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Shrnutí pojistné smlouvy/ Zápis z jednání 

Pojistník: Město Bystřice pod Hostýnem 

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s. 

Číslo PS: 2033600398 

Účinnost pojistné smlouvy: 2. 11. 2015 - 3. 11. 2016 (bez automatického prodlužování) 

Rozsah pojistné smlouvy: 

Pojištěný majetek Pojistná částka Pojistná nebezpečí Spoluúčast Místo pojištění 

Skody vniklé jakoukoli 
nahodilou škodnou Zámek Bystřice 

Předměty uvedené 
událostí nastalou v době pod Hostýnem, 

na příloze č. 1 
2 450 000 Kč výstavy, které nejsou O Kč Pod Platany 1, 

v pojistné smlouvě nebo 768 61 Bystřice 
v pojistných podmínkách pod Hostýnem 

vyloučeny 

Závěrečné shrnutí 

Základní výluky z pojištění: dle UCZ/14, UCZ/UM /14, UCZ/Odc/14, LIM/14 a dle ujednání 
v pojistné smlouvě. 
Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost podmínkám zabezpečení v příloze č. 3 -
Požadavky na zabezpečení a Doplňkovým pojistným podmínkám k pojištění majetku 
pro případ odcizení LIM/14. 

Číslo účtu klienta: 
klient uvede číslo účtu, na které si přeje zasílat pojistné plnění 
Banka : 
Číslo účtu: 

V případě změny čísla účtu je klient povinen o tomto písemně informovat svého 
makléře. 

Závěrečné upozornění: 
Seznámil jsem se s obsahem shrnujícího dopisu, s pojistnou smlouvou, s všeobecnými 
pojistnými podmínkami a všemi souvisejícími ujednáními, která jsou součástí smlouvy a byl 
jsem podrobně seznámen s rozsahem pojištění, což stvrzuji svým podpisem. 

Zájemce potvrzuje, že má pojistný zájem dle §2761 - §2765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, uzavřít pojištění z důvodu ochrany života, zdraví či majetku svého nebo cizího. 
V případě zájmu ochrany jiné osoby, je zájemce povinen na žádost pojistitele osvědčit svůj 
pojistný zájem. 
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Limity plnění uvedené ve smlouvách jsou horní hranicí za všechny pojistné události v daném 
pojistném období. Výplatou pojistných plnění tak dochází k ekvivalentní spotřebě příslušných 
limin1 a v takovém případě se doporučuje jejich dokoupení do plné výše. 

Kalkulace pojištění byla zpracována na základě předaných informací a podkladů zájemce, 
jeho pojistných i finančních požadavků a potřeb a odpovídá možnostem pojistného trhu 
v době její platnosti. V případě změny těchto skutečností (zejména nákup a prodej majetku, 
změny způsobů zabezpečení, změny v činnostech firmy včetně nově zapsaných činností 
apod.) bere zájemce na vědomí, že může dojít k potřebě aktualizovat jeho pojistný program 
a o této skutečnosti je proto potřeba informovat makléře, protože tyto informace mají zásadní 
dopad na pojistný program a doporučení makléře. 

Zájemce byl řádně seznámen s obsahem kalkulace a rozsahem pojištění, včetně výluk, odkazů 
na tyto výluky a jejich význam. 

Zájemce si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojištění zamlčel, 
či z jakéhokoli jiného důvodu nesdělil, nemohou být v záznamu a v následném doporučení 
zohledněny a že takový chyb�jící údaj může ovlivnit doporučení v hodného produktu. 
Záznam z jednání nepředstavuje závazné smluvní ujednání, ale je jen podkladem 
pro vyhotovení pojistné smlouvy. 

V případě, že Vám jakýkoliv detail kalkulace není srozumitelný, kontaktuje svého makléře 
uvedeného na jejím konci. Rád Vám Vaše dotazy zodpoví. 

Doplňující údaje o provozní době: 
Provozní dobou, během níž jsou pověření pracovníci SATUMu obvykle k zastižení 
pro vyřizování klientských požadavků, jsou pracovní dny vždy od 8,00 do 16.30 hodin. Klient 
bere na vědomí v této souvislosti, že požadavky doručené SATUMu po pracovní době mohou 
být vyřízeny nejdříve až následující pracovní den. Proto zejména požadavky na zřízení 
nového či změnu stávajícího pojištění se klient zavazuje podávat SATUMu v dostatečném 
časovém předstihu, v opačném případě SA TUM nemůže zaručit včasnost vyřízení požadavku, 
zejména co se týče termínu účinnosti nového/změněného pojištění. Případnou změnu 
provozní doby je SATUM povinen oznámit klientům elektronickou poštou na aktuální 
kontaktní elektronickou adresu klienta. 

V Olomouci dne 2. prosince 2015 

SATU/tf CZECH s.r.o . 
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SA TUM CZECH s.r.o. 




