
POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2731322420

Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
16012 Praha6
lČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

Pojistník:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
lČ: 00270059
Zastoupená panem Miroslavem Krčilem, DiS., starostou

Pojištěný:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
53923 Hlinsko
iČ: 00270059

Oprávněná osoba:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
lČ: 00270059

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku

Odchylně od zněni článku 4 Všeobecných pojistných podmínek — obecná část UCZII4 se ujednává, že
pojištěni vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
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Je-Ii pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojístník
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů Od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět
pojistiteli.
Počátek pojištění:
Konec pojištění:
Pojistné období:

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: k.ú. Hlinsko v Čechách,
Hlinska, Srní u Hlinska, případě mobilních zařízení územní rozsah ČR

k.ú. Chlum u Hlinska, Blatno u

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištěni:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZIŽiv/14

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb, včetně stavebních součástí a příslušenství budov, ostatní
stavby včetně oploceni, věcí na volném prostranství pevně spojené se zemí, dětská hřiště, sportoviště
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.530.882.016 nová cena 20.000

2. Soubor vlastního movitého
pojistná částka v Kč
150.877.000

majetku
pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast
5.000

v Kč

3. Soubor uměleckých předmětu-obrazy a sbírka dřevěných hraček
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
2.525.000 pojistná částka

4. Peníze a cennosti na pokladních místech — pojištění se
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
100.000 pojistná částka

spoluúčast v Kč
5.000

5. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnancu, návštěvníku apod. ) — pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
200.000 nová cena 5.000

Odchylně od VPP se pojištěni vztahuje i na škody zpusobené nepřímým úderem blesku na maximální
roční limit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody zpusobené poškozením opláštění budov ptáky a
hlodavci na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 200 000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč.

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 2, písm. a) — e), VPP UCZIŽiv/1 4

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb, včetně stavebních součástí a příslušenství budov, ostatní
stavby včetně oplocení, věci na volném prostranství pevně spojené se zemí, dětská hřiště, sportoviště

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon; -1420 488 125 125
iČ; 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Strana2 (celkem 11)
pojistná smlouva Č. 2731322420

1. 1. 2019
1. 1.2022
1 rok

bez automatického prodlužováni

sjednává na 1. riziko
spoluúčast v Kč
5.000



pojistná částka v Kč
1.530.882.016

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

2. Soubor vlastního movitého majetku
pojistná částka v Kč
150.877.000

3. Soubor uměleckých
pojistná částka v Kč
2.525.000

předmětu-obrazy a sbírka dřevěných hraček
pojistná hodnota
pojistná částka

spoluúčast
5.000

v Kč

4. Peníze a cennosti
pojistná částka v Kč
100.000

na pokladních místech — pojištění
pojistná hodnota
pojistná částka

5. Věci vnesené a odložené
pojistná částka v Kč
200.000

(věci zaměstnancu, návštěvníku
pojistná hodnota
nová cena

apod. ) — pojištění se sjednává na 1. riziko
spoluúčast v Kč
5.000

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čI. 1, odst. 2, písm. a) — e) VPP UCZIŽivI14 se
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 30.000.000 Kč (vichřice) a 30.000.000 Kč
(ostatní nebezpečí). Předměty pojištění pod položkou 3 — 5 jsou v rámci sjednaného limitu
pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody zpusobené atmosférickými srážkami na maximální
roční sublimit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. Atmosférickými srážkami se
rozumí voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo
ledem. Pojištěni se nevztahuje na vniknuti srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně
uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory.

Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 2, pism. f), VPP UCZIŽiv/1 4

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb, včetně stavebních součástí a příslušenství budov, ostatní
stavby včetně oplocení, věcí na volném prostranství pevně spojené se zemi, dětská hřiště, sportoviště
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.530.882.016 nová cena 20.000

2. Soubor vlastního movitého majetku
pojistná částka v Kč
150.877.000

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
Zapsána“ Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 2012.
www.uniqa.cz

spoluúčastvKč
20.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

se sjednává na 1. riziko
spoluúčast
5.000

v Kč

pojistná hodnota
nová cena

3. Soubor uměleckých předmětu-obrazy a sbírka dřevěných hraček
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
2.525.000 pojistná částka

spoluúčast v Kč
20.000
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4. Peníze a cennosti na pokladních místech — pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 pojistná částka 20.000

5. Věci vneseně a odložené (věci
pojistná částka v Kč
200.000

zaměstnancu, návštěvníku
pojistná hodnota
nová cena

apod. ) — pojištění se sjednává na 1. riziko
spoluúčast v Kč
20.000

Pro pojištěni katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu Čl. I odst. 2, písm. fl VPP
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 30.000.000 Kč Předměty
položkou 3 — 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do
pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
kalendářního roku.

UCZiŽiv/14 se
pojištění pod
výše uvedené

Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZIŽiv/14

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb, včetně stavebních součástí a příslušenství budov, ostatní
stavby včetně oplocení, věcí na volném prostranství pevně spojené
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
1.530.882.016 nová cena

2. Soubor vlastního movitého majetku
pojistná částka v Kč
150.877.000

3. Soubor uměleckých předmětu-obrazy a sbírka dřevěných hraček
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
2.525.000 pojístná částka

se zemí, dětská hřiště, sportoviště
spoluúčast v Kč
5.000

spoluúčast v Kč
5.000

spoluúčast v Kč
5.000

4. Peníze a cennosti
pojistná částka v Kč
100.000

na pokladních místech — pojištěni se sjednává
pojistná hodnota
pojistná částka

na 1. riziko
spoluúčast v Kč
5.000

5. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnancu, návštěvníku apod. ) — pojištění se sjednává
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
200.000 nová cena 5.000

na 1. riziko

Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu čI. 1, odst. 3, VPP UCZIŽiv/14 se sjednává maximální roční
limit pojistného plněni ve výši 10.000.000 Kč. Předměty pojištění pod položkou 3 — 5 jsou v rámci
sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
kalendářního roku.

Pojištění se vztahuje i na náklady na úhradu vodného a stočného vzniklé v
vodovodního zařízeni v dusledku poškození tohoto vodovodního zařízeni
max. roční sublimit pojistného plnění ve výši 50.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

souvislosti s únikem vody z
mrazem, lomem apod. na

tJNIQA pojišfovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čI. 1, odst. 1,
písm. a) — b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb, včetně stavebních součásti a příslušenství budov, ostatní
stavby včetně oplocení, věci na volném prostranství pevně spojené se zemí, dětská hřiště, sportoviště —

pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 nová cena 5.000

2. Soubor vlastního movitého majetku — pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000 nová cena 5.000

3. Soubor uměleckých předmětu-obrazy a sbírka dřevěných hraček - pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
200.000 pojistná částka 5.000

4. Peníze a cennosti na pokladních místech — pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 pojistná částka 5.000

5. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnancu, návštěvníku apod. ) — pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 nová cena 5.000

Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čI. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZIOdc/14 a DPP
LIM114

1. Přeprava peněz v hotovosti a cenností - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
150.000 pojistná částka 5.000

Vandalismus - rozsahu čIl, odst. 1, písm. d), VPP UCZIOdc/14

1. Soubor vlastních budov, hal a staveb, včetně stavebních součástí a příslušenství budov, ostatní
stavby včetně oplocení, věcí na volném prostranství pevně spojené se zemi, dětská hřiště, sportoviště —

pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 nová cena 5.000

2. Soubor vlastního movitého majetku — pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000 nová cena 5.000

3. Soubor uměleckých předmětu-obrazy a sbírka dřevěných hraček - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
200.000 pojistná částka 5.000
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4. Peníze a cennosti na pokladních místech — pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 pojistná částka 5.000

Pro pojištěni škod způsobených sprejery se ujednává maximální ročni limit pojistného plněni ve výši
50.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZISkI/1 4

1. Soubor vlastních skel ve vstupních a dělících částech objektu, včetně pohyblivých dveří a
mechanizmu, včetně reklamních nápisu, včetně slunolamu a všech prosklených oken a prosklených
částí budov — pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
200.000 nová cena 1 .000

Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ1EIe/14

1. Výběr ze souboru přenosné a nepřenosné elektroniky dle přílohy č. 1
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
9.016.744 nová cena 5.000

Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ1Str/14

1. Vybraná mobilní strojní zařízení dle přílohy č.1
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
8.162.634 nová cena 5.000

Živelní pojištění:

Odcizení:

Vandalismus:

Pojištění skla:

Pojištění elektroniky:

Strojní pojištění:

Celkové roční pojistné

215.470,- Kč

14.300,- Kč

7.450,- Kč

6.000,- Kč

28.854,- Kč

61 .220,- Kč

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Spoleèná a závìreèná ustanovení

Roèní pojistné: 333.294,- Kè
Zpusob placení: roènì
Splátka pojistného: 333.294,- Kè

Splatnost pojistného: 1.1. (den a mìsíc bìžného roku).
První splátka pojistného jek 1.1.2019.
Uhrada bude provádìna v èeské mìnì, vždy na základì pøíslušného úèetního dokladu vystaveného
makléøem pojistníkovi, a to v pravidelných splátkách podle pravidel uvedených níže. Splatnost daòových
dokladu bude 15 dnu ode dne doruèeni zadavateli.

Pojištìný povìøuje výhradnì pojiš•ovací makléøskou spoleènost ITEAD a. s., iÈ: 00485829, vedením a
zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý obchodní styk bude provádìn výhradnì prostøednictvím
zplnomocnìného makléøe spoleènosti ITEAD a. s., poboèka Olomouc. Zároveò korespondenèní adresa
pojistníka bude ITEAD a. s., Dolní Hejèínská 31,77900 Olomouc.
Pojistné bude placeno na úèet zplnomocnìného makléøe.
Èíslo úètu:
Kód banky: 6100
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 2731322420
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla èástka pøipsána na úèet zplnomocnìného makléøe.

Odchylná ujednání:
1. Za soubor vlastních budov, nemovitých objektu, hal a ostatních staveb, vèetnì stavebních souèástí a
pøíslušenství se považují vìci, které jsou urèeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány
a jsou zpravidla uvnitø nebo vnì k budovì nebo stavbì odmontovatelnì pøipojeny ( napø. døevìné
obklady stìn, antény, EZS, EPS apod. )‚ dále pevnì spojeny se stavbou ( napø. okna, dveøe, pøíèky,
instalace, obklady, podlahy malby apod. )‚ dále strojní zaøízeni a vybavení tvoøící jejich pøíslušenství (
kotle, výtahy apod. ) Souèástí pojistné èástky . jsou i vìci na volném prostranství jako napø. dìtská høištì
tzn. herní prvky, vèetnì døevìných herních prvkù, mobiliáø mìsta, informaèní tabule, znaèení na dìtském
dopravním høišti, povrchy sportoviš•, atd. Za ostatní stavby se považuji i pøípojky kabelových a trubních
rozvodných síti, opìrné zdi, venkovní schody, oplocení atd.
2. Ujednává se, že pojistitel poskytne plnìní i v pøípadì škod vzniklých z pøíèiny tíhy snìhu a námrazy na
støešních pláštích, krytinì a klempíøských prvcích na vlastních nemovitostech bez souèasné pøíèiny
škody na nosné konstrukci støechy.
3. Ujednává se, že pojištìni povodnì, záplavy a vichøice, krupobiti bude mít poèátek platnosti stejnì jako
poèátek platnosti pojistné smlouvy, a to 1.1.2019. Tzn., že tato rizika nebudou mít odložený poèátek
pojištìní.
4. Ujednává se, že pojištìní u rizika atmosférické srážky, zateèení se vztahuje na poškozeni nebo
znièení pojištìných budov nebo ostatních staveb, vèetnì vìcí uložených v nich vodou z deštì, povodni,
záplavou, èi táním snìhu a ledu. Pøièemž k vniknuti vody do budovy èi stavby, škoda vznikne jinak než
otevøenými okny, dveømi èi stavebními otvory. Za škodu bude považován také pøípad, že dostateènì
neodtékají deš•ové svody vnìjší i vnitøní v dusledku silného deštì èi táním snìhu a ledu.
5. Ujednává se, že v rámci vodovodní škody poskytne pojistitel náhradu za únik vody, tzn. za
mimoøádnou spotøebu vody vzniklou v dusledku poškozeného vodovodního potrubí (vodné, stoèné).
Dále poskytne úhradu za opravu vodovodního potrubí. Toto pojištìní se sjednává se samostatným
limitem plnìní do výše 50 000,- Kè.
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6. Ujednává se, že pojištěni záplavy a povodně se vztahují i na škody zpusobené zpětným vystoupením
vody z kanalizačního potrubí.
7. Ujednává se, že pro připad poškozeni nebo zničeni pojištěné věci nárazem dopravního prostředku
nebo jeho nákladu, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětu se vztahuje i na součásti poškozené
věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
8. Ujednává se, že se pojištění vztahuje na nepřímý úder blesku, pojištění se vztahuje i na poškození
nebo zničeni zařízení spojené s budovou, elektroinstalace, zařízení (včetně výtahu, kotlu na vytápění
atd. )‚ přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, při spinání v
napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny.
9. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na poškození opláštění budov, zatepleni fasády ptactvem,
hmyzem či hlodavci.
10. Ujednává se, že škody zpusobené rizikem povodně, záplavy nastalé z jedné příčiny během 72 hodin
se řeší jako jedna škodní událost a odečítá se pouze jedna spoluúčast.
11. Ujednává se, že u rizika povodeň, záplava nebude pojistné plnění omezeno pravděpodobnosti
dosaženého průtoku či určitou časovou periodou ú frekvenci (např. 20-letá voda apod.). Definice rizika
povodeň a záplava není závislá na pravděpodobnosti dosaženého prutoku ani na časové
periodě/frekvenci.
12. Ujednává se, že škody zpusobené rizikem vichřice a krupobití nastalé z jedné příčiny během 48
hodin se řeší jako jedna škoda a odečítá se pouze jedna spoluúčast.
13. Ujednává se, že v rámci pojištění souboru vlastních nemovitostí, budov, hal a staveb se pojišťují i
budovy dřevěného charakteru, tzv. dřevostavby. Památková rezervace Betlém, rekreační chata
Travné,chatky v letním táboře Svratouch. Dále dřevěné herní prvky dětských hřišť. Dále je součástí
pojištěni i přetlaková tenisová hala.
14. Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje také každá jednotlivá místnost v budově, za
vloupání do uzavřeného prostoru se považuje prokazatelné násilné překonáni překážky, která tento
prostor odděluje od okolí (tedy např. vypáčení dveří kanceláře, učebny, každé jednotlivé místnosti v
budově). Není tedy podmínkou násilné vniknutí do budovy, poškozené zámky atpod. v niž se tento
uzavřený prostor nachází. Za uzavřený prostor se považuje stavebně ohraničený prostor, který tvoří
řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru jsou zhotoveny z
plných cihel, betonu či sádrokartonových konstrukci, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštěni
profilovaným plechem apod.
15. Ujednává se zabezpečení přepravy pokladní hotovosti a cenin. Přeprava bude prováděna jednou
pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem ( např. sprej, el. paralyzér), přepravované ceniny
či hotovost musí být uložena v uzavřené kabele či dámské kabelce, nebo kufříku.
16. Ujednává se, že součástí pojištění jsou i měřiče rychlosti umístěné na veřejných sloupech a
kamerový systém města umístěn na veřejných místech.
17. Ujednává se, že pojištěni všech skel bez určení šíře v mm se vztahuje na škody z jakékoliv příčiny,
all riskové pojištěni (včetně živelních příčin, odcizení, vandalismu). Škody z vandalismu v tomto případě
není nutné hlásit na Policii ČR.
18. Ujednává se, že se pojištění týká i všech reklamních nápisu, nalepených folií, nápisu, maleb, včetně
nalepených neodnímatelných snímaču zabezpečovacích zařízeni atd.
19. Pojištěni elektroniky zahrnuje náhlé poškození nebo zničení z jakékoliv příčiny, včetně přepětí,
zkratu, neodborné manipulace atd., mimo veškerá živelní rizika a odcizení.
20. Ujednává se, že pojištění elektroniky se vztahuje na elektroniku i starší 5 let, maximálně však do 10
let stáří.
21. Ujednává se, že pojištění elektroniky se sjednává na novou cenu.
22. Pojištěni stroju zahrnuje náhlé poškození nebo zničeni zařízení jakoukoliv nahodilou událostí včetně
neodborné manipulace, střetu, nárazu, vniknutí cizího předmětu atd. mimo veškerá živelní rizika a
odcizení.
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23. Ujednává se, že pojištìní stroju se vztahuje i na stroje starší 10 let, maximálnì však do 15 let stáøi
24. Ujednává se, že pojištìni stroju se sjednává na novou cenu.
25. V pøípadì pojistné události na více pøedmìtech pojištìní souèasnì na jednom místì pojištìní z téže
pøíèiny se pøi likvidaci pojistnì události od celkového pojistného plnìni za pojistnou událost odeèítá
pouze ta spoluúèast, která je nejvyšší ze všech spoluúèastí sjednaných (vypoètených) pro každý
jednotlivý pøedmìt pojištìní postižený touto pojistnou událostí.

Zpùsob likvidace pojistných událostí:
V pøípadì vzniku pojistné události se neprodlenì obra•te na našeho prodejního poradce (makléøe), který
s Vámi pojištìni sjednal, pøípadnì na nejbližší pracovištì UNIQA pojiš•ovny, as. nebo na telefonní linku
488 125 125. Pøi každém jednáni uveïte èíslo pojistné smlouvy, které je zároveò variabilním symbolem.

Pojistná smlouva obsahuje 11 listù a pøílohu è.1.
V Praze, dne 10.10.2018

Michal Dachovs~ I g ‘a‘‘mir ohn
spoleèná prok -- spole. á prokura

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostateèném pøedstihu pøed uzavøením pojistné smlouvy pøesným,
jasným a srozumitelným zpùsobem, písemnì a v èeském jazyce informace o pojistném vztahu a o
zpracování osobních údaju pro úèely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech
souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem pøevzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na
uzavøení pojištìni odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potøebám a požadavkum, že
všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím povìøenému zástupci, byly náležitì
zodpovìzeny a že s rozsahem a podmínkami pojištìní jsem srozumìn/a.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajù a o volném pohybu tìchto údaju a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízeni o ochranì
osobních údaju), zejména pøijmout taková opatøení, aby nemohlo dojit k neoprávnìnému nebo
nahodilému pøístupu k osobním údajum, jejich zmìnì, znièeni èi ztrátì, neoprávnìným pøenosum, k
jejich jinému neoprávnìnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údaju; tato povinnost platí i
Po ukonèení zpracování osobních údaju.

Pojistník jakožto subjekt údajù prohlašuje, že mu byly poskytnuty v dostateèném pøedstihu pøed
uzavøením této smlouvy pøesným, jasným a srozumitelným zpùsobem, písemnì a v èeském jazyce
informace o zpracování osobních údaju pro úèely tohoto smluvního vztahu, které pojistník osobnì
pøevzal. Pojistník dále prohlašuje, že tento návrh na uzavøeni smlouvy odpovídá jeho pojistnému zájmu,
pojistným potøebám a požadavkùm, že všechny jeho dotazy, které položil pojistiteli nebo jím
povìøenému zástupci, byly náležitì zodpovìzeny a že je s rozsahem a podmínkami této smlouvy
srozumìn. Pojistník bere na vìdomi, že pojistitel a jeho zprostøedkovatelé resp. další zpracovatelé,
jejichž seznam je uveden na stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje, zpracovávají ve smyslu obecného
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nařízení o ochraně osobních údaju jeho osobní údaje v této smlouvě stanoveném rozsahu v rámci
čínnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanoveni ~ 1 a
~ 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně
nutnou k zajištěni práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Zpracováni osobních údaju
pojistníka je v souladu s článkem 6 odst. I písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údaju
nezbytné pro splnění této smlouvy. Pojistník bere též na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty
i ostatním subjektum podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a pří poskytováni služeb v rámci
koncernu UNIQA. Pojistník tímto prohlašuje, že byl dostatečně a srozumitelně poučen o jeho právech
vyplývajících ze zpracování jeho osobních údaju, o předání jeho osobních údaju do třetích zemi, o
povinnosti osobní údaje poskytnout v souvislosti se zákonnými nebo smluvními požadavky, jakož
i o dalších relevantních skutečnostech obsažených v samostatné listině označené jako „Informace o
zpracování osobních údaju“, jejíž jedno vyhotovení pojistník osobně převzal před poskytnutím pojistiteli
svých osobních údaju za účelem sjednání této smlouvy.

Pojistník tímto prohlašuje, že řádně a včas informoval pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny
další oprávněné třetí osoby o zpracováni jejich osobních údaju v souvislosti s uzavřením a plněním této
smlouvy, a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě, dále o jejich souvisejících právech a dalších
relevantních skutečnostech vymezených v čI. 13, resp. čI. 14 obecného nařízení o ochraně osobních
údaju, a sice poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údaju“
nebo jiným vhodným zpusobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými
uzavřel příslušná pojištění (bez uvedeni další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely
~ 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném zněni.

Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal
níže uvedené dokumenty, které tvoři nedílnou součást této pojistné smlouvy:

— Informace o zpracování osobních údaju
— Pojistné podmínky:

UCZII4 UCZIŽiv/14 UCZIOdc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14 UCZ/Ele/14 UCZ/Stril4

Pojistník prohlašuje, žeje povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
jen „povinný subjekt“), a tedy že rámcová pojistná smlouva č. 2731322420 (dále jen „smlouva«) podléhá
povinnosti uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen
„registr smluv“).
Pojistník bere na vědomi, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá
společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v dusledku tohoto
nepravdivého prohlášení vznikne.
Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhutě 30
dní od data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy
správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: andcicx. Pojistník se dále zavazuje, že před
zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údaju o
fyzických osobách).
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Pojistník bere na vìdomi, že UNIQA je oprávnìna smlouvu rovnìž zveøejnit (aniž by tímto byla dotèena
sjednaná povinnost pojistníka ke zveøejnìní smlouvy). V pøípadì, že smlouva bude uveøejnìna v registru
smluv pøímo UNIQA, pojistník výslovnì prohlašuje, že nepovažuje toto uveøejnìní za porušeni povinnosti
mlèenlivosti dle ~ 127 zákona è. 277/2009 Sb., o pojiš•ovnictví.

Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data
vzniku pojištìni, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabyti úèinnosti této smlouvy, se této
smlouvì podøizují s výjimkou pøípadu, kdy pojistnik v dobì nabytí úèinnosti smlouvy vìdìl nebo vìdìt
mìl a mohl, že pojistná událost již nastala.
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Přĺloha Č.

Seznam elektroniky k pojištění

Poř.Č. Název předmětu rok pořízení pořizovací hodnota
1. Vybavení promítací kabiny 2011 2 010 000 Kč
2. Elektroakustika víceúčelového sálu 2011 1 597 000 Kč
3. Silniční laserový rychloměr LTI 20/2OtruCAM, v.č. TC001792 2012 389 000 KČ
4. Radarový měřič 2ks 2016 1 560 900 Kč
5. Radarový měřič iks 2018 780 450 Kč
6. Server HP DL380 2015 190 000 Kč
7. HPE DL380 GenlO 12LFF Server 2018 370 865 Kč
8. HPE MSA 2050 Diskové uložiště produkčních dat 2018 739 734 Kč
9. IPF-4000-CU ( NBA) -FlowMon sonda s detekčním systémem 2018 1 378 795 Kč

Celkem pojistná Částka elektroniky 9 016 744 Kč

Seznam mobilnkh strojů k strojnímu pojištění

Poř.Č. Název předmětu rok pořízení pořizovací hodnota
1. TraktoriohnDeereXgsoR,RZE019172 2015 706640Kč
2. TraktoriohnDeereXg5oR,RZEO19171 2015 706640Kč
3. Přepravník kontejnerů Bonetti FX100/MOE5-35, RZ T022492 2015 2 535 600 Kč
4. Speciální přívěs štěpkovač Laski 51, RZ 5E19685 2015 302 000 Kč
5. Speciální přívěs vysavač listí Laski 53 VD 500P, RZ 5E19756 2016 130 669 Kč
5. Rotační svahová sekačka Spider ILD OlG, včetně navijáku 2016 332 585 Kč
6. Víceúčelový čistící stroj s přísl. HAKO 1600 2018 3 448 500 Kč

Celkem pojistná Částka strojních zařízení 8 162 634 Kč

V


