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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 OO Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

HODAREP stavitelství s.r.o.

Zastoupená:

Petr Hodač, jednatel
IČO; 09377921
se sídlem / bydlištěm: Konviktská 291, č. or. 24, 110 OO Praha, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

_mobilní telefon:
e-mail:

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,vplatném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"),
která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy
tvoří nedílný celek.
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I ČLÁNEK 1.
Uvodní ustanovení

1. Pojistník je Zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:

výpisu Z obchodního rejstříku Ze dne 30.7.2020

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti Za újmu
a dále:
P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující Způsoby Zabezpečení
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti Za újmu

lı. Doba trvání pojištění
Počátek pojištění:

Pojištění se sjednává na dobu_.Pojištění Se prodlužuje o další pojistný rok, pokud
některá Ze Smluvních stran nesdělí písemně druhé Smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá Zájem. V případě nedodržení lhůty pro
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro
který je tato lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k_po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.
Pojištění majetku na místě pojištění

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.

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

1. žIvELNÍ PoıIšTĚNÍ I I I II I
1.1 Sjednává Se `Základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POZARNI NEBEZPECI. NARAZ NEBO

PAD a KOUR pro tyto pojištěné věci:

MovITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis: Soubor vlastních movitých Zařízení a vybavení
Pojišt'uje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod Způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě
pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

1.2 Sjednává Se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro:
1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
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Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

Celkový limit plnění Z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo Záplavy na nemovitých objektech
a movitých předmětech v místě pojištění: 200 000 Kč
Spoluúčast pro případ škod Způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:
1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod Způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV,
ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA sNĚHu NEBO NÁMRAZY pro;

1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod Způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo
námrazy činí 5 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na
pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRo PŘÍPAD oDcIZEıgÍ u v I I v I v v,
2.1 Pojištění pro případ odcizení KRADEZI S PREKONANIM PREKAZKY nebo LOUPEZI se sjednává pro tyto

pojištěné věci:

MovITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis : Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení
Pojištuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč

3. PoıIšTĚNÍ PRo PŘÍPAD vANDALIsMu
3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

ČLÁNEK 3.
Další druhy pojištění

1. PoıIšTĚNÍ oDPovĚDNosTI ZA úıMu

1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po
předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného
vymezeného v čl. 1. odst. 2.
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Limit pojistného plnění: 2 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá Z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto Smlouvou, Zahrnuje více oborů či
podskupin (dále jen „obory") -jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory,
které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné
smlouvy (např. výpis Z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě
připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné
veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- poradce, znalec, tlumočník - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- provádění staveb a jejich Změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla Způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl.

l. odst. 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně

Závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto

pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo Zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu Způsobenou
vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění
maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/l7, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.
Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo
vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- poradce, znalec, tlumočník - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: do 10 000 000 Kč
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad
částku 12 000 000 Kč

1.2 Připojištění
Sjednává se:

Při o'ištění "Z" které se vztahu'e na ovinnost nahradit ú'mu z ůsobenou na movité věci kterou o'ištěn'I I

převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které
pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém Zvířeti.
c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto
zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu Z pojistných podmínek
upravujících způsoby Zabezpečení. ]e-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici
pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo
podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne
pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek
upravujících způsoby Zabezpečení odpovídá skutečnému Způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné
události.
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Pojistitel poskytne Z tohoto připojištění nad rámec čl. l ZPP P-600/14 v případě pojistné události spočívající v
povinnosti pojištěného poskytnout náhradu újmy Způsobené Ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného
nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání (dále jen „klíč"), který pojištěný převzal nebo jej
oprávněně užíváv souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění odpovědnosti Za újmu, také
náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených k odvrácení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému
vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na:
a) výměnu stávající vložky (vložek) zámků Za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně nákladů na pořízení

klíčů k nové vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo
b) přenastavení vložky a vyrobení nových klíčů té úrovně klíčového systému (např. systému generálního klíče),

do které patřil Ztracený/ odcizený klíč,v množstvi,vjakém k vložce existovaly před ztrátou či odciZením
klíče, pokud je takové řešení technicky možné, nebo

c) překódování/ přeprogramování Zamykacích mechanismů či jejich příslušenství, pokud je takové řešení
technicky možné.

Přichází-li v úvahu více možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na
nejhospodárnější (nejlevnější) Z nich.
Náhrada nákladů uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako náhrada újmy
a platí pro ni přiměřeně podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu.
Na úhradu nákladů uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše 10 %
sublimitu pro připojištění „Z", maximálně však 30 000 Kč Z jedné pojistné události a současně v souhrnu Ze
všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro
připojištění „Z"; výše plnění Za tyto náklady současně nepřesáhne výši sublimitu sjednaného pro připojištění „Z".

Sublimit: 100 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4.
Zvláštní údaje a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Ujednává se, že celkové pojistné plnění pojistitele ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou
smlouvou pro případ veškerých škod vzniklých působením povodně nebo Záplavy vzniklých z příčin nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku je v souhrnu omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši:
200 OOO Kč.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická Zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem
pojištění úZemí Ceské republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Výluka uvedená v čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/l4 se neuplatní v případě škod Způsobených na pojištěném mobilním
stroji během jeho přepravy po vlastní ose. Tato výluka však Zůstává Zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v
předchozí větě způsobených:
a) nárazem ve smyslu čl. 2 odst. l) písm. b) ZPP P-150/14 nebo
b) požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem ve smyslu čl. 2 odst. l) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-150/14,

pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo jiné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje s jinou
hmotnou věcí, Zvířetem nebo člověkem, převrácení mobilního stroje).

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloZe poskytne pojistitel pojistné plnění Za
předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo
konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo
nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy
pojištěnou věc nelZe odciZit beZ jeho destrukčního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze
takové spojení, k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí.
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Vpřípadě krádežez výlohy nebo Z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde
překonání překážky Spočívalovrozbití jejich skla nebo v překonání jejich Zámku, poskytne pojistitel pojistné
plnění do výše:

› 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké,
historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,

› 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než
výše uvedené).

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu Zabezpečení cenných
předmětů vyplývajícímu Z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

Pokladní systémy EET - majetkové pojištění
Ujednává se, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokladní systémy elektronické
evidence tržeb (EET), vč. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.

Náklady na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET)
V případě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET poskytne pojistitel také náhradu účelně
vynaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v porušení
povinnosti uložené zákonem o evidenci tržeb v důsledku výše uvedené pojistné události.
Z pojištění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení i
řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení. Náklady právního
zastoupení, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními
předpisy, uhradí pojistitel pouze v případě, že se k tomu předem písemně Zavázal.
Pojistitel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí
uznán vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení
vyplacené částky.
Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb poskytne pojistitel pojistné plnění
maximálně do výše limitu pojistného plnění 50 000 Kč v souhrnu Ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku.
V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle Zákona o evidenci tržeb v
souvislosti s více pojistnými událostmi z více pojištění sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné
smlouvě, které vznikly z totožné příčiny, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech
takových pojistných událostí pojistné plnění maximálně do výše 50 000 Kč.
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I ČLÁNEK 5.
Udaje o pojistném

1. Pojistné:

živelní pøjištêni
Roční pojistné
Pojištění pro případ odcizení
Roční pojistné
Pojištění pro případ vandalismu
Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní
Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění
Roční pojistné

Celkové roční pojistné před úpravou
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku pojistného období
liná sleva / přirážka
Celkem sleva / přirážka
Celkové roční pojistné po úpravě
Pojistné za pojistné období

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k

Kód bank :
na platbu prvního pojistného:

_

_

_
_

_
_
_
_
_

každého roku na účet o'iStitele.
Reněžní ústav:
Císlo účtu:

QR kód k vyplnění platebního příkazu

ČLÁNEK 6.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez Zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.S., Vienna Insurance Group
CENTRUM zÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
WWW.kOop.cZ

ČLÁNEK 7.
Prohlášení pojistníka

l. Pojistník potvrzuje, Že před uzavřením pojistné Smlouvy převzal V listinné nebo, S jeho Souhlasem, v jiné
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a 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.

www.koop.cz


�
����3RMLVWQN�G¡OH�SRWYU]XMH��ĔH�Y�GRVWDWHÉQ©P�SûHGVWLKX�SûHG�X]DYûHQP�SRMLVWQ©�VPORXY\�SûHY]DO�Y�OLVWLQQ©�QHER�

MLQ©�WH[WRY©�SRGREÕ��QDSû��QD�WUYDO©P�QRVLÉL�GDW��GRNXPHQW\�XYHGHQ©�Y�ÉO����RGVW�����VPORXY\�D�VH]Q¡PLO��VH��V�
QLPL��3RMLVWQN�VL�MH�YÕGRP��ĔH�W\WR�GRNXPHQW\�WYRû��QHGOQRX��VRXÉ¡VW��SRMLVWQ©��VPORXY\��D��XSUDYXM��UR]VDK�
SRMLāWÕQ��MHKR�RPH]HQ��YÉHWQÕ�Y½OXN���SU¡YD�D�SRYLQQRVWL��ºÉDVWQNĉ��SRMLāWÕQ��D��Q¡VOHGN\��MHMLFK��SRUXāHQ��D�
GDOā�SRGPQN\�SRMLāWÕQ�D�SRMLVWQN�MH�MLPL�Y¡]¡Q�VWHMQÕ�MDNR�SRMLVWQRX�VPORXYRX�

�
����3RMLVWQN�SURKODāXMH��ĔH�P¡�SRMLVWQ½�]¡MHP�QD�SRMLāWÕQ�SRMLāWÕQ©KR��SRNXG�MH�RVRERX�RG�QÕM�RGOLāQRX�
�
����3RMLVWQN�SRWYU]XMH���ĔH��DGUHVD��MHKR��WUYDO©KR��SRE\WX�E\GOLāWÕ��ÉL��VGOD��D��NRQWDNW\��HOHNWURQLFN©��NRPXQLNDFH�

XYHGHQ©�Y�W©WR�SRMLVWQ©�VPORXYÕ�MVRX�DNWX¡OQ���D��VRXKODV���DE\��W\WR��ºGDMH��E\O\��Y��SûSDGÕ��MHMLFK��UR]SRUX��V�
MLQ½PL�ºGDML�XYHGHQ½PL�Y�GûYH�X]DYûHQ½FK�SRMLVWQ½FK�VPORXY¡FK��YH�NWHU½FK�MH�SRMLVWQNHP�QHER�SRMLāWÕQ½P��
Y\XĔY¡Q\�L�SUR�ºÉHO\��WDNRY½FK��SRMLVWQ½FK��VPOXY���6��WPWR��SRVWXSHP��SRMLVWQN��VRXKODV��L��SUR��SûSDG���NG\�
SRMLVWLWHOL�R]Q¡P�]PÕQX�DGUHV\�WUYDO©KR�SRE\WX�E\GOLāWÕ�ÉL�VGOD�QHER��NRQWDNWĉ��HOHNWURQLFN©��NRPXQLNDFH��Y�
GREÕ�WUY¡Q�W©WR�SRMLVWQ©�VPORXY\�

�
����3RMLVWQN�SURKODāXMH��ĔH�YÕFL�QHER�MLQ©�KRGQRW\�SRMLVWQ©KR�]¡MPX�SRMLāWÕQ©�WRXWR�SRMLVWQRX��VPORXYRX��QHMVRX�

N��GDWX��X]DYûHQ��VPORXY\��SRMLāWÕQ\��SURWL��VWHMQ½P��QHEH]SHÉP��X��MLQ©KR��SRMLVWLWHOH���SRNXG��QHQ��Y��ÉO¡QNX�
�=YO¡āWQ�ºGDMH�D�XMHGQ¡Q��W©WR�VPORXY\�Y½VORYQÕ�XYHGHQR�MLQDN�

�
����3RNXG��WDWR��SRMLVWQ¡��VPORXYD���UHVS���GRGDWHN��N��SRMLVWQ©��VPORXYÕ���G¡OH��MHQ���VPORXYD����SRGO©K¡��SRYLQQRVWL�

XYHûHMQÕQ�Y�UHJLVWUX�VPOXY��G¡OH�MHQ���UHJLVWU����YH��VP\VOX��]¡NRQD��É�������������6E����]DYD]XMH��VH��SRMLVWQN��N�
MHMPX��XYHûHMQÕQ��Y��UR]VDKX���]SĉVREHP��D���YH���OKĉW¡FK���VWDQRYHQ½FK���FLWRYDQ½P���]¡NRQHP����7R���QH]EDYXMH�
SRMLVWLWHOH�SU¡YD��DE\�VPORXYX�XYHûHMQLO�Y�UHJLVWUX�V¡P��V�ÉPĔ�SRMLVWQN�VRXKODV��3RNXG�MH��SRMLVWQN��RGOLāQ½�
RG��SRMLāWÕQ©KR���SRMLVWQN��G¡OH��SRWYU]XMH���ĔH��SRMLāWÕQ½���VRXKODVLO���V���XYHûHMQÕQP���VPORXY\����3ûL���Y\SOQÕQ�
IRUPXO¡ûH�SUR�XYHûHMQÕQ�VPORXY\�Y�UHJLVWUX�MH��SRMLVWQN��SRYLQHQ��Y\SOQLW��ºGDMH��R��SRMLVWLWHOL���MDNR��VPOXYQ�
VWUDQÕ���GR�SROH��'DWRY¡�VFKU¡QND��XY©VW��Q�WHWQ��D�GR�SROH��ÈVOR�VPORXY\��XY©VW�� ��3RMLVWQN���VH�
G¡OH�]DYD]XMH��ĔH�SûHG�]DVO¡QP�VPORXY\�N�XYHûHMQÕQ�]DMLVW�]QHÉLWHOQÕQ��QHXYHûHMQLWHOQ½FK��LQIRUPDF���QDSû��
RVREQFK�ºGDMĉ�R�I\]LFN½FK�RVRE¡FK���6POXYQ�VWUDQ\�VH�GRKRGO\��ĔH�RGH�GQH�QDE\W��ºÉLQQRVWL��VPORXY\��MHMP�
]YHûHMQÕQP�Y�UHJLVWUX�VH�ºÉLQN\�SRMLāWÕQ��YÉHWQÕ�SU¡Y�D�SRYLQQRVW�]�QÕM�Y\SO½YDMFFK���Y]WDKXM��L��QD��REGRE�
RG��GDWD��XYHGHQ©KR��MDNR��SRÉ¡WHN��SRMLāWÕQ���UHVS���RG���GDWD���XYHGHQ©KR���MDNR���SRÉ¡WHN���]PÕQ���SURYHGHQ½FK�
GRGDWNHP��MGH�OL�R�ºÉLQN\�GRGDWNX��GR�EXGRXFQD�

�
È/�1(.���

=SUDFRY¡Q�RVREQFK�ºGDMĉ
�
����9�Q¡VOHGXMF�É¡VWL�MVRX�XYHGHQ\�]¡NODGQ�LQIRUPDFH�R�]SUDFRY¡Q�9DāLFK��RVREQFK��ºGDMĉ���7\WR��LQIRUPDFH��VH�

QD�9¡V�XSODWQ��SRNXG�MVWH�I\]LFNRX��RVRERX���9FH��LQIRUPDF���YÉHWQÕ��]SĉVREX��RGYRO¡Q��VRXKODVX���PRĔQRVWL�
SRG¡Q��Q¡PLWN\��Y��SûSDGÕ��]SUDFRY¡Q��QD��]¡NODGÕ��RSU¡YQÕQ©KR��]¡MPX���SU¡YD��QD��SûVWXS���D���GDOāFK���SU¡Y��
QDOH]QHWH��Y��GRNXPHQWX��,QIRUPDFH��R��]SUDFRY¡Q��RVREQFK��ºGDMĉ��Y��QHĔLYRWQP��SRMLāWÕQ���NWHU½���MH���WUYDOH�
GRVWXSQ½�QD�ZHERY©�VWU¡QFH�ZZZ�NRRS�F]�Y�VHNFL��2�SRMLāąRYQÕ�.RRSHUDWLYD��

�
����6RXKODV�VH�]SUDFRY¡QP�RVREQFK�ºGDMĉ�SUR�ºÉHO\�PDUNHWLQJX

3RMLVWLWHO�EXGH�V�9DāP�VRXKODVHP�]SUDFRY¡YDW�9DāH�LGHQWLILNDÉQ�D�NRQWDNWQ�ºGDMH��ºGDMH�SUR�RFHQÕQ�UL]LND�
SûL�YVWXSX�GR�SRMLāWÕQ�D�ºGDMH�R�Y\XĔY¡Q�VOXĔHE��D�WR�SUR�ºÉHO\�
D���]DVO¡Q�VOHY�ÉL�MLQ½FK�QDEGHN�WûHWFK�VWUDQ��D�WR�L�HOHNWURQLFN½PL�SURVWûHGN\�
E����]SUDFRY¡Q��9DāLFK��RVREQFK��ºGDMĉ��QDG��U¡PHF��RSU¡YQÕQ©KR��]¡MPX��SRMLVWLWHOH��]D��ºÉHOHP��Y\KRGQRFHQ�

9DāLFK�SRWûHE�D�]DVO¡Q�UHOHYDQWQÕMāFK�QDEGHN��MHGQ¡��VH��R��QÕNWHU©��SûSDG\��VOHGRY¡Q��9DāHKR��FKRY¡Q��
VSRMRY¡Q�RVREQFK�ºGDMĉ�VKURP¡ĔGÕQ½FK�SUR�RGOLāQ©�ºÉHO\��SRXĔLW�SRNURÉLO½FK�DQDO\WLFN½FK�WHFKQLN��

7HQWR�VRXKODV�MH�GREURYROQ½��SODW�SR�GREX�QHXUÉLWRX��PĉĔHWH�MHM�YāDN�NG\NROLY�RGYRODW��9�SûSDGÕ��ĔH��VRXKODV�
QHXGÕOWH�QHER�MHM�RGYRO¡WH��QHEXGRX�9¡P�]DVO¡Q\�QDEGN\�WûHWFK�VWUDQ�D�QÕNWHU©�QDEGN\�SRMLVWLWHOH��QHEXGH�
PRĔQ©�SOQÕ�SûL]SĉVRELW�9DāLP��SRWûHE¡P���0¡WH��WDN©��SU¡YR��NG\NROLY��SRĔDGRYDW��SûVWXS��NH��VY½P��RVREQP�
ºGDMĉP�
�
3RMLVWQN�
�
>��@�628+/$6�0�������������>;@�1(628+/$6�0

�
����,QIRUPDFH�R�]SUDFRY¡Q�RVREQFK�ºGDMĉ�EH]�9DāHKR�VRXKODVX

N . Pojistník dále potvrzuje, Že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. l odst. 3) 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.

UU . Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

.p . Pojistník potvrzuje, Že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či Sídla a kontakty elektronické komunikace
uvedenévtéto 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,
využíványipro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy
pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či Sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v
době trvání této pojistné Smlouvy.

U'I . Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou Smlouvou nejsou
k datu uzavření Smlouvy pojištěny proti Stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku
"Zvláštní údaje a ujednání" této Smlouvy výslovně uvedeno jinak.

6. Pokud tato pojistná Smlouva, resp. dodatek k pojistné Smlouvě (dále jen "Smlouva") podléhá povinnosti
uveřejněnívregistru 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 pojištěný SouhlaSil S uveřejněním Smlouvy. Při vyplnění
formuláře pro uveřejnění smlouvyvregistru je pojiStník povinen vyplnit údaje o o'istiteli (jako Smluvní
straně), do pole "Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole "Číslo smlouvy" uvéSt:k 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 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, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 8.
Zpracování osobních údajů

l. V následující části jSou uvedeny základní informace ozpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se
na VáS uplatní, pokud jSte fyzickou 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 pojišt'ovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Pojistitel bude S Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
a) zasílání slev či jiných nabídek třetích Stran, a to i elektronickými prostředky,
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení

Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná Se o některé případy Sledování Vašeho chování,
Spojování osobních údajů Shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento Souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích Stran a některé nabídky pojistitele nebude
možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat příStup ke svým osobním
údajům.

Pojistník:

[ ]souHLASÍM [x] NEsouHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

www.koop.cz
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3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
POjiStník bere na vědomi, Že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje prO Ocenění rizika při Vstupu dO
pojištění a údaje O Využívání Služeb Zpracovává pojistitel:
a) prO účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné Smlouvy, pOSOuZeni přijatelnosti dO pojištění, Správy a

ukončení pojistné Smlouvy a likvidace pojistných událOStí, když v těchto případech jde O Zpracování
nezbytné prO plnění Smlouvy, a

b) 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
pOddů 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.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
POjiStník bere na vědomi, 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.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu
POjiStník bere na vědomi, že jehO identifikační a kontaktní údaje a údaje O využívání Služeb může pOjiStitel
také ZpracOVáVat na Základě jeho oprávněného zájmu prO účely Zasílání Svých reklamních Sdělení a nabízení
Svých Služeb; nabídku Od pOjiStitele můžete dOStat elektronicky (Zejména SMSkOu, e-mailem, přeS Sociální
Sítě nebO telefonicky) nebo klasickým dOpiSem či OSObně Od Zaměstnanců pojistitele.
PrOti takovému Zpracování máte jakO pOjiStník právo kdkli pOdat námitku. Pokud Si nepřejete, aby VáS
pojistitel OSlOval S jakýmikOli nabídkami, Zaškrtněte prOSím tOtO pole: [X]

lı. 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.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka
Zástupce právnické OSOby, ZákOnný Zástupce nebO jiná OSOba Oprávněná ZaStuvat pojistníka bere na
vědomi, 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,Zajištěnia Soupojištění, Ochrany právních nárOků pojistitele a prevence a Odhalování pOjiStných
pOddů ajiných protiprávních jednání. PrOti takovému Zpracování má takOvá OSOba právo kdkli pOdat
námitku, která může být uplatněna ZpůSObem uvedeným v InfOrmacích O Zpracování OSObních údajů v
neživotním pojištěni.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické OSOby, ZákOnný Zástupce nebO jiná OSOba Oprávněná ZaStuvat pojistníka bere na
vědomi, 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.

6. POdpiSem pOjiStné Smlouvy pOteujete, 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 údajůvneživotním 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.

ČLÁNEK 9.
Závěrečná ustanovení

l. Návrh pojistitele na uzavření pOjiStné Smlouvy (dále jen "nabidka") musí být pOjiStníkem přijat ve lhůtě
StanOvené pOjiStitelem, a není-li takOvá lhůta StanOvena, pak dO jeahO měsíce Ode dne doručení nabídky
pOjiStníkOvi. Odpověd' S dOdatkem nebO OdchylkOu Od nabídky Se nepovažuje Za jeji přijetí, a tO ani v případě,
že Se takOvOu OdchylkOu pOdStatně nemění podmínky nabídky.

2. 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, EepSké unie a České republiky. Dále také Spojených Států
amerických Za předpokladu, že neOdrují Sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
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3. Byla-li pojistná Smlouva uzavřena formou Obchodu na dálku, má pojistnik právo bez udáni důvodu od pojistné
Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavřeni pojistné smlouvy. Odstoupeni od pojistné smlouvy
pojistnik oznamuje pisemně na adresu: Kooperativa pojišt'ovna, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum
zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice.

4. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistnik obdrži l Stejnopis, pojistitel si ponechá 2
stejnopisy.

ČLÁNEK 10.
uPoZoRNĚNÍ PoıISTITELE DLE g 2789 ZÁKONA č. 8912012 Sb.. oBČANSKÉHo ZÁKoNÍKu

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku, je konstatováno, že při uzaviráni této pojistné
smlouvy nebyly Shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabizeným pojištěním. V připadě, že ke
zjištěni nesrovnalosti mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracováni pojistné
smlouvy, pojistitel upozorni pojiStnika (klienta) na tyto nesrovnalosti SamoStatným dopisem.

Datum vzniku návrhu pojistné smlouvy:
Lhůta stanovená pojistitelem pro přijeti návrhu pojistné Smlouvy: 15 dni od vzniku návrhu pojistné smlouvy
Marným uplynutim uvedené lhůty návrh pojistné smlouvy zaniká.
Posledni den lhůty pro přijeti návrhu pojistné Smlouvy:
Tento návrh pojistné Smlouvy lze přijmout výhradně zaplacenim pojistného za prvni pojistné obdobi.

člen představenstva

Jméno, přijmení/název zástupce pojistitele (ziskatele):_
Zaměstnanec pojistitele
Ziskatelské čislo:
Telefonní čiSlo:
Email:

.I
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/17

Tato Zvláštní Smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou Součástí pojistné Smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu S ustanovením pojistné Smlouvy, má přednost
příslušné ustanovení pojistné Smlouvy. NejSou-li ustanovení pojistné Smlouvy a těchto ZSU v rozporu, plati
ustanovení pojistné Smlouvy i ZSU Zároveň.
Vpřípadě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících Se k pojištění odpovědnosti za újmu v
rozporu S ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné Smlouvy Se pojištění
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v Souvislosti S:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akci motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových

drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu,
surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,

d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pout'ových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádá nim tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka Se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v

oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
g) činností kaskadérů,
h) porušováním integrity lidské kůže; tato výluka Se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na

životě nebo zdravi v důsledku porušení integrity lidské kůže,
i) ochranou majetku a osob a Službami soukromých detektivů,
j) činností agentury práce,
k) směnárenskou činností,
l) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uSchováváním a

znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné Smlouvy a pojistných podmínek Se pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit
újmu způsobenou v Souvislosti S:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací,

vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) Výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, S výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových,

hasícich, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení Sloužícich k vytápění nebo chlazení a určených
technických zařízení v provozu,

c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e) poskytováním technických Služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu

způsobenou v Souvislosti S jakoukoli nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k
ochraně majetku a osob,

f) obchodem S léčivy, S výjimkou obchodu S volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním

tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,
i) prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d .

(tato výluka Se vztahuje pouze na odpovědnost oSob zabývajících Se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí
nebo prodejem předmětných médií),
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ı<) obchodem S erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

1)

2)

3)

Pojištění Se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu Způsobenou v Souvislosti S vlastnictvím nebo
provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti
pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odSt. l) písm. b) ZPP P-600/14).
Pojištění Se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v Souvislosti Se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění Z pojištění

odpovědnosti za újmu (škodu) Sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (Zejména Z
povinného pojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou provozem vozidla), nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla, ale právo na plnění Z takového pojištění nemohlo být uplatněno Z důvodu, že:
i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku Z povinného pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou provozem vozidla, nebo
iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v

rozporu S právními předpisy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena Z povinného pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém Závodě nebo Soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v případě újmy Způsobené výkonem činnosti pracovního Stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do

částky odpovídající Sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti Za újmu a v jeho
rámci (Sublimit),

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající Sjednanému limitu pojistného
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000 Kč Ze všech pojistných
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění Sjednaného pro
základní pojištění odpovědnosti za újmu (Sublimit).

Článek lı
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

1)

2)

Z pojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou v Souvislosti S:
a) nakládáním S nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny

(ødchylně 0d čL 2 ødst. 1) písm. S) ZPP P-600/14),
b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající Z čl. 2 odSt. l písm. r)

ZPP P - 600/14 není dotčena,
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních

zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných Služeb,
d) Stavbou, opravami a likvidací lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše Sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
(pojistnéh)o roku v rámci limitu pojistného plnění Sjednaného pro Základní pojištění odpovědnosti Za újmu
Sublimit .

Z pojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v Souvislosti S:
a) výrobou a obchodem S motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich

součástí a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení

sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše Sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
(pojistnéh)o roku v rámci limitu pojistného plnění Sjednaného pro Základní pojištění odpovědnosti Za újmu
Sublimit .
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3) Z pojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného
výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku p o S k y t n e
pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše Sjednaného limitu
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti Za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč Ze všech
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění
Sjednaného pro Základní pojištění odpovědnosti Za újmu (sublimit).

Článek 5
Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

l) Pokud je pojistnou Smlouvou Sjednáno pojištění odpovědnosti Za újmu:

2)

3)

4)

a) způsobenou v Souvislosti S realitní činností,
b) Způsobenou v souvislosti S pronájmem nemovitosti nebo
c) výslovně v rozsahu odpovědnosti Za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. l odSt. 6) ZPP P-600/l4 na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající Z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události Z
pojištění odpovědnosti Za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné Smlouvě (i jinou
pojistnou Smlouvou) proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem
příslušejících.

Pojištění Se nad rámec čl. l odst. 6) ZPP P-600/l4 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou Smlouvou sjednáno pojištění, nebo
b) jsou v době vzniku škodné události Z pojištění odpovědnosti Za újmu sjednaného touto pojistnou

Smlouvou majetkově pojištěny touto pojistnou Smlouvou proti živelním pojistným nebezpečím.

Pojištění odpovědnosti Za újmu vyplývající Z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události Z
pojištění odpovědnosti Za újmu Sjednaného touto pojistnou Smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele
uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, Se odchylně od čl. 2 odSt. 4) písm.
b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného Za újmu Způsobenou osobám
uvedeným v citovaných ustanoveních.

Odchylně od čl. 2 odSt. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 Se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost Za
škodu, Za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu
způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění
odpovědnosti Za újmu Sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to
Za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události Z pojištění odpovědnosti Za újmu
Sjednaného touto pojistnou Smlouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě
proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel Ze všech
pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v Souhrnu maximálně do
výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti Za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění Ze
všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však Současně nesmí v souhrnu
přesáhnout výši pojistné částky Sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním
pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné Smlouvě.




