Pojistná smlouva č. 7721155829
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“)
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00

a

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
se sídlem Brno – Staré Brno, Bělidla 986/4a, PSČ 603 00, Česká republika
IČO: 86652079
(dále jen „pojistník“)
Zastoupený: prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr.h.c., ředitelem
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.
uzavírají
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

FT makléřská, s. r. o.
se sídlem Brno - Židenice, Myslbekova 2882/1, PSČ 615 00, Česká republika
IČO: 28323670
(dále jen „samostatný zprostředkovatel“)
Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: Zábrdovická 2, 615 00 Brno
Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení
pojišťovacího makléře.

Článek I.
Úvodní ustanovení
Pojištěným je pojistník.
K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále
jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).
Všeobecné pojistné podmínky
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení
ZPP P-6000/21 - pro pojištění odpovědnosti za újmu
Dodatkové pojistné podmínky
DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:
Živel
DZ101 DZ106 DZ107 DZ108 DZ112 DZ113 DZ114 -

Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)
Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)
Nové investice - Vymezení předmětu pojištění (1401)
Suterén - Výluka (1401)
Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)
Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení
DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných
předmětů) (1612)
DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)
DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (2001)
DOZ108 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606)
Obecné
DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001)
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (2001)
DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)
DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)
DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití
(1401)
Fotovoltaická elektrárna FVE
DFVE104 - Podmínky a ujednání pro pojištění fotovoltaické elektrárny (FVE) - (1906)
Jiné
DODC101 - Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem
a hlodavci - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
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Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění
Obecná ujednání pro pojištění majetku
1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách
vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše
pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo
způsob zabezpečení pojištěných věcí.
1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění
-

Bělidla 986/4a, Brno – Staré Brno, PSČ 603 00;
území České republiky;
není-li dále uvedeno jinak.

Přehled sjednaných pojištění
2.1. Živelní pojištění
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.1.1. Živelní pojištění
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2.; pro mobilní elektroniku celý svět
Rozsah pojištění: sdružený živel
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107,
DZ101, DZ106, DZ107, DZ108, DZ112, DZ113, DZ114
Pojištění
Poř.
Pojistná
se
MRLP3)
Předmět pojištění
Spoluúčast5)
MRLP3)
10)
číslo
částka
sjednává
První riziko2)
na cenu*)1)
Soubor nemovitostí a
staveb, komunikací a
zpevněných ploch,
stavebních
příslušenství a
vybavení staveb,
viz
Nesjednává
Nesjednává
1.
vlastních stavebních
900 000 000 Kč
*)
poznámka
se
se
úprav, a věcí movitých
vlastních i cizích, vč.
zásob a cenností, FVE,
prototypy. Vyjma
letounu, software a
motorových vozidel
Poznámky:
Spoluúčast:
- požární nebezpečí, povodeň nebo záplava, zemětřesení ve výši 100 000 Kč;
- ostatní pojistná nebezpečí 50 000 Kč.
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako
nákladu.“
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

Zvláštní ujednání pro živelní pojištění:
1.

Plnění z pojištění rizika záplavy a povodně není omezeno skutečností, že záplava a povodeň měla
charakter záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí (např.
20letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislé.

2.

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti
poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
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3.

Ujednává se, že škody způsobené riziky povodeň a záplava, a nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, se
hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast; pro riziko
vichřice a krupobití platí časová lhůta 48 hodin. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost
nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

4.

Pojištění povodeň a záplava, resp. vodovodní nebezpečí, se vztahuje i na škody způsobené zpětným
vystoupením vody z kanalizačního potrubí.

5.

Pro pojištění vodovodního nebezpečí se ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních
potrubích a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto
zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či
kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí.

6.

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci
nebo na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku
působení blesku na tato vedení je tímto také pojištěn.

7.

Pojištění se vztahuje i pro případ poškození nebo zničení přepravované mobilní elektroniky z dopravního
prostředku (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu). Místem pojištění pro mobilní elektroniku je
území celého světa. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění ve výši 2 500 000 Kč.

2.2. Pojištění pro případ odcizení
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.2.1. Pojištění pro případ odcizení
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2.; pro mobilní elektroniku celý svět
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105,
DOZ108
Pojištění
Poř.
Pojistná
se
MRLP3)
Předmět pojištění
Spoluúčast5)
MRLP3)
10)
číslo
částka
sjednává
První riziko2)
na cenu*)1)
Soubor nemovitostí a
staveb, komunikací a
zpevněných ploch,
stavebních příslušenství a
vybavení staveb, vlastních
Nesjednává
1.
stavebních úprav, a věcí
----20 000 Kč
*)
2 000 000 Kč
se
movitých vlastních i
cizích, vč. zásob a
cenností, FVE, prototypy.
Vyjma letounu, software a
motorových vozidel
Poznámky:
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách
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2.3. Pojištění pro případ vandalismu
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2.; pro mobilní elektroniku celý svět
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105,
DODC101, DODC102
Pojištění
Poř.
Pojistná
se
MRLP3)
Předmět pojištění
Spoluúčast5)
MRLP3)
10)
číslo
částka
sjednává
První riziko2)
na cenu*)1)
Soubor nemovitostí a
staveb, komunikací a
zpevněných ploch,
stavebních příslušenství a
vybavení staveb, vlastních
Nesjednává
1.
stavebních úprav, a věcí
----10 000 Kč
*)
2 000 000 Kč
se
movitých vlastních i
cizích, vč. zásob a
cenností, FVE, prototypy.
Vyjma letounu, software a
motorových vozidel
Poznámky:
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

Zvláštní ujednání pro pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu:
1.

Pojištění se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn.

2.

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez
ohledu na to, zda toto poškození/ zničení nesouvisí s pokusem o vloupání, či s vloupáním.

3.

Pojištění se vztahuje i pro případ odcizení nebo loupeže přepravované mobilní elektroniky z dopravního
prostředku (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu). Místem pojištění pro mobilní elektroniku je
území celého světa. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění ve výši 2 500 000 Kč.

4.

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji
a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím tohoto odstavce poskytne
pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění,
případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po
pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami),
budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené
na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro pojištění dle tohoto bodu se ujednává limit plnění ve výši 100 000
Kč.

5.

V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, budou-li
pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde k
překonání konstrukčního upevnění.
Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se
stavbou. Za nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou je považováno takové spojení, kdy
pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. V případě rozebíratelného spojení pojištěné
věci se stavbou je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít min. ručního
nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či
oken na pantech).

6.

Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění
škod, které vznikly v důsledku odcizení, resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem úmyslně poškozených a
zničených věcí (vandalismus).
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Podmínky zabezpečení (odchylně od ZPP P-200/14)
1.

Za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený pláštěm (i
střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i prosklenými). Ve
střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za uzavřený prostor se dále považují také staveništní
mobilní buňky a mobilní kovové kontejnery. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují i požární dveře,
prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená vrata se
považují i vrata a mříže uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky
zabezpečeny.

2.

Elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace nebo
dle ČSN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se stálou
obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice).

3.

Pojistitel poskytne u věcí na oploceném prostranství pojistné plnění, je-li předmět pojištění v době vzniku
pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální výšce 160 cm a
uzamčenými vraty. Snadno přenosné nářadí a stroje jsou uloženy v uzamčené schránce, a to do limitu
plnění ve výši 300 000 Kč.
Pro limit plnění do výše 500 000 Kč – na oploceném prostranství instalována funkční EZS se signálem
vyvedeným min. na 3 mobilní telefony.

4.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, jestliže pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné
osobě jednající jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, a to do limitu ve výši
2 000 000 Kč.

5.

Pojištění se vztahuje i na odcizení pojištěné věci krádeží, při které pachatel nepřekonal překážky chránící
pojištěnou věc před odcizením (prostá krádež). Toto pojištění se vztahuje výlučně na přístroje a obdobná
zařízení určená k měření a dalším výzkumným činnostem, umístěná volně v terénu (pole, potoky, apod.).
Roční limit pojistného plnění pro prostou krádež činí 100 000 Kč, spoluúčast 1 000 Kč, územní rozsah ČR.

6.

Pro limit plnění ve výši 300 000 Kč bude v otevřeném prostoru dostatečným zabezpečením:
Předmět je připevněný nerozebíratelným způsobem k zemi, konstrukcím, případně obdobným věcem, nebo
jeho rozměry, nebo hmotnost neumožňuji manipulaci bez použití technických zařízení pro přesun.

7.

Pro limit plnění ve výši 300 000,- Kč je ujednáno, že za dostatečné zabezpečení se považuje, kdy předmět
je uložen v zavazadlovém prostoru automobilu.

8.

Pro limit plnění ve výši 1 000 000 Kč bude v uzavřeném prostoru dostatečným zabezpečením:

9.

•

Jeden bezpečnostní systém (zámek, kování, vložka), případně elektronickým zámkem ovládaným
čtečkou magnetických karet, čipů, prstů.

•

Dveře řádně uzamčeny, s výjimkou nouzových požárních únikových východů, nebude rozhodné, zda
jsou dveře plné nebo prosklené.

•

Okna řádně uzavřená bez dalšího zabezpečení.

Pro limit plnění ve výši 1 500 000 Kč bude v uzavřeném prostoru dostatečným zabezpečením:
•

Jeden bezpečnostní systém (zámek, kování, vložka), případně elektronický zámek ovládaný čtečkou
magnetických karet, čipů, prstů.

•

Dveře řádně uzamčeny, s výjimkou nouzových požárních únikových východů, nebude rozhodné, zda jsou
dveře plné nebo prosklené.

•

Okna řádně uzavřena bez dalšího zabezpečení.

•

Funkční EZS se signálem vyvedeným na min. 3 mobilní telefony.

10. Pro limit plnění ve výši 2 000 000 Kč bude v uzavřeném prostoru dostatečným zabezpečením:
•

Jeden bezpečnostní systém (zámek, kování, vložka), případně elektronický zámek ovládaný čtečkou
magnetických karet, čipů, prstů.

•

Dveře řádně uzamčeny, s výjimkou nouzových požárních únikových východů, nebude rozhodné, zda jsou
dveře plné nebo prosklené.

•

Okna řádně uzavřena bez dalšího zabezpečení.

•

Funkční EZS napojené na PCO.
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2.4. Pojištění skla
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.4.1. Pojištění skla
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2.
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103
Pojištění
Poř.
Pojistná
se
Předmět pojištění
Spoluúčast5)
číslo
částka10)
sjednává
na cenu*)1)
Vnější a vnitřní zasazená a
osazená skla a obdobné
materiály včetně
1.
reklamních poutačů,
----20 000 Kč
*)
včetně polepů, nápisů,
čidel, fólií, včetně nákladů
na provizorní zakrytí
Poznámky:

MRLP3)
První riziko2)

MRLP3)

1 000 000 Kč

Nesjednává
se

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

Zvláštní ujednání pro pojištění skel:
1.

Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie,
nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.

2.

Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové
zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k
provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů
oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.

3.

Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické
instalace a nosné konstrukce.

4.

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

5.

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

2.5. Pojištění strojů
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.5.1. Pojištění strojů
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2.
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103
Poř.
číslo

Předmět pojištění

Soubor cizích a vlastních strojů a
strojních zařízení včetně mobilních
Poznámky:
1.

Pojistná
částka10)

Spoluúčast5)

Pojištění se
sjednává na
cenu*) 1)

-----

50 000 Kč

*)

MRLP3)

2 000 000 Kč

Odchylně od čl. 1 odst. 4 ZPP P-300/14, se pojištění vztahuje na stroje a strojní zařízení, jejichž stáří
nepřesáhlo v době vzniku škody 15 let.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách
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2.6. Pojištění elektronických zařízení
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.6.1. Pojištění elektronických zařízení
Místo pojištění: celý svět včetně USA a Kanady
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkou DOB103
Poř.
číslo

Předmět pojištění

Soubor cizích a vlastních
elektronických zařízení
včetně mobilních
Poznámky:
1.

Pojistná
částka10)

Spoluúčast5)

Pojištění se
sjednává na
cenu*)1)

350 000 000 Kč

50 000 Kč

*)

MRLP3)

65 000 000 Kč

Odchylně od čl. 1 odst. 4 ZPP P-320/14, se pojištění vztahuje na zařízení, jejichž stáří nepřesáhlo v době
vzniku škody 15 let.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

Zvláštní ujednání pro pojištění elektronických zařízení:
Ujednává se, že elektronická zařízení mohou být použita i k užívání na palubě letadla, samozřejmě i
k měření za letu ve vzduchu. Kryty jsou i škody na elektronických zařízeních způsobených při nehodě
letadla.
Pojištění se vztahuje i pro případ poškození nebo zničení přepravované mobilní elektroniky v dopravním
prostředku při dopravní nehodě (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu). Místem pojištění pro
mobilní elektroniku je území celého světa. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění ve výši 2 500 000
Kč.
2.7. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následujících tabulkách:
2.7.1. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách níže uvedenými doložkami
Tabulka k Oddílu I. Části 2. ZPP P-6000/21
Sublimit v
rámci limitu
Limit
Poř.
pojistného
Princip
Rozsah pojištění
pojistného
Spoluúčast
číslo
plnění
pojištění
plnění
sjednaného pro
poř. číslo 1.
Oddíl I. Pojištění
obecné
--50 000 Kč
1.
50 000 000 Kč
odpovědnosti za
újmu
Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou na klenotech a jiných
cennostech, věcech umělecké,
1.1.
500 000 Kč
5 000 Kč
historické nebo sběratelské hodnoty,
penězích, směnkách, cenných papírech
Princip
a ceninách
příčiny (act
Pojištění věcí převzatých a užívaných
committed)
1.2.
5 000 000 Kč
50 000 Kč
dle článku 1 odst. 2) ZPP P-6000/21
Pojištění čisté finanční škody dle
1.3.
1 000 000 Kč
50 000 Kč
článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21
Pojištění dle článku 9 odst. 3) ZPP P6000/21 - náklady zdravotní
1.4.
pojišťovny a regresy dávek
5 000 000 Kč
50 000 Kč
nemocenského pojištění
(zaměstnanci)
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Územní
platnost
pojištění

Celý svět
včetně
USA a
Kanady

Poř.
číslo

1.5.

1.6.

Rozsah pojištění

Limit
pojistného
plnění

Sublimit v
rámci limitu
pojistného
plnění
sjednaného pro
poř. číslo 1.

Pojištění znečištění životního
prostředí dle článku 12 ZPP P6000/21

2 000 000 Kč

Připojištění provozu vozidla dle
článku 14 ZPP P-6000/21

10 000 000 Kč

Spoluúčast

Princip
pojištění

Územní
platnost
pojištění

Princip
příčiny (act
committed)

Celý svět
vyjma
USA a
Kanady
Celý svět
včetně
USA a
Kanady

50 000 Kč

50 000 Kč

Poznámky:
Pro územní platnost pojištění USA a/nebo Kanada se ujednává, že:
a) pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního
prostředí (postupným i náhlým (havarijním)),
b) pojistitel neposkytne plnění za tzv. punitive damages nebo exemplary damages, product impairment
a product tempering.
Tabulka k Oddílu II. Části 2. ZPP P-6000/21

Poř.
číslo

Rozsah pojištění

Limit
pojistného
plnění

Oddíl II. Pojištění
odpovědnosti za újmu
2.
způsobenou vadou
50 000 000 Kč
výrobku a vadou práce
po předání
Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou na klenotech a jiných
2.1.
cennostech, věcech umělecké, historické
nebo sběratelské hodnoty, penězích,
směnkách, cenných papírech a ceninách
Pojištění čistých finančních škod dle
2.2.
článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21
Poznámky:

Sublimit v
rámci limitu
pojistného
plnění
sjednaného pro
poř. číslo 2.

Spoluúčast

---

50 000 Kč

500 000 Kč

5 000 Kč

1 000 000 Kč

50 000 Kč

Princip
pojištění

Územní
platnost
pojištění

Princip
příčiny (act
committed)

Celý svět
vyjma
USA a
Kanady

Pro územní platnost pojištění USA a/nebo Kanada se ujednává, že:
a) pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního
prostředí (postupným i náhlým (havarijním)),
b) pojistitel neposkytne plnění za tzv. punitive damages nebo exemplary damages, product impairment
a product tempering.
Pojištění profesní odpovědnosti dle Oddílu III. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu dle Oddílu IV. Části 2. ZPP P-6000/21 se
nesjednává
1)

2)

nová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
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3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech
pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu
čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
zrušeno
zrušeno
dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20
odst. 4) DPP P-340/16
integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen
tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo
omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši
pojistného plnění
agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě
pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
MRLPPR je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla
důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší
než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná
škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit pojistného plnění
pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost
MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro
ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

Pojistné plnění
3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné
události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno
maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání,
z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
3.2. Pro území ČR s výjimkou místa pojištění Bělidla 986/4a, Brno – Staré Brno, PSČ 603 00, je pojistné
plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události
způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), omezeno maximálním ročním
limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši
V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodu se však pro všechny
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší
než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém
území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění
pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně
20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
3.3. Avšak pro všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání
pojištění), které vzniknou:
-

mimo území České republiky a zároveň

-

v oblasti ohrožené povodní nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných
nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let,

se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání,
z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
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3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné
události způsobené zemětřesením, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním
ročním limitem pojistného plnění ve výši 70 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši
3.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné
události způsobené vodovodním nebezpečím včetně škod způsobených zpětným vystoupením kapaliny
z odpadního potrubí; vichřicí nebo krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin;
sesouváním nebo zřícením lavin; pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; tíhou sněhu nebo námrazy,
nárazem vozidla nebo kouřem, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním
limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
3.6. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné
události způsobené ztrátou vody z vodovodního řádu (vodné a stočné), nastalé v průběhu jednoho
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání
pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč; tím nejsou
dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné
výši. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost odečítá spoluúčast ve výši 50 000 Kč.
Pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody.
3.7. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113 - Atmosférické srážky (včetně úniku vody
z klimatizace) a DZ114 - Nepřímý úder blesku, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu
jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu
trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč.
Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost odečítá spoluúčast ve výši 50 000 Kč.
3.8. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104 - Demolice, suť, v souhrnu za všechny pojistné
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve
výši 5 000 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost se odečítá spoluúčast ve
výši 50 000 Kč.
3.9. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC101 - Poškození vnějšího kontaktního
zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a hlodavci, v souhrnu za všechny pojistné
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění
ve výši 100 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění
se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.
3.10. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení a za škody
působené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo
polepením, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno
maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za
každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 000 Kč.
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Článek III.
Výše a způsob placení pojistného
Pojistné za pojistné období od 01.07.2022 do 30.06.2023 činí:
1.1. Živelní pojištění
Pojistné ........................................................................................................................................................................... 657 000 Kč
1.2. Pojištění pro případ odcizení
Pojistné ............................................................................................................................................................................ 20 000 Kč
1.3. Pojištění pro případ vandalismu
Pojistné ............................................................................................................................................................................ 23 000 Kč
1.4. Pojištění skla
Pojistné ............................................................................................................................................................................ 40 000 Kč
1.5. Pojištění strojů
Pojistné .......................................................................................................................................................................... 100 000 Kč
1.6. Pojištění elektronických zařízení
Pojistné .......................................................................................................................................................................... 700 000 Kč
1.7. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojistné .......................................................................................................................................................................... 280 000 Kč
Souhrn pojistného za období od 01.07.2022 do 30.06.2023 činí .......................................................... 1 820 000 Kč
Celkové pojistné za sjednaná pojištění za období 01.07.2022 do 30.06.2023 činí ............................ 1 820 000 Kč
Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:
datum:

částka:

15.07.2022
01.01.2023

910 000 Kč
910 000 Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní
symbol: 7721155829.
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto
pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti
příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se
zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této
povinnosti.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí
1.

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2.

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné
události písemnou formou.

12

Článek V.
Zvláštní ujednání
1.

V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne
plnění v nové ceně.

2.

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných
smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané
pojistné smlouvy.

3.

Pojistné plnění lze poskytnou pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se obě
smluvní strany nedohodnou jinak.

4.

Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 10% pojistné částky pojištěné věci. Toto omezení
neplatí při záchraně života a zdraví osob.

5.

Pojištění budov, hal a staveb (dále jen nemovitosti) se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku
pojištěných nebezpečí na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, k nimž
je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve výstavbě anebo před kolaudací,
pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí škody na pojištěného, jakož i na věcech v takové
nemovitosti umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně
montážní činnosti.

6.

Pojistitel poskytne pojistné plnění i na součástech a příslušenství nemovitosti, reklamních panelech a
jiných součástech a příslušenství nemovitosti na plášti objektů, pokud budou tyto věci pevně spojeny se
stavbou (nemovitostí) nebo připevněním své konstrukce k jiné stavbě, nebo ke konstrukci zapuštěné do
zpevněné plochy nebo jsou na betonových patkách zapuštěných do země, případně je použit jiný vhodný
způsob uchycení ztěžující pro svoji velkou hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu jeho
odcizení.

7.

Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu, pak se pro účely této pojistné smlouvy ujednává, že ke dni
sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a pojistitel akceptuje
pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek.

8.

Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky
zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10%, nebude pojistitel požadovat
doplatek pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení
hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více než 10 %. Pojistitel se zavazuje účtovat
dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro výpočet pojistného uvedeného v pojistné
smlouvě.

9.

Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení pojistných
hodnot v důsledku inflace menší než 10 %.

10. Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou o cenu
případných zbytků bez odpočtu opotřebení.
11. Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou
událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.
12. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 3, odst. 4) a odst. 5) ZPP P-150/14.
13. Odchylně od doložky „DZ108 - Suterén - Výluka (1401)“ se ujednává, že se pojištění pojistného nebezpečí
povodeň a záplava vztahuje i na movité věci a zásoby umístěné v podlažích, jejichž podlaha leží pod úrovní
okolního terénu. Pro případné škody se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč z jedné a
ze všech pojistných událostí v pojistném roce.
14. Odchylně do doložky „DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)“ se ujednává, že se pojištění
vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou konstrukcí a
opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kulatina, půlkulatina).
15. Předmětem pojištění jsou odchylně od ujednání ZPP P-150/14, článku 1, odstavce 6, písm. e) a ZPP P200/14, článku 1, odstavce 6, písm. g) i vzorky, názorné modely a prototypy.
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16. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru,
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se
považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za
předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů
1.

Prohlášení pojistníka

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo,
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo
elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních
údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace,
které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité
aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště
dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom,
že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky
pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu
s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí
i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
1.5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou
nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud
není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2.

Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním
smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této
pojistné smlouvy.
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním
v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data
uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jdeli o účinky dodatku) do budoucna.
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3.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace
se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud
jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky
v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na
webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU
Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy, a
− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění,
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním
pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.
3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí.
Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu
se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců,
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů,
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

15

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01.07.2022 (počátek pojištění) do 30.06.2023 (konec
pojištění).

2.

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na
dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto
pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba
a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy
věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se
mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových
skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu
Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“)
s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou
odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

3.

Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná
smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

4.

Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou
smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové
pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku
ruší.

5.

Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České
asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.

6.

Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka,
a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah
k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení
pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční
adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího
makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným
zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se
považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
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7.

Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál
této pojistné smlouvy.

8.

Tato pojistná smlouva obsahuje 17 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele
uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.
Výčet příloh:
příloha č. 1 – Zřizovací listina

Podepsáno dne+ ............................

Digitálně
podepsal Roman
Vaněk
Datum:
.
2022.06.30
.................................................................
14:37:36 +02'00'

za pojistitele

prof. RNDr.
Ing Michal
Marek, DrSc.,
dr. h. c
Podepsáno dne+ ............................

+

Digitálně podepsal
Radek Pospíšil
Datum: 2022.06.30
14:31:17 +02'00'

.
................................................................
za pojistitele

Digitálně podepsal prof. RNDr. Ing
Michal Marek, DrSc., dr. h. c
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-86652079,
o=Ústav výzkumu globální změny AV
ČR, v.v.i., ou=65005032, cn=prof.
RNDr. Ing Michal Marek, DrSc., dr. h.
c, sn=Marek, givenName=Michal,
serialNumber=P43242
Datum: 2022.06.30 16:20:20 +02'00'

.................................................................
za pojistníka++

Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.
a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a
funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto
podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem,
použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu
jiného než uznávaného, vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu,
včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli
elektronickým prostředkem.

++

Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Radek Pospíšil, tel.: 957773180.
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