmínek:
odmítnutím pojistného plnění pojištění zaniká.

bj V případě poníšeríí povinnosti oznámit zvýšení pojistného rizika má pojistitel právo:
0) vypovědět pojištění bez výpovědní doby; vypoví-li pojistitel pojištění, náleží

mu pojistné až do konce pojistného období. v němž pojištění zaniklo; jed-
norázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé; povinné pojištění je
pojistitel oprávněn vypovědět. jen pokud to jiný zákon připouští;

(in nestala-li po zvýšení rizika pojistná událost. snížit pojistné plnění úměrně

k lomu, jaký jo poměr pojistného, ktoró obdržel, k pojistnému, která by měl

obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

cj V případě porušení prevenčnich povinností e povinností v případě vzniku škod-

né události má pojistitel právo:
6) snížit pojistné plnění, pokud pojistník. pojištěný nebo oprávněná osoba po-

ruší povinnostl stanovené právními předpisy nebo uložené pojistnou smlou-

vou. nebo nesplní pokyny pojistitele. a takové pomšení nebo nesplnění

mělo podstatný vliv na vznik pojistné udalosti, její průběh nebo na zvětšení

rozsahu jejich následků nebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění
nebo na ztížení nebo znemožnění provést vlastní šetření pojistitele zejména
ke zjištění oprávněnosti nároku na pojistná plnění nebo rozsahu škody. a to

úměrně tomu, jaký vliv mělo uvedené porušení na rozsah povinnosti pojistí-
tele poskytnout pojistné plnění:

úr) odmítnout plnění z pojistné smlowy. jestliže oprávněná osoba uvede při

uplatňování práva na plnění z pojištěni vědomě nepravdivé nebo hrubě

zkreslené údaje týkající sa rozsahu pojistné události nebo podstatná údaje

týkající se této události zamtči; odmítnutím pojistného plnění pojištění neza-

ríiká; odmítnutí podle totíoto ustanoveni se neuplatní pro povinné pojištění;

Gil) snizit pojistné plněni, jestliže pojistrírk. pojištěný bez předchozího souhlasu

pojistitele uznal bez vědomí pojistitele nárok na náhradu škody nebo jiné

újmy nebo uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír s poškozeným

nebo osobou, která tvrdí. že má na pojistném plnění právní zájem bez

vědomí pojistitele: to samé platí pro případ pmvomocríého rozhodnutí

soudu o přiznání nároku na náhradu vůči pojištěnému na základě nečinnosti

stran.-rezat
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poji těného platební rozkaz. rozsudek pro zmeškánij. nebo na základ

uznání nárok vč rozsudku pro uznání. bez vědomí poji titele dmt

pojistného p n pojištění nezaniká; to neplatí pro povi né pojištěn

(lv) na náhradu nákladu škody. pokud v důsledku poru ení ri tové z povinn t

pojistníkem, p lěnym nebo oprávněnou osobou vznikne poji t k da

nebo pojistitel zbytečně vynaloží náklady; poj titei mé práv na náhrad i

těchto nákl du nebo škody proti osobů, ktorá kodii zpii obula vyna

Iožení nákladu vyvolala.
Odpovědnost za p n povinností

Všechna ustanovení po stné smlouvy nebo pojistných podmínek a povinn ti

vyplývající z právn ch předpisů, které se týkají pojištěného se bdobně vzta jí

na pojistnika. na osobu. které byl předmět pojištění sv fen a na hny osoby
které uplatňují práv na pojistné plnění. Pojistník e pojištěny odp vídaj za pln
předepsaných poví ostí ke zmírnění škody nebo jiné jmy e p vinnost smčruj ci h

k předcházení e odvrácen škod nebo jiných újem těmito osobami. Jso Ii ednéní

neb věd most pojistnika nebo pojištěného právně vyznarnné. pňhli pojstitoi také
k jednání a vědomost právněné osoby nebo osob jednajících z jejich dnětu

neb vjejich prosp h.

Článek 12

Šetření pojistné událostí a pojistné plněni
1

4)

5)

9)

Pojistitel je povinen zahájit šetření pojistné události bez zbytečného edk adu

po oznámení toho. kd se pokládá za oprávněnou osobu a s nastalou udál stí

spojuje požadavek na pojistné plnění, nebo osoby. která má na po tném plnění

právní zájem
V případě. že vysledky šetření prokážou, že osoba. která upiatni a právo na po

jistné plnění, není oprávněnou osobou. sdělí jl pojistitel tuto skutečnost akrriile je
z výsledku šetření zřejmá.

Oprávněná osoba e p vinna pojistiteli před výplatou pojistného plnění prokázat o

jí svědčí právo na pojistné plnění.

Pokud nemuže být šetřen skončeno do 3 měsíců od oznámení pojktné událost

je pojistitel povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které neizo šetřen uk nčit

na žádost sdělí pojistitel duvody v písemné lonrié.

Pojistné plněn je splatné do iS dnů po ukončení šetření nutného ko zji tění oxi

tence a rozsahu povinností pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel
sdělí jeho vysledky oprávněně osobě. Rozhoduje-ll o důvodu nebo vyš áhrady

skody nebo jiné ujmy orgán veřejné moci, vzniká povinnost poskytnout pojistné
plnění až po právn moc rozhodnutí příslušného orgánu. Pojstné plnění jo spiatno
do 1 dnů od předložení pravomocného rozhodnutí pojistiteli.
Pojistno plnění poskytuje pojistitel poškozenému, poškozeny v ak právo na pln
proti pojistiteli nemá

Pojistitel poskytuje pojistné plnění v penězích v tuzemské měně pokud nen

u ednáno jinak. Pro p epočet cizí měny se použije kurzu liciáině vyhlášeného

eskou národní bankou ke dni vzniku pojistné událost .
Má-Ii oprávněná os ba při

provádění opravy nebo náhrady související s pojistno událostí ze zákona nárok

na odpočet daně z přidané hodnoty dále jen .DPt-l'j, poskytne pojistitel plnění
ve vyšl vyčisiené bez DPH. V plipadech, kdy oprávněné osoba tento nárok nemé.

poskytne pojistitel plnění ve vyší vyčlslené včetně DPH.

Povinnost pojistitele plnit nevznikne, ebude-Il v důsledku zásahu cizí moci, uznané
či neuznané. pojistnika. pojištěného nebo třetích osob možné zjištěn a likvidace

škody. jakož | plnění ostatn ch p vinností pojistitele.
Pojistitel nehradí náklady spojené s uplatněním pohledávky na pojistné plněn nebo

na zachraňovaoí náklady.

10) Veškerá doklady týkající se pojištěn včetně těch, které jsou předkládány k proká

zání práva na pojistné plněn . jsou učaslníci pojištění povinni předkládat v českém

jazyce. V případe dokladů v jin m jazyce je nutně předložit tento doklad spotu
s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Náklady na překlad hradí

ten, kdo doklad předkládá.

11) Pojistitel je oprávněn odečí t d p istného plnění. jakož i od vraceného přeplatku

12) Oprávněná osoba může post

pojistného náklady. které po stlteli vzn kly v souvislosti s provedením platby z po

kynu učastníkn pojiště prostrednictvim poštovní poukázky.

pit p hiedávku na pojistné plnění pouze se souhla

sem pojistitele.

Článek 13

Rozsah pojistného plnění

1)

4)

5)

Rozsah p jistného plnění po istitele je omezen rouahem náhrady škody nebo jiné

újmy. k níž je pojištěný podle právních predplsů povinen a sjednaným rozsahem

pojištění. Pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit škodu nebo jinou ujmu
při porušení smluvní povinn t p kud tato smluvní povinnost nepřesahuje rozsah

povinnost při porušení zákona.

Plnění pojistitele z jedná po" tn událost
.
včetně nákladů pravniho zastoupení

nepřesáhne limit pojistného pin ni, dnanýv pojistná smlouvě.

Celkové plněn p jistitele zo v ech peistnych události. včotnů nákladu pravniho

zastoupení v iodnom ročním pojist em období nepřesáhne dvojnásobek limitu

po istného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Jo-l pojištění sjednáno na kratš dobu nežjeden rok, nepřesáhne celkové plnění
ze všech pojistných událost v etně nákladů právního zastoupení limit pojistného

plnění sjednaný v pojistné smi uvě

Je4i v pojistné smlouvě jednáno volitelné připojištění nebo doplňkové připojištění
limit pojistného plnění stan veny pro každé takové pňpojištóní činí částku uvedenou

v pojistné smlouvě a sjednává se ako sublimit limitu pojistného plnění.

Subiimlt pro volitelná nebo doplňkové připojištění se sjednává pro jednu e všechny

pojistné události v ročním p stnám období.

Článek 14 i,
Zachraňovacl náklady

'

1 Zachraňovaciml náklady jsou učeině vynaložené náklady

aj ne odvracení bezprostředně hrozící pojistné události,

b na zmírnění následků již nastalé pojistne události nebo

vynaloženo v důsledku plnění povinnosti odklidil poškozený pojištěný majetok =

nebo jeho zbytky z hygienickych ekologických a bezpečnostních důvodů.

Za bezprostředně hrozící pojistnou událost ja považován stav. kdy by bez zásahu
„

rnusel ke vzniku pojistné události nevyhnutelně a nutně dojit. pňčemž nebylo *;
možné vzniku škody či jiné ujmy zabránit jiným způsobem.

vynaložil-ll tyto náklady pojistník učetně, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu.
akož na náhradu škody. kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.

4 Zechraňovaoi náklady hradí pojisutel nad rámec limitu pojistného plnění do výše 10%

limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného pro bezprostředně ohrožené

pojistné nebezpečí, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého riastaia

pojistná událost s niž souvisí vynaložení zachreňovadch nákladu nebo vznik škody.
Jde-li záchranu života e zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady
a utrpěnou škodu do výše 3D % z limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaná
h pro pojistné nebezpečí. ze kterého hrozil vznik pojistné udál sti nebo ze kterého

nastala pojistná událost. s nů souvisí vynaložení zachraňovaoích nákladů nebo

vznik Škody,

6 Jiné náklady preventivní povahy pojistitel nehradí

Článek 15

Formu jednání

t) Po stná smlouva musí mít písemnou íormu

Právní jednání směřující ke změně pojištění (včetně změny rozsahu pojištění či výše

p istného nebo jeho spiatnostn anebo k zániku pojLštění musí být učiněna v písem-
né lorrriě.

Pokud si to pojistitel vyžádá. musi být oznámení či jednání. pro které není písemná
íorma vyžadována, dodatečně doplněna v písemné lorrně. K jednáním či oznáme—

ním, která nebudou na výzvu pojistitele ve stanovené itiůtě doplněna v písemné

íormě. se nepňhlížl.

4) Písemná íorma je dodržena zejména tehdy, je-li vlastnoničně podepsána jednající
osobou. zaslána elektronickou poštou se zaručeným elektron ckym podpisem či

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky

Článek is

Doručování

t) K doručování slouži zejména korespondenčni adresa a kontaktní spojení. které

iičastnik pojištění sdělil pojistiteli v písemná lormó či osobně po ověření svó totož-

nosti. Korespondenční adresou je adresa bydliště nebo sídla. popř. l jiná adresa,

kterou účastník pojištěni pro tyto ucely sdělil pojistiteli (v případě sdělení adresy
osoby odlišné od účastníka pojištění nese účastník pojištění důsledky plynoucí

z předávání korespondence mezi těmito osobami). Korespondenční adresou může

být pouze adresa na území České republiky. Kontaktriím spojením se pak rozumí

zejména email a teieíonní číslo účastníka pojšlění.

2) Učastníci pojištěníjsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakouko-
liv změnu korespondenční adresy a kontaktního spojení.

3) Písemnosti mohou být domčovány roiiměž na adresu zjištěnou v souladu s právními

předpisy, na které se účastník pojištění zdržuje. Doručovat lze I prostřednictvím

veřejné datové sítě do datová schránky nebo osobnim předáním.

4) Bude—ll jakékoliv právní jednání nebo oznámení. které nemusí být učiněno v písem-

né íonrié, učiněno z kontaktního spojení sdělaného pojistiteli. má se za to, že je
učiněno příslušným účastníkem pojištění. Takové právní jednání či oznámení bude

tedy považováno za řádně učiněné, | pokud bude provedeno jinou osobou. které

učastník pojištění umožnil (al úmyslně čt neúmyslně) využít svůj email či teleíon.

Z tohoto důvodu je účastník pojištění povinen bez zbytečného odkladu Iníonnovat

pojistitele o možném zneužití své e-mailové adresy či teleíonu (nepřiklad pli prozra—
zení přístupových údajů k e-mailové schránce nebo při ztrátě mobilního toleíonu).

5) Za doručené do síéry adresáta se pak považují l písemnosti:

ej jejímž pňjetí adresát odepřel: okamžikem doručení je pak den takového odepření

b) uložené u provozovatele poštovních služeb; okamžikem doničení je pak po-

slední den úložní lhůty.

6) Zmaří-li vědomě adresát dojití, platí, že jednání či oznámení řádně došlo. O vědomé

zmaření se jedná také vždy. když účastnili pojištění neoznámil pojistiteli změnu

udajů rozhodných pro domčování (např. změnu příjmení, korespondenční adresy.
kontaktního spojení).

7) Není-Ii prokázán jiný okamžik doručení. má se za to. že písemnost odeslaná s vyu-

žitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi 3, pracovní den po odesiá—

ni. bylavil však odeslána na adresu v jiném státu. pak 15. pracovní den po odeslání,

a to i když so adresát. který vědomě doručení zmaňl, o zásilce nedozvěděl.

Článek 11

Rozhodné právo

1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyptývajíoí nebo s ní související se řídí právním

řádem Ceské republiky, at již bude tento vztah posouzen z jakéhokoli právnmo

titulu.

2) Pro spory vyplývajíd z pojistné smlouvy či s ní související jsou příslušné soudy
České republiky.
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Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti IT
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Článek 1

Úvodní ustanovení

Pojištění odpovědnosti, které sjednává Generali Pojišťovna as.. se sídlem

Bělehradská 299/132, Wtoltradý, Praha 2. 120 O0. Česká republika (dále jen . jístitel“)
a pojistník, se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkám pro p i

odpovědnosti NPP 0 2014/Dl), těmito zvláštními pojistnými podmínkám .
zákona

č. 89/2012 Sb.. občanským zákoníkem a ostatními obecně závazným právními předpisy
České republiky. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před ustanovením poj“ tných

podmínek s tim. že zvláštní pojistné podmínky maji přednost před všeobecnými.

Článek z

Předmět pojištění. pojistné nebezpečí
1. Pojištění podle těchto ZPP OlT 2017/01 se sjednává pro případ povinnosti p jiš

lěného k náhradě škody nebo jiné újmy, není-li následně pojistnými podmínkam
nebo pojistnou smlouvou uvedeno linek.

2. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu po
kud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutlm nebo protiprávním stavem

v důsledku oprávněného poskytování IT služby nebo IT výrobku.

Článek Cl

Zakladni rozsah pojištění

1. Věcný rozsah pojištění

1) 2 pojištění odpovědnosti ma pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil

a) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví. zvlášť

závažným ublůením na zdraví. usmrcením;

b) škodu na hmotné movité věci nebo objektu;
::) následnou nnanční škodu;

d) čistou ňnanční škodu, kromě čLslě nnanční způsobenó IT výrobkem;

e) náklady právního zastoupeni;
l) technické náklady, týto pojistitel nahradí za pojištěného jen tehdy, pokud

jejich vynaložení pojištěnému dopředu písemně schválil a k jejich úhradě so

písemně zavázal.

2) Ustanovení o věci se na živé zvíře použijí obdobně. avšak jen v rozsahu, ve kte-

rém to neodporuje jeho povaze
2. Časový rozsah pojištění

1) Pojištění se vztahuje ne povinnost po íštěneho k náhradě škody nebo jiná újmy.
ke ktoré dojde:
e) v době trván pojištění a

b) pokud příčina vzniku škody neb jiné ujmy vznikne v době trvání pojištěni a

c) pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně uplat-
něno vu pojištěnému v dobe trvání pojištění.

) Pro posouzení práva na pojistné pi ění je rozhodný romah pojištění sjednaný

_

v okamziku kdy došlo ke vzniku příčiny škody nebo jině ujmy.
Cl. Uzemní rozsah pojištění

1) Pojištění se vztahuje na p vinnost poištěného k náhradě škody nebo jiné újmy

pouze tehdy pokud došlo na uzemí ské republiky současně:

a) k příčině vzniku škody nebo jiri ujmy“

b) ke vzniku škody nebo jiné ujmy,
c k prvnímu písemnému uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy

poškozeným vůči pojištěnému.
Na základě ujednání mezi pojistitelem e pojistníkem lze rozšířit uzemni rozsah

pojxštění teké na p vinnost pojištěného k náhradě škody nebo jině újmy způso-
bené v zahrani

.

4. Výluky z pojištěni

l) Pojištění se nevztahuje na povinnost po ištěného k náhradě škody nebo jine
ujmy vzniklé:

e) urny lně. hrubou nedbal stí, ze svovole nebo škodoiíbostí;

b) člnn stí nebo právním vztahem k nimž není pojištěny oprávněn;
o) převzetím či uznáním povinnosti k náhradě škody nebo jine újmy nad

rámec stanovený právními předpisy včetně smluvních pokut a smluvních

penále smluvní h uroků z prodien e soudně neřízených pokut,
dále z píísiibů záruky

d) ve výši a rozsahu nad rámec dohodnuté limitace škody nebo jiné újmy
mezi pojíštěným a poškozeným

e na pňrozenych pávech člověka. kromě nemajetkové újmy způsobená
ublížením na zdraví zviášt“ závažným ubiůením na zdraví nebo usmrcením;

t) nemejetkovou ujmou. byla ujme zpusobeno za zvláštních okolnost
, pro-

típrávním činem zejména pomšením duležité právn povinnosti z hrubé

nedbalost nebo umýsině z touhy n čit. ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášt
zovrženíhodná. pokud byla způsobena každému, kdo způsobenou újmu
duvodně pociťuje jako osobn naštěst

.
které nelze jinak odčinit,

kud pojištěny bez v do p jístitelo novznesl námitku promlčení nopo-
dai odvolání proti rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nebo odpor proti
platebnímu rozkazu nebo jeh oduv dněni. uzavřel dohodu o narovnání

nebo je povinen k náhradě v dusledku smluvně ujednané dohody o pro-
dloužen promi e Ihuty

h) v dusledku pracovněprávn ch a služebních vztahů, včetně odpovědnosti

při pra ovním urazu a nemoci z pov lání včetně regresních náhrad zdra-

votního a nemocenského pojištěn;

dd)

ss

es)

hh

li)
lí)

Ill

mm)

nn)

DP)

qui

rr)

ss

na vě ech nehmotných, včetně jeji následných Gnančníoh škod, výlu a

nep ati pro soltware a dala:
na věcech hmotných movitých, které jsou předm tam díla, predmětern
s hovací smluv, byly přenechány k užití poj štěnému nebo jině činn t

na nich nebo s nim vyloučena je povin st k náhradě škody na hmot

nych movitých věcech tehdy, kdy pojištěny není učastníkem nebo

stranou schovací smlouvy.
dále na objektech nebo jejich částech. které js u předmětem díla nebo

jiné oprávněné činnosti na nich nebo s nimi

na věcech vnesených a odložených

v důsledku irlastnického, nájemního nebo obdobného vztahu k objektum
napenězích směnkách šecích. platebních kartách. cenných papirec .

ceninách a v jakékoliv souvislosti s nimi

pohřešováním. ztrátou, krádeží nebo loupeží,
z práv z vadného plnění či zámky za jakost. vč. práv z vadného plnění
či zámky za jakost IT služby nebo IT vyrobku:
vadou výrobku vč. IT vyrobku nebo vedou služby výluka neptal
pro lT službu

z vlastníctví provozování e užíván Ietíší a leteckých ploch; z provozu.

výroby e opravárenství letadel e vznášedel e jejich součástek;
z provozu dopravních prostředků, které mejl registrační značku; vzniklou

z vlastnictví a držen železnic a jakychkoliv dopravních a přepravních
smluv a služeb

v souvislosti nebo v dusledku pusobeni elektromagneticlcého pole. lonizuj
oho. radioaktivního nebo jaderném záření nebo zamoření; dále íormaida

hyderrí. azbestem. toxickými písněmi a genetickou modiňkacl organismu:
znečištěním vod všeho druhu, ovzduší. půdy nebo zemského povrchu;
ekologickou ujníou nebo závažnou havárií ve smyslu příslušných obecn

závazných právních předpisu.
v důsledku sesedání a sesouván půdy eroz. poddolováním. vibracem ;

v důsledku povodní nebo záplav“

jakymkoliv pozvolným působením
zavlečením nebo rozšířením jakékoliv nakažlivá choroby lidí. zvířat nebo tost rt:

správou datové schránky-
v důsledku válečným událostí. terorismu stávek, ozbrojených konliíkt'

a občanských nepokojů;

pokud by se tak pojbtitei dostal do rozporu s obecně závazným právním

předpisem o provádění mezinárodních sankcí;

přisouzením takovymi soudními rozhodnutími zahranicnich jurisdikcí, které

mají povahu zpřísněné nebo dstrašujíoí náhrady škody (např, punitive,
exemplary damagesj,
pojištěnému nebo dalším pojštěnym. jsou li majetkově propojenými oso-

bami; a dále zpusobenou osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově

propojenym osobám, dále právnickým osobám, ve kterých je vlastník
shodný s vlastníkem pojištěného a to do vy e jeho procentuálniho spol
vlastnického podílu.

níorma nebo radou poskytnutou mimo pojLšlěnou činnost;
v důsledku škody nebo jiné ujmy vyplývající ze zneužití a omezení soutě—

ze. zejména nekalou soutě
.

k amavou reklam u klarnavým označením

zboží nebo služby aid

obchody nnančními, uvěrovým nvestlčními a kapitálovými obchody
s cennými papíry;

vykonem linančníiío a ekonomí kéh porada tví v důsledku optimali-
začních, spekutaůíích nebo termínových předpovědí příp. příslibů
pomiuvou, porušením mlčenlivost důvěry:

překr ením či nododržen m r zpočtu roz lovýc pravidel. učetních
stupu vykaznictv a píekročen m nedodížo m ru a jakýchkoli náklad '

aplikací směnečněho prava; z nároku vyplývajících ze směnek;

činností pojíštěnoho jako člena latutárniií rgánu obchodni korporace
nebo subjektu v obdobném postavení nebo vyk návajícílto jinou manažer
skou iunkci v obchodril korporací nebo sub ektu v bdobnérn postavení;
v dusledku nesplnění nebo op zděného splnění lhui, dob termínů, smluv

a dále náhradního plněn ze smluv:
v dusledku rozdílů v oceněn ceně, prověř ván bonity o ob;
porušením práv duševního vlastnlctv

v dusledku nepiiděien dotace v dusledku p vinností dotaci vrátit nebo

v jině souvislosti s dota :

v dusledku nedodávky či omezené dodávky eleklr cké energie, plynu
tepla. vody apod.; dále v důsledku jakéhok liv selhání internetového

pňpojení pokud je neměl poj št ny ve své m ci

po provedení a předání lT služby nebo IT vyrobku bez řádného o dosta

tečného otestování a závěrečné akceptace ze strany objednatele nejd
o IT službu nebo IT vymbek na míru

v důsledku lnňkování softwaru k dlivým softwarem nebo průnikem
škodlivého softwaru (např. poč tačovy vír) nebo iného sottwarováho

pmgramu kódu do systémové paměti neb na počítačový disk a jeho
rozšířen z jednoho systému do jiného pokud pojištěny neprokáže, že apl
koval vhodné a v současné době nejlepší zabezpečení nebo technologii
zakódování;

utokem cizmo subjektu za nekalým učelem:

jako náklady, která byly vynal ženy na udržbu opravu výměnu nebo

zlepšen provozních zařízení neb vybaven
v důsledku stažení íl' výrobku ev l'í služby z trhu

vjakékoll souvislosti semraněm válečnými ebovojenskym zařízeními

loděmi. letadly, rakatarríl. kosmickým loděmi

I výrobkem, který není řádně r istr ván, k liv l zákon nebo jiné
právní předpisy ukládají
lT výrobkem, jehož výroba byla po tbnýin sv ona tioti sobě na základ

licenční smlouvy,

Generali Fojillavrtl a a. an aldlem Bělehradská ZED/IHI. Vinohrxw. IZD D0 Praha 2, IČO 51859569. DIC“ CZHWWIUJ, je zapnul v obchodnlm rejstříku vedenim Mětukým tandem v Praze
lptlnvů znaška a znas . jo členem Skupiny General. uplaně v italském rogtalru pojilřovaclch lituptn, vmuiam IVASS. Kllarlllky nrvia: zu ius inn, qanoralt cx. „mu- nervu uůuenorailcom strana l z 4
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zz) z toho že IT služba nebo T výr

vytvořen/a:

aaa) z vady jakéhoko rv soltwani nebo n
'

techno

nou součásti výrobků pojištěného; výtika plat
2) V připadá, kdy jo jGdřlDíílVá výluka dppoji léna d

kami nebo mluvními ujednáními, plátno t ostatn

Z pojištonílzo tijednat dal výluky.

Článek 4

Rozšíření základního věcného rozsahu pojištěni
t. Škoda nebo jiná újma způsobená n' výrobkem

1) Pojištění se odchylně od čl. 3 odst. 4 bod 1) pis p PP Oi 1

huje na povinnost pojištěného nahradil škodu neb jin u m zpu o

výrobkem. Práva z vadného plněni nebo ze zámky za jak t IT výrobk

nároky z titulu stažení íT výrobku z trhu zustávaj z po těn výt u eny

výrobek 'e adný. jestliže z hlediska bezpečno t eho užit nezaru uj
vlastnosti. ktorú iza od něj oprávněně očekávat; tyto vady sp vriji před

v koncepci. výrobě. zpracování, opra č. skladování dodávce ( ein vad

dodávky) a návodu k použiti lT výrob u přibalovy l lécích a v reklam

2) Spoluúčast pojištěného na každé poj stné udál tl činí čáslk sjednanou pr

základn rozsah pojištění,
2. Škoda nebo jiná újma z výkonu vlastnických e nájemních vztahů k prosto

rom sloužícím pro výkon pralese
1) Pojlštěnlsenarozdil od čl. 3 odst. 4. bod 1) pis . í) ZPP OIT 17 1

také na povinnost pojištěného k náhr dě škody nebo jiné ujmy vyplyva
z vtastnlckycti. nájemních a jim obdo nych vztahu k bjektum člj jch
užívaných výlučně pro ucely pojištěné činnosti.
Pouze v rémcl povinnosti k náhradě speciiikované v bodě 1. t h to á

pojištění vztahuje na rozdil od čl. 3 odstA. bod 1) pism. dd) ZPP OlT 2D

i na povinnost k náhradě škody způs bone blízkým poji těn mu nebo

vě propojenym osobam.

2) Subiimlt dní 20% z limitu pojistného In ni pro základn rozsah poji tění.

3) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událos 1 e nik šk

nebo jiné újmy, nejméně však 2 000 Kč,

3. Regresní náhrada nákladů zdravotního a nemocenského pojištění

1) Na rozdil od čl. 3 odst 4. bod 1) písm. h) ZFP OIT 2017/01 se pojištěn vzta

huje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišt vn u na zdravotní p

ve prospěch pracovníka pojištěného důsledku nedbaiostnino pr tiprávniho

jednání pojištěného.

Dále se pojištění vztahuje na regresní náhradu nemo enskéh p ištěnl kdy
v důsledku zaviněného protiprávniho jednání zjištěnéh soudem nebo sprá
uíadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro znik nároku na dávku a p

těný je povinen zaplatit orgánu nemocenského p jLšlění regresní náhradu.

2 Subiimlt činí 5 DOO 000Kč. max. však vý l limitu pojistného plněni pro zák

rozsah pojištění.

3) Spoiuučast pojištěného na každé pojistné události čin částku sjednanou pro

základní rozsah pojištění.

Článek 5

společná ustanoveni a výklad pojmů
1. Roční obrat

Fločnim obratem se rozumí součet všech tržeb, výnosu a iných přjmu pojištěnéh
s výjimkou výnosů z licencí. prodeje podniku nebo jeho t. brat se počítá bez D

z Minimální stupeň zabezpečení

t) Požadujell pojistitel řádné zabezpečení prostor neb mini áinl stupeň

zabezpeční. plati:
e) pro motorová vozidla - v případě otevřených. pio eny h parkovacích

piodt — nepřetržitá dvoučlenná ostraha. kde alespoň jedna osoba neustál

provádí kontrolní obchůzky zaparkovaných vozidel

b) pro motorová voddia - v případě oplocených parko a ch ploch. kde vjezd
je zabezpečen otevirad závorou nebo vraty - nepřetržitá jedno enná

ostraha, která má do mista obsluhy (recepce u vjezdu) k dispozici výstup
kamer CCTV z parkovacích stání su záznamem nebo z venkovní perimet-
rické ochrany PZTS a pro případ potize PZTS by měly byt stiipy npatřo y

CCTV nebo vhodným přístupovým systémom yzická ostraha must byl
spolehlivá íyzicky zdalná a psychicky odolná a m být pro vede y ič l

vycvičená a vyškolené. Musi být vybavena lelek ka m zařze m

přrvolánl pomoci:
c) pro motorová vozidla - uzavřené garáže nebo parkovací prostory musi

být uzamčeny e musí být zaveden vhodný přístupový systém. Pro věci

převzaté do úschovy se používá trezor minimálně bezpeč tní třídy 0 dl

ČSN EN 11434;

d) pro jízdní kola - umístnění v samostatně uzamykatelný h prost rech

(popř. boxech, či klecích) uzamčenýcti zadlabávacim zámkem s bezpeč

nostnl cylindrickou vložkou ET 3 dle ČSN ENV 1 ) nebo bezpečnostním

Visacím zámkem (ET 3 dle N ENV 1627) s př kryly třmene
.
ehož

mln. tlouštka bude Bmm.

2) Lhmili takto zabezpečených prostor bude kolo navi připevněn ke stavební

součásti (kortstnikcD minimálně některým z násíedu ících zpu bu

a) originální zámek na kolo tvořený ocelovým lankem o pr měni min. 0 5c

a cylindrickou vložkou s překrýtým pronlem. neb

b) originální zámek na kolo tvořený ocelovým lankem o pruměm min. O 5c

a s uzamykáním na mln. čtyřmístný libovolně nastavitelný seiny kód. nebo

c) zamek na kolo tvořený ocelovým lankem o pniměru min. 5cm nebo

ocelovým řetězem silným min. 05cm a bezpečnost ím visacim zámke

certinkovaným minimálně v bezpečnostní třídě podle N P ENV N27,

nebo

d) originální U-zámek (speciální případ visacího zámku) tvol nyo eiovym
okem o průměru min. O,5cm a cylindrickou vložkou s přakrytým proniem.

3) Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je překonán b u d ny zpus
'

zabezpečení jízdního kola.

3. Výklad pojmů k minimálnímu stupni zabezpečení
1) PZTS (ES) je systém, který splňuje následující kritér a

e) všechny komponenty PZTS (ES) jsou certifikovány nezávislou akreditovanou

certifikační organizací (musí být vydán certifikat shody IA pr minimál

bezpečnostní třídu dle statní normy ČSN EN 50 131 1

k nevyh b navrhování. táza d yt avkyp
norem pro navr t trvýc m tů,
tnstaiacečidel mu byt ved atak aby ylazaj těna

registrace pach l p p opru raněný hp st r vpřípa
narušen střeže pr t rmu P pr kazatelnýrn zpusobem
vyvolat poplach

PZT BS) s prostor hran u znamená nstalaci det ktoru v všech

prost réch s chráněným hodn tam m t (p edev chodeb)
prost rová ochrana je u a p gnalizac pohybu neoprávněné

oby prostorem
PZT (ES) s pláštovou ran u znam ná nstalaci d tektoru p kryvej d

pi y vymezující bráněný pr t r. edná p edev hlídání na uzavřen

pohyblivých vnitřních část hi dán na uzám a hlídání na pr raz pr tred

r tvim vhodnych detektor ag k ntakty dotekt ry na klo, vibračni

detektory. poplachové ióii pod.
4) PZT (EZS se považuje za íunk p kud prov zu (tzn, prov zuschop

ná, rádně udržovaná) a dál pak k ntr l vaná K ntr ia PTZ EZ ) musí byl
prováděna dle návodu k ud b a iuze nen I tanovene ak. potom
minimálně jednou ročně. Kontr lu mus pr věděl vyro nab jím pověřená
ervisní organizace.

Je ii pojištěny prostor střežen rok u trah mil tot možnost

akkoliv manipulovat s PZTS (EZ předev im l vyp ut. okud traha tuto

m žnosl má, nepovažuje se ZTS (ES za íunkčn

G PCO (DPPC) je zařízení či systém které um žňují p eno a vyh dnocení slgna
zace narušení ze zabezpečen ti pr or d m ta ontrálnitr vyhodnocován

pomocí linek telekomunikační sit ádiov tě G M ISDN íté nebo jiného
obdobného přenosu. Pull či centrum m být trvale pr v z ván polici nebo

komesowanousoilaomoubezpečnostrísltdboiuruj protiztoěirvtost právnění.
7) TV (closed circuit television) je uzavřeny televizní okruh. častěji známy jako

bezpečnostní kamery.
4. Výklad pojmů

1) Dodúvkou se rozumí fyzické předání IT vyrobku pojištěným subjektem třet

osobě bez ohledu na pravni důvod. Dodávka je uskutečněna v kamziku kdy
pojištěný subjekt ztrácí možnost s výrobkem disponovat (možnost vlivu na vyro
bek a jeho použiti). Převzetí IT služby je její skutečne převzetí (p dokončeno ze

strany zadavatele (objednatele), nebo ze strany jiného oprávněného subjektu.
2 Hromedným zpracování dat se rozumi sběr, procesování. šGení ukládání dat.

3 IT službou se rozumi poskytování software. hromadného zpracování dat

a nternetových služeb včetně poradenství a správy. Povinnost k náhradě škody
nebo jiné ujmy způsobené IT službou zahrnuje škodu neb jinou ujmu zpuso
bonou vadou IT služby po jejim převzetí.

4) IT výrobkem se rozumí hardware určený k uvedení a trh. IT výrobkem jsou
r vněž součásti a příslušenství hardwaru, případně IT vyrobek speciiikovany
v p iistně smlouvě. Povinnost k náhradě škody nebo iná ujmy způsobené
T výrobkem zahrnuje škodu nebo inou ujrriu způsobenou vadou IT vyrobku
po jeho dodávce.

lntemetovými službami se rozumi všechny způsoby poskytování připojení k in

ternetu, systém webovych stránek zobrazovaných pomociwebového DlUhlÍŽ
elektronická pošta, komunikační služby v rámci internetu vč. online komunikace

mezi uživatel teieionován pomoci internetu dále přenos souborů, domény. sdí

lení souboru, připojen ke vzdálenému počítači. Iužební protokoly a další služby.
6 Poradenství zahr uje šk loni pr p UŽíl e waru a hardwaru

7) Poskytováním software se rozumí navrhování vyroba (tvorba), vývoj. progra
m vání úprava. prodej pronájem softwaru, analyza integrování a Impiementa

o počítac vých ystému včetně avrhován

Správou e r zumí servis. distribu e ristaiace opravy. udržba počítačového
hardwam nebo oítwaru provoz serveru pr v z portalu. cloudové služby.

9 Technické náklady jsou náklady vynaložené p ištěnym v souvislosti s urče

ní povinnosti k náhradě škody nebo ine ujmy s minimalizac škody nbo

inó jmy pu obeno po kyt váním lT služeb neb vyrobku na právní služby,

naiecký posudek nebo služby obdobných odborníku

1 Uvedením IT výrobku na trh e rozum okamžik. kdy výrobek poprve pře
chází: iáze výroby nebo dovozu do láze distrlbu e ak zbozi urcene k prodeji
nebo do pr v u.

Článek 6

Volitelné rozšíření pojištění
Je-Il v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje sr: poj tění také na krytí

pojistných nebezpečí dle těchto doplňkových pojistných podmínek.
1. Doplňkové pojistné podmínky Zahraniční pojistné krytí - Evrope (DPP OIT D1)

1) Je |i v ji tné smi uv vysi v ě ujednáno vztahuje se pojištění na rozdil

od čl. 3 odst S ZP OlT 2017 01 na povinnost k náhradě škody nbo jiné

ujmy zpu bené a uzem Evropy pokud e povinen k náhradě podle právního
i du stát tery ou ásti Evropy a v ouahu ji stan venem Evropou so

zumí Evropavje geograi kém vymezen
ublimlt činí částku sjedna jak limit po t ého plněni pro základní rozsah

po štění.

Sp Iuučasl po ištěného na každé po stně události n 1

nebo jiná ujrrry najma ak 1 K

2. Doplňkové" pojistná podmínky Zahraniční pojistné krytí - Svět kromě USA

u Kanady (DPP OIT 02)
1 Je liv jistné ml uv vysi ě uj dnáno vzta je se po tění na rozdil

od čl. 3 odst 3 ZPP OlT 2017/01 na povinnost k náhradě šk dy nebo jiné

uj y zpu bené a uzem celého světa kromě uzemí SA a Kanady
ublimlt činí částku sjedna u jak limit po tri ho plnění pro základni rozsah

po ištění.

poluúčastp tnho ak dep tn udál t 1

nebo jiné újmy nejm n však 2 K

3. Doplňkové pojistné podmínky Věci třetích osob (DPP OIT 03)
1 e vpo tnásml uv vy vněuj dnáno vzta esepo t nlnarozdil

od či. 3 odst 4 bod 1) p ZPP Oíř 017 O1 napo innost k náhradě

kody na věcec hmot ý movitý které ou předmětem dila. předmětem
chovací smluv byly píenechány k užit po štěnému nebo k jiné oprávněn

ostl na nich nebo s nim v po k zen zn ení hm tnych movitých věcí.

kt ré poji taný př vzal za u o ob arte IT tužby či činnost vsouvisiosti

ii výrobkem bo e nak poitžívá pr vyk n po tě činn sti pojištění se

vztahuje a pov nnost k áhradě na uvedený h v ech tehdy kdy pojištěný

nan učastnlkem eb stra scheva sm uvy

ze vzniklé škody

ze vzniklé škody
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2)

3)

4)

5)

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

B)

9)

Pojištění se dále vztahuje na povinnost k náhradě šk y na objektech nebo

jejich částech. která jsou předmětem dila, práce ne jině právněné činnost

na nich nebo s nimi.

speciální výluky:

Škody na motorových vozidlech a jiných dopravních pr středo h j u z tohot

pojištění vyloučeny. Tato výluka neplatí pro škody na torovych v zidlech

nebo jiných dopravních prostředcích způsobená jejich nakládkou a vykládkou.
Sublimit činí 10% z limitu pojistného plnění sjednané p základ rozsah

pojištění.

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událostí 1

nejméně však 2 000Kč.

ze vzniklé škody,

. Doplňkové pojistné podmínky Věci zaměstnanců I návštěvníků (DPP OlT 05)
„lo-E v pojistné smlouvě výslovně ujednáno. vztahuje e po ištění na rozdíl

od čl. 3 odst. 4. bod l) písm. hj ZPP OlT 2017/01 na dpovědn st za škodu.

která vznikla zerněstnancl na hmotné movité věci p pln n pracovních ukolů

nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních p vinnost e na povinnost
k náhradě škody, která vznikla ne hmotné movité věci návštěvníka.

PojLštění se na rozdil od ustanovení čl. 3, odst. 4, pí rn ) ZPP OIT 2017/ol

vztahuje ne škodu vzniklou poškozením. zničením. krade nebo oupeží věci.

pokud se věci nacházely v uzaměených šatních skříňkéch e ke kodě došlo

násilným překonáním překážky nebo se věci nacházely na m stě k tomu urče-

ném nebo na místě obvyklém. To ze předpokladu. že v tupý do prostor vykonu
zaměstnání jsou hlídány nebo uzamčeny.

Pojištění se na rozdil od čl. 3. odst. 4 bod 1) písm. n P OíT 2017/ol vztahuje
na škodu způsobenou krádeží nebo loupeží, včetně k d na dopravních

prostředdch převzatých pojištěným a umístěných v řádně zabezpečených
prostorách, Pojištění se na rozdíl od čl. 3. odst. 4 d 1) p sm. mj ZPP OIT

2017/Ot vztahuje také na peníze, platební kaný, ce iny.
Speciální výluky:

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit kodu

ej pň nesplnění minimálního zabezpečení nebo nopiekonání popsané překážky

pachatelem
b) při nenahlášeníkrádežo nebo loupeže věci polic jnim rgánum za učeiom

zahájení šolíoní

c) na věcech uschovaných v oděvu nebo zavazade v prípadě věd odložených
d) na obsahu a/nebo nákladu dopravního prostředku

ej způsobenou zaměstnanci ne dopravním prostředk který zaměstnanec

použil při plnění pracovních úkolů nebo v souvisi st s nim.

Subiimlt pro případ poškození, zničení, krádeže nebo loupeže motorového

vozidla činí 1 000 000 Kč.

Spoluúčast pojištěného na keždé pojistné událostí pro tyto případy čin 5 %

ze vzniklé škody, nejméně však 5 000Kč.

Subiimlt pro případ poškozeni, zničení. krádeže nebo loupeže jízdního kola čin

50 DOO Kč.

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro týt případy čin
1 000Kč.

Subiimlt pro ostatní věd zaměstnanců / návštěvníku činí 250 000Kč; v případě.
že e právním předpisem stanovena částka pro věci. které zaměstnanec obvykle
do prace nen s a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, pletí teto

částka jak sublimlt.

10 Sp luučast pojištěného ne každé pojistné udalosti pro tyto případy činí 500Kč.

)

4)

l)

. Doplňkové pojistné podmínky Nemajetková újma (DPP OIT 11)
Je-li v pojistné smi uvě vyslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdil

od čl. 3 odst 4. bod 1) písm e) ZPP OlT 2017/Dl na nemajetkovou újmu

způsoben u na pňrozeny h právech člověka nebo na pověsti nebo soukromí

právnické osoby
Pojištění se na rozdíl od či. 3 odst. 4 bod 1) psm. in ZPP OIT 2017/ol vztahuje
l na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo iné újmy způsobené na

přirozených právech člověka nebo na pověsti nebo soukromí právnické osoby
vzniklé v dusledku vykonu pojištěné činnosti porušením mlčenlivosti.

pecláln výluky

Z pojí tění je však vyloučena nemejetkova ujma vzn klá

aj urážkou pomluvou
o xuáinim oblěž váním nebo zneužíváním

porušením práv duševního vlastnictví

Sublimit činí 10 limitu po stněho plnění sjednan ho pro zakladní rozsah pojiš—
l ní max.v ak1000000K

.

Sp íuučast pojištěného na každé pojistné události ní 10% ze vzniklé újmy.
nejméně však 2 000Kč

. Doplňkové pojistné podminky Zpětné krytí (DPP OlT 15)
Je-II v p jlstné mlouvě vyslovně ujednáno vztahuje se pojištění na rozdíl

od čl. 3 odst 2. ZPP OIT 2017/01 na povinnost k náhradě škody nebo jiné
ujmy ke které do de

e v době trvání p íštěn e

b pokud př čína vzniku škody nebo jiné ujmy vznikne také v obdobímax.

1 roku před po átkem p ištění e dále v době trvání pojištění a

pokud práv na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně uplat-
něno vu pojištěnému v době trvání pojištěn .

Pro posouzení práva na pojistné plnění je rozhodný roman pojištění sjednaný
počátk p jišt

. Doplňkové pojistné podmínky Uplatnění škody pe skončení pojištění

(DPP OIT 16)
l)

j)

Je ll v p jistně ml uvě vyslovně ujednáno, vztahuje se pojištění no rozdil

od
.
3 odst 2 ZP OíT 2017 01 na povinnost k náhradě škody nebo jiné

uj y ke které d de

ej v době trván poišlění e

b pokud příčina vzniku š dy neb jiné ujmy vznikne v době trvání pojištění

pokud právo na náhradu škody nebo jině ujmy bylo poprvé písemně uplal—
něno v pojištěnému v době t roku po skon ení pojištění.

Pro po ouzení práva na pojistné plněn e rozhodný rozsah pojištění sjednaný
v karrižiku kdy d lo k příčin vzniku škody nebo né újmy.

. Doplňkové pojistné podmínky Ztráta dokladů (DPP OIT 20)
|| pojistné smlouvě vyslovně ujednáno vztahuje se pojištění na rozdil

od l. 3 dst 4 o dl pismjjan) ZPP OíT 2017 01 na škodu vzniklou

v dusledku ztraty dokladu. které pojištěny převzal v souvislosti se svojí činností.

Pro tento př pad e z po štěn p skýtována potize áhrada taktické h dnoty
ztracených dokladu a náklady na znovupoř zení dokladu.

ublimlt činí 100 000K

Spo uučast p jištěněho a každé pojistn události ní 1 000Kč ze vzniklé šk

9. Doplňkové pojistné podmínky Ztráta dat (DPP OIT 22)
1 el vp jistné ml v výslovně ujednáno vzta ue epo štěn na rozdil

od čl. 3 odst. 4 bod 1 pism. l) e písm ZPP OIT 17 1 a čistě finanční

kodu vzni v důsledku ztráty dat

Subiimlt činí částku uvedenou v pojstné mlouvě.

poluučest pojištěného na každé pojistné události Člřlí 1 000 Kč ze vzniklé ško

10. Doplňkové pojistné podmínky Věci svěřené členu orgánu společnosti

(DPP OíT 36)
l)

4)

5)

Je-lívp jisln i uv vyslovn uj néno. vztahuje epo štěn na následující:

Po těnýrn v rozsahu tohoto ujedná je en stat tárnih a k ntrolniho orgánu
po stnika rí bo p lěn poíečnost .

Po kozeny e p ji tník nebo pojiště a společn t

ienem orgánu s r zum

e člen představenstva nebo statutární editel;
b člen dozor rady člen správní rady člen kontr ln k mise.

jednaíe

dj koiriplem ta:

e prokurl ta.

P tění o vzta uj na p vinnost poji lěného nahradit kodu na věc hmot-

ných movitých které mu byly pienechány k užití pro výk n jeho íunkce, a to:

e kody na motorověm vozidle

Pojištěn se vztahuje na povinnost poj štěnéh nahradit kodu způsobenou
na mot r vém vozidle přenechaném mu pro vykon jeho íunkce na základě

písemná smlouvy. P jištění se však vztahuje výlučně na povinnost nahradit
k du zp benou a tomto m torovém vozidle P uze v tomto rozsahu s

neuplatní výluka čl. 3 odst. 4) bod 1) písm. j ) a r) ZPP OlT 2017/Ol.

Pojištění se však nevztahuje na šk du zpusobenou.
ij na pneumatik h a dl h kol m torového voz dla, nešlo ll o škodu

zpu benou při dopravní nehodě

ii) zanedbáním předepsané obsluhy a udržby nebo nedodržením technol —

gického postupu
ii v důsledk požití nebo aplikace alkoholu. dr g nebo inych psychotrop-

ních a omamných látek;

b Poškození nebo zničen přenechany h věci

Pojištění se vztahuje na p vinnost pojištěného nahradit škodu zpusobenou
poškozením či zničením prenechených věc .

které se obvykle v souvislosti s

vykonem íunkce lena orgánu přenechávaj (mobiln teleíon. notebook apod.).
Pouze v tomto smyslu se neuplatní výluka čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. j) ZPP OlT
201 7/01

.

Subiimlt činí částku uvedenou v pojistné smlouvě. Subl mit platí pro všechny
pojištěné členy orgánu dohromady.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku vedenou v pojist-
ná smlouvě.

11. Doplňkové pojistné podmínky - Škody vzniklé členu orgánu společnosti
(DPP OIT 37)
l)

2)

3)

4)

5)

Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno. vztahuje se pojištění na povinnost
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy irzniklé členu statulárnmo orgánu
pojištěného v souvislosti s výkonem jeho tunkce.

výkonem íunkco se rozumí veškeré činnosti člena statutárního orgánu vykoná-
vaná pro pojištěného na základě písemně uzavřeno smlouvy o výkonu lunkce.

Speciální výluky

Pojištění se novzlehuio na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou
újmu, pokud vznikla v důsledku:

e) požití alkoholu nebo zneužití jiných návykových látek poškozeným

bj porušení právních předpisů nebo ostatních předpisů anebo pokynů k zajiš-
tění bezpečnosti a ochraný zdraví poškozeným

Subiimlt činí čxtku uvedenou v pojistné smlouvě.

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku uvedenou v po-
jistné smlouvě.

12. Doplňkové pojistné podmínky Ponršenl prév duševního vlastnictví

(DPP OIT 40)
l)

2)
3)

Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno. vztahuje se pojištěni ne mzdil
od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. oo) ZPP OlT 2017/01 na povinnost pojištěného
k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé v důsledku pomšení práv duševního
vlastnictví.

Z pojištění však nadále zůstávají vyloučeny škody nebo jině újmy v důsledku

porušení práva k průmyslovému využití vynálezu (ochrana patentu).
Subiimlt činí částku uvedenou v pojistné smlouvě.

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč ze vzniklé

škody.

13. Doplňkové pojistné podmínky úmyslná nebo hrubě nedhnlostní jednání

(DPP OIT 41)
l)

2)

3)

4)

Jeli v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění ne rozdil
od čl. 3 odst. 4 bod 1) pism. e) ZPP OíT 2017/01 na povinnost k náhradě čistě

íinanční škody vzniklé úmyslně nebo hrubou nedbalosti v souvislosti s poskyt-
nulou IT službou třetí osobě v píímém smluvním vztahu s pojištěným (např.
klient nebo obchodní partner pojištěného).
Pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy ke škodě došlo v důsledku jednání
ej zaměstnance pojištěného

bj třetí osoby, která není zaměstnancem pojištěného. a kterou pojištěný použil
při svó činnosti.

Pojištění se nevztahuje na případy. kdy ke škodě došlo v důsledku jednání členů

statutárních orgánů pojištěného nebo osob v menažorskóm postaveni.
Tolo pojištěni se vztahuje pouze na ty skutky nebo případy, kdy je povinnost
k náhradě škody třetí osobě pojištěného pravomocně zjištěna a jedná so

o trestný čin

a) krádeže (tímto se neuplatní výluka čl. 3 odst. 4 bod 1j písm. nj ZPP OlT

2017/Dl), nebo

b) podvodu (tímto se neuplatní výluka čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. nj ZPP OlT

2017/Dl), nebo

c) zpronevěry

5)
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fi
nebo se jedná o

d) neoprávněná užití informace dosud nikoli veřejně přístupné nebo

e) neoprávněné zveřejnění, sdělení. zpřístupnění, zpracování. anebo přisvojeiií

osobního údaje zpracovávaného pojištěným.
Pro tyto případy se neuplatní výluka porušení mlčenlivosti dlo \ c c1z _3 odst. 4

bodu 1) písm. Ii) ZPF OIT 2017/Ol.

5) vyloučeny z pojištění jsou jakékoliv jiné škody nebo jine ujmy. Pojislileii zůstává

právo postihu vůči osobě trestně nebo jinak odpovědné.
5) Sublimit činí částku uvedenou v pojistné smlouvě.

7) Spoluúčast pojištěného ne každé pojistné události činí l 000 Kč.

14. Doplňkové pojistné podmínky Narušení počítačové sítě (DPP OlT 42)
1) „le-Ii v poistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl

od čl. 3 odst. 4 bod tj písm. aj a písm. ttj ZPP OIT 2017/01 na povinnost

k náhradě škody nebo jiné ujmy vzniklé třet osobě v dusledku utoku ziho

jektu za nekalým u elem např nenršenim počítačové sítě osobou, tere

odb inou převeh použila k pruniku do systemu nebo obecně k zís an vě —

vlivu než iaky měla předtim (hacker cracker „.) s cílem zpusobit škodu nebo

jinou ujmu jinárnu nebo ziska osobní zisk

Poj lěn so nevzta ii jo na případy kdy ko škodí: došlo v dusledku jednání

zem tnenc členu statutárních orgánu pojištěného osob v manažerské

postavení nebo osob. terě pojiš ěný použil při své činnosti,

Sublimit činí částku uvedenou v pojistné smlouvě.

4) Spoluučast pojištěného na každé pojis ně u álostl čin 1 000 Kč.

H

( d

Na tyto ZPP OIT 2017101 mohou navazoval další doplňkové pojistné podmín-

ky (,.DPP ), zvláslnf nebo smluvnl ujednání, která budou doplňoval rozsah

pojistného krytí.

ZFP OIT 2017/D!



veinformace pro klienta Š'“ 191“ *

GENERALI

Vážený kliente,

velmi náš těší Váš zájem o pojištění odpovědnosti Generali.

V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných iníonnacl a mohli si tak pro sebe

zvolit ideální řešení. Z tohoto důvodu jsme pro Vas pňpravili tyto lníorrnace pro klienta, kde se dozvíte to nejdůležitější o pojišťovněGenerali

i našich produktech.

Před uzavřením pojištění se prosím pečlivě seznamte s pojistnými podmínkami a s důležitými informacemi, týkajícími se tohoto pojištění.

l< těmto iníomiacím a podmínkám se prosím vracejte i v případě změny pojištění nebo nastane-li událost, se kterou by mohl být spojen
vznik práva na pojistné plnění.

V případě jakehokoli dotazu je Vám k dispozici Váš pečovatel a kolegové na lince klientského servisu.

Přejeme Vám mnoho spokojených dní pod křídly lva, budeme potěšeni, pokud se na nás obrátíte i v budoucnu.

ell

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, Praha 2, 120 O0, Česká republika, IČO: 61859869, zapsaná v ob—

chodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 2866 (dále též jen „pojistitelů provozuje pojišťovacíčinnost, zajišťovací
činnost a související činnosti ve smyslu uděleného povolení a zákona o pojišťovnictví.

Pojistitele je možne kontaktovat písemně na adrese Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, Praha 2, 120 OO, dále pro-
střednictvím klientského servisu na lince 244 188 188 nebo na e-mailové adrese sewis.cz©generali.com.
Další informace naleznete též na internetových stránkách generali.cz.
Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojistitele je dostupná na intemetových stránkách pojistitele: httpWvímmgeneralicz/vyiocni-zpravy.

Pojištění se neřídí jen uzavřenou pojistnou smlouvou, ale také pojistnými podmínkami, na které smlouva odkazuje. Věnujte prosím pozornost
pojistným podmínkám, neboťprávě pojistné podmínky vymezují, co je pojištěno proti kterému nebezpečí, ve kterých případech pojistitel
poskytne pojistné plnění ajakým způsobem se určuje výše plnění. Pojistné podmínky stanoví samozřejmě i případy, kdy pojistitel nemá
povinnost pojistné plnění poskytnout (

'

uky í) nebo za kterých okolností může plnění snížit nebo odmítnout.

Dobat
'

í a

Pojistná smlouva se standardně sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím.

Okamžik počátku pojištění je uveden v pojis ne smlouvě. Není li uveden počátek pojištění ve smlouvě, ak pojištění vzniká dnem násle-

du lcím po uzavření pojistné smlouvy. Není-li ve smlouvě uveden konec pojištění, pak pojištění trvá až do svého zániku (nejčastější důvody
zániku pojištění jsou uvedeny níže).

Pojistná smlouva může byt uzavřena i na dobu určitou a tato doba je stanovena ve smlouvě. Doba trván pojištění je uvedena v pojistné
smlouvě.

Pokud je pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou s automatickou prolongací, pak uplynutím dohodnuté doby pojištění nezanikne

a smlouva se automaticky prodlužuje vždy na další pojistné období, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně G týdnů před uplynutím pojistné
doby nesdělí, že na pojištění již nemá zájem.

Základ í c

Pojištění odpovědnosti IT je zvláštním druhem pojištěni, pojištěním pravniho vztahu, které může kryt ne početné varianty a podoby pojist-
ného nebezpečí. Z toho důvodu je nutné seznámit se dukladne s obsahem pojistných podmínek, základními principy pojištění a rozsahem

pojistného produktu, ktery sjednáváte. Důležité je ve zvoleném rozsahu pojištění zohlednit aspekty Vámi vykonávané činnosti a vztahů.

Podminky a rozsah pojištění jsou vymezeny občanským zákonmem a případně dalšími speciálními zákony upravujícíml Vaši odpovědnost.
Dále se pojištění řídí Všeobecnými pojistnými podminkam pro pojištění odpovědnosti (VPP O 201 4/01), zvláštními pojistnými podmínkami
pro pojištění odpovědnosti IT (ZPP OIT 2017/01) a pojistnou smlouvou, případně doplňkovými pojistnými podmínkami („DPP"), pokud jsou
v pojistné smlouvě výslovně uvedeny.

Rozsah pojištění

Rozsah pojištění je ujednán základním a rozšířeným
— věcným rozsahem pojištění
— asovým rozsahem pojištění
o uzemnim rozsahem pojištění

Pojištění se v základn m rozsahu vztahuje na povinnost po ištěného nahradil kodu nebo nemajetkovou ujmu způsobenou ubližením

na zdraví, zvlášťzávažným ublížením na zdraví. usmrcením, škodu na hmotné movité vě i nebo objektu následnou ňnančni škodu, čistě

finanční škodu a na náklady právního zastoupen .
V případě, že se poj stitel p semně zaváže, nahradí za pojištěného i technické náklady.

Dále je rozsah pojištění určen výlukami z pojištení, které pojistne krytí omezuji.

E
o-nmii Pniilfovnn u. u lldlem Béletíunnlil zssíiaz, vinutia-ey, iza na Pur-u z ico ananasu. nic czsonnoizra, je upnus v obchodnlm rnjxtliku vedeném Mhtlkým soudem v Prue,

Eh..- lplwvl zinek- a zase n lu Uenum Skupiny oeumíí, upnnb v rumem r-guiru poiítrnv-ciui lklmtn, vedenim IVASS. Kliantliiý : 's: zu ius inu, unnuullmz, rmltl tamuzggcnanítcnm
síranu t z 4

vyl z pojištěn

rvan pojištění, pojistná dob pojistné období

n haraktenstlka pojištění

Pojištění odpovědnosti IT

Důležité upozornění

informace o pojistit

5
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Výluky z pojištění

t n ou uveden

Limit pojistného plnění a sublimit

t n p kytuje b

rn uve uvede

d hledňuj
kt ry h vstup

l p te je

Spoluúčast

tan u akou mě

t pln n nep skýluje.
r d p luučas

Doplňková připojištění

a p t j u vázána na

Druhy standardních doplňkových poj
b, zam tnan u návště

r e l orgánu společ
n d al t dnání, Naru ení p t

Pojistné

Vyše pojistného se stanoví pomoc pojistné sazby, která na základe dlouhodobých zkušen st pojistitele a poj stného trhu, zejména s ohledem na pojistné nebezpečí, poji tné riziko, druh, zpusob a roz ah pojištěné innosti či vztahu, věcný, časový a uzemn rozsah pojištění, limitpojistného plnění, škodny pn'íb h, zabezpečuje trvalé splnění zavazku poji titele. Je i pojistné stanoven na základě vyše ročního příjmu.ročního obratu, počtu osob či jinych jednotek č iného měřitelného udaje, základem pro stanoven vyše pojstného je očekávaná výšetakoveho udaje.
Pojistitel má právo změnit výši pojistného v případech uvedenych ve VPP, např. změn I se obecně závazné pravni předpisy, kterymi se řídínáhrada škody, nebo ve specifických případech, jde-li o povinne pojištěn .

smlouvě může byt ujednáno placení běžného pojistného ve splátká h (pololetní nebo čtvrtletní). Pololetní, resp. čtvrtletní splátky jsou splprvnim cínem období uvedeného v poj strié smlouvě
Je-li pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou (kratší než 1 rok), 'e p stn stanoveno jako tzv. jednorázové pojistné. Jednorázovéje splatné vždy celé, a to dnem počátku pojištěn ,

není-Ii v pojistné mlouvě ujednáno jinak.
Způsob placení a četnost splátek jsou uvedený v pojistné smlouvě.
Pojistitel nepožaduje zálohu na pojistné.

Nad rámec pojistného je
a vyše poplatků jsou uve

na internetových stránká

Obecné výluky z pojiš ě íjs y v čl. 3, odst. 4 ZPP OIT 201 7/01. Kromě nich pojistné podmínky mohou obsahovat i spec ální výlu

Pojistné plnění pojisti el e os
'

ez omezení. Pojistné plnění se poskytuje do vyše limitu pojistného plnění. l_imitem pojistného plnění serozumí sjednana a ve s lo
“

ná hranice plnění pojistitele z jedné pojistné události pro základní rozsah krytí. Volbu výše limitu provádítedle vlastního uvážen
,

k yž zo ete např. výši pravděpodobné vznikle škody nebo jiné ujmy, rizikovst vlastní činnosti, event. pozadavkyzadavatelů zakázek, do e c ujete.
Pro každé dop nkove pň o iš "ní s dnané íormou DPP je sjednán sublímit, tedy omezeny limit pojistného plnění platný pro dané doplňkověpňpojištění

Vyše spoluučast s ov je,j rou se íl'
'

js
'

u
'

p s
učasti se po is né ě o

Obecné p avi lo e, že vyše s o ti ovl ň 'ši l é o a č vyššíj s 'č

Doplňkov ňpojiš ěn 'so uzavř 'š í "l
iš :Z a ič is é E

.

třetích oso Věci és c“ vník"
' "

Z ě
'

dat, Věci svě'en' čenu nosti, č o č osi
hníbě e b os níje š očía s

Pojištění zaniká z důvodů uvedených v právních předpisech, pojistně smlouvě nebo pojistných podm nkác
Nejčastější důvody zániku, blíže speciůkované ve VPP, pak jsou:
a) dohoda smluvních stran;

b) uplynutí pojistné doby:
c) výpověd pojištění pojistitelem nebo pojistníkem;
d) nezaplacení pojistného (pojištěni zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistnéhnebo jeho části):

e) změna vlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím pojištění souvisi;
f) rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku pojistníka nebo pojištěného nebo zamltnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetkupojistníka nebo pojištěného;

g) odstoupení od smlouvy v případě, že došlo k porušení smlouvy podstatným způsobem.

Iníovmaco DID klienti: OIT

Právním předpisem upravujícím Vaše daňové povinnosti v souvislosti s pojištěním je zákon č 586/1992 Sb., o danich z přijmu, v platnémznění. Tento předpis upravuje, která plnění z pojištění majetku a odpovědnost za škodu jsou od daně osvobozena, a která plnění dani podléhaji. V současné době není pojis ník povinen prostřednictvím pojistitele hradit v přímé souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy jiné daně.

Pokud pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která má v případě pojistné události právo na pojititel podle konkrétních okolností snížit či odmítnout p istné plnění, požadovat náhradu náklaď
dokonce k zániku pojištěni.

pod íte na vzniklé poi tna dálosti a o kytnutem p stn m plně í. ovy e sjednané spolu

ív ujevy pojstn h ím e poluu ast, tm nžšíj pojstn .

ení základního rozsahu poji tění a uzav raj í nnou d plňkovych p jstnych podmínek („ PP").
tění ahr n ní poj tn krytí vropa Zahraníčn p jistné krytí vět kromě SAaKanady, Věci
u, Nemajetková ujma. p tne krytí, Uplatnění škody po skon ení po ištění, Ztráta dokladu, Ztráta
Škody vzniklé lenu rgánu spole n t, onišení práv du evního vlastn ctví, Umyslná nebo

čové ítě.

pojistitel oprávněn požadovat poplatek za ukony a služby související s pojištěním. Přehled zpoplatněných ukonůdeny v sazebníku administrativních poplatků. Aktuální znění Sazebniku administrativních poplatků je dostupnéch pojistitele, k nahlédnutí je také v obchodních místech pojistitele.

stné plnění, poruší své povinnosti, může pojis-
u nebo škody. Porušení povinnosti může vést

l

Dusledky porušení povinností

Zpusoby zaniku pojištění

a způsob placeni pojistného

pojistné

pojistné

atné

pojistné

h (v článku 6 VPP O 2014/Dl).

Daňové předpisy

Poplatky
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,...n.

Podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy

Obecná úprava

Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy zájemce pů jednánío uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy. Pojistník může od smlouvy odstoupit také tehdy, pokud si pojistitel pň uzaví—rání smlouvy musel být vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, a přesto na ně neupozornil.Pojistitel může odstoupit od smlouvy, pokud pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti porušil povinnost pravdivě a úplně odpově-dět na písemné dotazy pojistitele na skutečnosti, které mají význam pro pojistitele při rozhodování, jak ohodnotí pojistné nebezpečí, zda jepojisti a za jakých podmínek. Pojistitel může odstoupit tehdy, pokud by pň pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel.Právo odstoupit od smlouvy z výše uvedených důvodů zaniká, nevyužijeli je dotčená strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo mu-sela zjistit porušení povinnosti druhou smluvní stranou.
odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné

V případě tzv. povinných pojištění, tj. v případě, kdy ukládá zákon určitě osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, má pojistitel právo od-stoupit od pojistně smlouvy jen, pokud to jiný zákon pňpoušti.

V případě, že pojistník neuplatní své právo na odstoupení, pojistná smlouva zůstává účinnou a obě smluvní strany jsou povinny plnit svésmluvně převzaté závazky.
Odstoupení od pojistné smlouvy je nutné učinit písemně, a to na adresu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, wnohrady, Praha 2,120 OO. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na internetových stránkách a v obchodních místech pojistitele.

Odstoupení od pojistné smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory
Pojistník, který je spotřebitelem, může ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele.

Odstoupení od pojistné smlouvy, která byla uzavřena formou obchodu na dálkuO smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku se jedná v případě, kdý byl k uzavření smlouvy použit výhradně komunikační prostředek,který umožnil smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
Pojistník může odstoupit od takto uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejiho uzavření nebo ode dne, kdý mu bylý sděleny pojistnépodmínky, pokud ke sdělení došlo na jeho žádost po uzavření smlouvy.
Pojistník, který je spotřebitelem, může odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že mu pojistitel poskytl klamavý údaj.V takovém případě má právo odstoupit od smlouvy do tří měsícu ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právn m řádem České republiky, pojstné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojist tel s klienty komunikuje a podává jim informace v ceském jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.V prípadě nespokojenosti se s připadnou stížností můžete obratit na pojist tele take elektronický, a t na e mailovou adresustiznostlszůgenerali.com. V případě, ze nejste spokojeni s vyřízením stížností, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakcí na svojist znost, mužete se obrát t na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovnaa.s.Se stížnost se muzete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.Další nformace o zpusobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách eneralLcz.V pn'padě neživotního pojštění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před geskou obchodní inspek í www.co .cz.V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné smlouvy.

infomace pro případ uzavření smlouvy formou obchodu na dálku

ájem e o uzavření pojistné smlouvy íormou obchodu na dálku může na vyzádání obdrzet od pojistitele da š informace o pojištění. Příuzavírání mlouvy za použiťprostředku komunikace na dálku nevznikají pojistníkovi dodatečně náklady, které by se lišily od základní sazbypo kytovatele t chto služeb.

Doba platnosti poskytnutých údajů

informace obsažené v této Informaci pro klienta se vztahují k přiložené nabídce na uzavření po istné smlouvy, není l poj stitelem určenojinak, plat tyto udaje 1 měs c ode dne jejich doručení.

Poučení o ochraně osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat o tom, jak chrán me Vaše osobní udaje. Ochrana soukromí a osobních údaju našich klientu patří mezi našepr ority, Vaše osobn udaje považujeme striktně z důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe duraz na bezpečnost pr zpracování sobních udaju, vyběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.
pra ov vat Va e osobn udaje bude správ Ge rali Pojišťovnaa.s. a její smluvní zpracovatelé splňují podminky zákona o ochraně osobních udaju a to v rozsahu v jakém jste nám e po kýtl, zejména pro účely pojišťovací činnosti a činnosti dale vymezeny h zákonem o pojištovní tv v platnem zněn (zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením škodnych událostí). a to po dobu nezbytně nutnou k zajištěn

rwtnrmaco pro klienta OIT
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Generali Pojišťovna a.s. a jeji smluvní zpracovatelé splňující zákonné podmínky zpracovávají ro sobn udaje za
'

l m ednání o uza nl

smlouvy, a pokud s tím subjekt udajů nevýsloví p semný nesouhlas. pak zpracovávají v zákonem danem rozsahu o bn udaje za učele

zení obchodu nebo služeb a pro marketingové učelý.

Poskytnuté osobní údaje mohou být za splnění zákonných předpokladů predávány subjektum me národního ko rnu Gen ral a je

jšťovacím partnerum pro účely a po dobu, jež jsou uvedený výše. Ke zpracování bude docházet automatizovaným zpusobem man l

Generali Pojišťovna a.s. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni
- přjmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodílěmu př stupu k osobním udajum ej ch zm ně, zni ní č

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož ani k jinému zneužítí; tato vi nost platí p on

čení zpracování osobn ch udajů;
— shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu,

— nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým ucelum,

- pri zpracováni dbát na ochranu soukromého zivota subjektu udaju;

—zpracovat a dokumentovat pňjatá a provedená technicko organizacn opatření k a t n hr ny os bních údaju, a to v etne speciál

ních opatření pro učely automatizovaného zpracováni,
— poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních udaju, a to za uhradu věcných nakladu s tím spojených,

- zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní udaje.

Každý klient se pň uzavření smlouvy zavazuje, že nahlásí jakoukoli změnu svych osobních udajů, jen tak lze zaj st t e budeme pracovat

vždy s aktuálními osobními údaji.

Všechny osoby, které pňjdou do styku s osobními udaji (včetně zaměstnanců správce nebo zpracovatele), jsou p inny dodržovat povin

nost mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochrane; tato pov nn t trvá neomezeně

i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních udajů v rozporu se zákonem nebo v rozpom ochranou soukro

mého a osobnmo života kl enta, může klient žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení pr p. p žadovat odstraneni závadného stavu

a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních udaju.

Užiteč é
'

Jak nahlásit škodu

Škodu oznamte na lince klientského servisu (tel. 244 188 136), kterékoli pob e poj t vny General nebo generalicz.

Kontakt

Pro jakékoli informace kontaktujte: klientský servis na tel. 244 188 188, e-máil: servis.cz©generali.oom, generaILcz nebo svého pojiš

tovacího zprostředkovatele, který je uveden v poj stne smlouvě nebo písemně na adrese G n rali Pojišťovna a.s., Belehradska 299/132,

Vinohrady, Praha 2, 120 OO. Žádost lze také přiložit naskenovanou jako přílohu do e mailu a zaslat na servis.cz©generali.com. Z duvodu

bezpečnosti si však pojistitel vyhrazuje právo požádat Vás o doplnění nebo potvrzen pravosti Va eho požadavku.
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