INFORMAČNÍ
LIST

Uniqa pojišťovna, a.s.

Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 800 120 020

Základní parametry
Typ pojištění:		
pojištění přerušení provozu
Předmět pojištění:
ušlý provozní zisk, stálé náklady (na mzdy, energie, apod.), které musí
			
fyzická, nebo právnická osoba vynakládat i v případě zastavení nebo
přerušení své činnosti, vedlejší náklady na zabezpečení náhradního provozu
			
Územní platnost:		
Česká republika
Doba trvání:		
roční s automatickým prodloužením
Frekvence placení:
roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční
Účastníci pojištění:
občané ČR i cizí státní příslušníci (s povolením k pobytu)
Spoluúčast:		 není
Cena pojištění:		
u varianty A se sazby stanovují dle rizikové skupiny, u varianty B se sazby
			
stanovují dle rizikové skupiny, věku odpovědné osoby a zvolené karenční
			lhůty pro nemoc
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Jaké jsou pojistné částky
Do PČ 4 500 000 Kč (nad 1 500 000 Kč na povolení centrály)

EU 5223/1

Co je pojištěno
Varianta A
• poškození nebo zničení prostor sloužících provozu, tj. místa pojištění;
• úrazu osoby odpovědné za provoz;
• rozhodnutí odpovědného orgánu z důvodu epidemie nebo nákazy;
• záplav a povodní.
Varianta B
• poškození nebo zničení prostor sloužících provozu, tj. místa pojištění;
• úrazu osoby odpovědné za provoz;
• rozhodnutí odpovědného orgánu z důvodu epidemie nebo nákazy;
• záplav a povodní;
• onemocnění osoby odpovědné za provoz.
Možnost připojištění
• krádež vloupáním a loupežné přepadení;
• onemocnění TBC a hepatitis s limitem plnění za 6 měsíců (pouze k variantě B);
• připojištění horních končetin, 5 variant pojistných částek, pevně stanovené roční pojistné (pouze
k variantě B).
Co je to karenční lhůta
Karenční lhůta je doba od vzniku pojistné události, po kterou neposkytujeme pojistné plnění. Karenční
lhůta se počítá v kalendářních dnech. U onemocnění je karenční lhůta volitelná: 14, 21, 28 dnů.
U úrazu je karence pouze 5 dnů.

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU
Co je to čekací doba (viz VPP UCZ/Pře/14, Článek 5, Čekací doba)
Čekací doba je období, které začíná od data počátku pojištění, činí 3 měsíce a nárok na pojistné plnění
vzniká až po jeho uplynutí. Pro porody, potraty, těhotenská onemocnění a vyšetření, rizikové těhotenství,
léčení neplodnosti, včetně umělého oplodnění, a jejich následky je čekací doba 8 měsíců. Čekací doba se
nevztahuje na pojistné události vzniklé úrazem a vyjmenovanými infekčními onemocněními.
Jak se stanovuje pojistná částka
Maximální pojistná částka může být: měsíční nájem + měsíční náklady na zaměstnance + měsíční náklady na
pojištění + měsíční splátky leasingu/úvěru + měsíční stálé náklady, atd. + ZISK.
Výhody
možnost až tří míst pojištění pokud pojištěná odpovědná osoba provozuje pojištěnou činnost na více
místech;
dvě varianty pojištění levnější pojištění bez rizika nemoci => VARIANTA A, komplexnější pojištění s rizikem
onemocnění => VARIANTA B;
tři varianty připojištění k VARIANTĚ B: připojištění proti onemocnění TBC a hepatitidou, připojištění
horních končetin, připojištění krádeže vloupáním a loupežného přepadení.
Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na přerušení provozu, ke kterému došlo v důsledku:
• následkem duševních a psychických nemocí a poruch;
• jako důsledek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Úplný přehled výluk z pojištění je uveden v pojistných podmínkách UCZ/Pře/14, Článek 9 - Výluky
z pojištění.
Omezení pojistného plnění
V případě přerušení provozu v důsledku těhotenství se poskytuje pojistné plnění pouze jednou za dobu
těhotenství max. v délce 20 pracovních dní.
V případě vodovodní škody je pojistné plnění poskytováno max. za 30 pracovních dní přerušení provozu.
Úplný přehled všech pojistných událostí, pro které se plní v konkrétním rozsahu, je uveden
v pojistných podmínkách UCZ/Pře/14, Článek 4 - Pojistná událost a plnění pojistitele.
Co dělat v případě pojistné události
• telefonicky kontaktujte Call Centrum na čísle 800 120 020;
• vytiskněte formulář „Oznámení o škodě: přerušení provozu“ (ke stažení na www.uniqa.cz). Vyplněný
formulář s číslem pojistné smlouvy a podpisem zašlete spolu s podklady na emai: hlaseni.PU@uniqa.cz,
nebo faxem na číslo +420 488 125 125 a nebo poštou: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6.
TERMÍN ZASLÁNÍ DOKLADŮ: 15 DNŮ OD VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.
Platnost od: 1.1.2014

