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Článek 1
Úvodní ustanovení
Pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část
- UCZ/14 (dále jen „VPP UCZ/14“), Všeobecnými pojistnými podmínkami
pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
- zvláštní část - UCZ/Živ/14 (dále jen „UCZ/Živ/14“), Všeobecnými
pojistnými podmínkami pojištění majetku pro případ odcizení- zvláštní
část - UCZ/Odc/14 (dále jen „UCZ/Odc/14“), Doplňkovými pojistnými
podmínkami k pojištění majetku pro případ odcizení – LIM/14 (dále jen
„LIM/14“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění majetku pro
případ poškození nebo zničení skel - zvláštní část - UCZ/Skl/14 (dále
jen „UCZ/Skl/14“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění
pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení - zvláštní
část - UCZ/Ele/14 (dále jen „UCZ/Ele/14“), Všeobecnými pojistnými
podmínkami pojištění pro případ poškození nebo zničení strojů
a strojních zařízení - zvláštní část - UCZ/Str/14 (dále jen „UCZ/Str/14“),
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti –
zvláštní část - UCZ/Odp/14 (dále jen „UCZ/Odp/14“), Doplňkovými
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele
a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“), těmito
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro balíčkové komplexní pojištění
podnikatelů BALPO – UCZ/Balpo/14 (dále jen „UCZ/Balpo/14“)
a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění
se sjednává jako pojištění škodové.

UCZ/Balpo/14

Článek 2
Obecné zásady
1. Balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO lze sjednat ve
variantách Basic SME, Standard SME nebo Exclusive SME. Rozsah
pojistného krytí je specifikován v článcích 3 až 27 UCZ/Balpo/14
v závislosti na variantě pojištění dohodnuté v pojistné smlouvě.
2. V Balíčkovém komplexním pojištění podnikatelů BALPO je možno
sjednat tyto druhy pojištění:
a) budov,
b) věcí movitých,
c) odpovědnosti,
3. Odchylně od článku 18 odst. 9 až 12 UCZ/Živ/14 se ujednávají
odlišné limity pojistného plnění, které jsou uvedeny v následujících
článcích u jednotlivých variant pojištění.
K úhradě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění
maximálně do výše limitu pojistného plnění, sjednaného pro
konkrétní danou pojištěnou položku (předmět pojištění nebo
nebezpečí), přičemž tento limit je maximální hranicí plnění
pojistitele z jedné a všech pojistných událostí v pojistném období.
Článek 3
Pojištění budov - Varianta „Basic SME“ - Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na:
a) budovy a ostatní stavby, které slouží k provozování podnikatelské
činnosti, nacházejí se v místě pojištění a jsou konkrétně uvedeny
v pojistné smlouvě. Pojištění budov se ujednává na pojistnou
částku,
b) pojištěné náklady (odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění,
stavební úpravy, obnovení výrobní a provozní dokumentace) dle
článku 11 UCZ/Živ/14. Pojištění nákladů se ujednává s limitem
pojistného plnění 20 000 Kč.
Článek 4
Pojištění budov - Varianta „Basic SME“ - Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
a) požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení osádkou
obsazeného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu dle článku
2, odst. 1, písm. a) UCZ/Živ/14 mimo třetí odrážky – pojištění se
nevztahuje na nepřímý úder blesku a napěťovou špičku v síti,
b) vichřice dle článku 3, odst. 1, písm. a) až c) UCZ/Živ/14,
c) krupobití dle článku 4 UCZ/Živ/14,
d) voda z vodovodního zařízení dle článku 9, odst. 2, písm. a) a b)
UCZ/Živ/14. Pojištění se nevztahuje na vystoupnutí vody z kanalizace.
Článek 5
Pojištění budov - Varianta „Standard SME“ - Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na:
a) budovy a ostatní stavby, které slouží k provozování podnikatelské
činnosti, nacházejí se v místě pojištění a jsou konkrétně uvedeny
v pojistné smlouvě. Pojištění budov se ujednává na pojistnou
částku,
b) pojištěné náklady (odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění,
stavební úpravy, obnovení výrobní a provozní dokumentace) dle
článku 11 UCZ/Živ/14. Pojištění nákladů se ujednává s limitem
pojistného plnění 30 000 Kč,
c) pevně osazená skla (okna, výlohy, vstupní dveře) a na skleněné
výplně movitého charakteru uvnitř budovy (pulty, vitríny, obložení
stěn, stropů, podhledů, apod.) dle článku 2, odst. 1 UCZ/Skl/14.
Dále se pojištění vztahuje na skleněné předměty umístěné vně
budovy jako např. reklamní tabule a firemní štíty, fasádní obložení
vnějších stěn budov, apod. dle článku 2, odst. 2 UCZ/Skl/14. Pojištění
skla se ujednává s limitem pojistného plnění 10 000 Kč, není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6
Pojištění budov - Varianta „Standard SME“ - Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
a) požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení osádkou
obsazeného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu dle článku
2, odst. 1, písm. a) UCZ/Živ/14 mimo třetí odrážky – pojištění se
nevztahuje na nepřímý úder blesku a napěťovou špičku v síti,
b) rázová vlna, kouř, náraz silničního vozidla dle článku 2, odst. 1, písm.
b) UCZ/Živ/14,
c) vichřice dle článku 3, odst. 1, písm. a) až c) UCZ/Živ/14,
d) krupobití dle článku 4 UCZ/Živ/14,
e) sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy dle článku 5 UCZ/Živ/14,
f) pád stromů, stožárů a jiných předmětů dle článku 6 UCZ/Živ/14,
g) lavina, tíha sněhu a námrazy dle článku 7 UCZ/Živ/14,
h) povodeň, záplava, zemětřesení, výbuch sopky dle článku 8 UCZ/Živ/14,
ch) voda z vodovodního zařízení dle článku 9, odst. 2, písm. a) a b)
UCZ/Živ/14. Pojištění se nevztahuje na vystoupnutí vody z kanalizace,
i) chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení dle článku 9, odst. 2,
písm. c) UCZ/Živ/14,
j) rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí dle článku 2, odst. 1 a 2
UCZ/Skl/14 do limitu plnění 10 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.
Článek 7
Pojištění budov - Varianta „Exclusive SME“ - Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na:
a) budovy a ostatní stavby, které slouží k provozování podnikatelské
činnosti, nacházejí se v místě pojištění a jsou konkrétně uvedeny
v pojistné smlouvě. Pojištění budov se ujednává na pojistnou částku,
b) pojištěné náklady (odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění,
stavební úpravy, obnovení výrobní a provozní dokumentace) dle
článku 11 UCZ/Živ/14. Pojištění nákladů se ujednává s limitem
pojistného plnění 50 000 Kč,
c) pojištěné náklady (výměnu zámků, náklady vzniklých ztrátou klíčů
od trezorových místností) dle článku 3 UCZ/Odc/14. Pojištění
nákladů se ujednává s limitem pojistného plnění 15 000 Kč,
d) pevně osazená skla (okna, výlohy, vstupní dveře) a na skleněné
výplně movitého charakteru uvnitř budovy (pulty, vitríny, obložení
stěn, stropů, podhledů, apod.) dle článku 2, odst. 1 UCZ/Skl/14.
Dále se pojištění vztahuje na skleněné předměty umístěné vně
budovy jako např. reklamní tabule a firemní štíty, fasádní obložení
vnějších stěn budov, apod. dle článku 2, odst. 2 UCZ/Skl/14. Pojištění
skla se ujednává s limitem pojistného plnění 30 000 Kč, není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
e) náklady za ztrátu vody. Jedná se o finanční škodu, která vznikla
nežádoucím únikem vody v důsledku poškození nebo zničení
vodovodního zařízení, pokud je pojištěný povinen ji uhradit třetí
osobě. Pojištění ztráty vody se ujednává s limitem pojistného plnění
50 000 Kč,
f) požární přerušení provozu dle článku 16 těchto doplňkových
pojistných podmínek UCZ/Balpo/14. Pojištění požárního přerušení
provozu se ujednává s limitem pojistného plnění 50 000 Kč.
g) stavební součásti pojištěných budov a stavební součásti v pronajaté
budově.
Článek 8
Pojištění budov - Varianta „Exclusive SME“ - Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
a) požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení osádkou
obsazeného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu dle článku
2, odst. 1, písm. a) UCZ/Živ/14,
b) nepřímý úder blesku a napěťová špička v síti dle článku 2, odst. 1,
písm. a) UCZ/Živ/14 do limitu plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak,
c) rázová vlna, kouř, náraz silničního vozidla dle článku 2, odst. 1, písm.
b) UCZ/Živ/14,
d) vichřice dle článku 3, odst. 1, písm. a) až c) UCZ/Živ/14,
e) atmosférické srážky dle článku 3, odst. 1, písm. d) až f) UCZ/Živ/14
do limitu plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
f) krupobití dle článku 4 UCZ/Živ/14,
g) sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy dle článku 5 UCZ/Živ/14,
h) pád stromů, stožárů a jiných předmětů dle článku 6 UCZ/Živ/14,
ch) lavina, tíha sněhu a námrazy dle článku 7 UCZ/Živ/14,
i) povodeň, záplava, zemětřesení, výbuch sopky dle článku 8 UCZ/Živ/14,
j) voda z vodovodního zařízení dle článku 9, odst. 2, písm. a) a b)
UCZ/Živ/14,

k) vystoupnutí vody z kanalizace do limitu plnění 1% z pojistné částky
sjednané pro předmět pojištění, nejvýše však 100.000,- Kč,
l) chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení dle článku 9, odst. 2,
písm. c) UCZ/Živ/14,
m) krádež vloupáním a vandalismus dle článku 1, odst. 1, písm. a) a d)
UCZ/Odc/14 do limitu plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak,
n) poškození zateplené fasády ptactvem, hlodavci a hmyzem dle článku
3, odst. 2 UCZ/Živ/14 do limitu plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak,
o) rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí dle článku 2, odst. 1 a 2
UCZ/Skl/14 do limitu plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.
Článek 9
Pojištění věcí movitých - Varianta „Basic SME“ - Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na:
a) věci movité, které jsou součástí souboru věcí vymezeného v pojistné
smlouvě (provozně-technické zařízení, zásoby vlastní a cizí a cizí věci
převzaté), které slouží k provozování podnikatelské činnosti,
b) pojištěné náklady (odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění,
stavební úpravy, obnovení výrobní a provozní dokumentace) dle
článku 11 UCZ/Živ/14. Pojištění nákladů se ujednává s limitem
pojistného plnění 20 000 Kč,
c) pojištěné náklady (výměna zámků, ztráta klíčů od trezorových
místností) dle článku 3 UCZ/Odc/14. Pojištění nákladů se ujednává
s limitem pojistného plnění 5 000 Kč.
Článek 10
Pojištění věcí movitých - Varianta „Basic SME“ - Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
a) požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení osádkou
obsazeného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu dle článku
2, odst. 1, písm. a) UCZ/Živ/14 mimo třetí odrážky – pojištění se
nevztahuje na nepřímý úder blesku a napěťovou špičku v síti,
b) vichřice dle článku 3, odst. 1, písm. a) až c) UCZ/Živ/14,
c) krupobití dle článku 4 UCZ/Živ/14,
d) voda z vodovodního zařízení dle článku 9, odst. 2, písm. a) a b)
UCZ/Živ/14. Pojištění se nevztahuje na vystoupnutí vody z kanalizace,
e) krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění dle článku
1, odst. 1, písm. a) a b) UCZ/Odc/14.
Článek 11
Pojištění věcí movitých - Varianta „Standard SME“ - Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na:
a) věci movité, které jsou součástí souboru věcí vymezeného v pojistné
smlouvě (provozně-technické zařízení, zásoby vlastní a cizí a cizí věci
převzaté), které slouží k provozování podnikatelské činnosti,
b) cennosti včetně peněz. Pojištění cenností se ujednává s limitem
pojistného plnění 10% z celkové pojistné částky za věci movité,
maximálně však 30 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno
jinak,
c) pojištěné náklady (odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění,
stavební úpravy, obnovení výrobní a provozní dokumentace) dle
článku 11 UCZ/Živ/14. Pojištění nákladů se ujednává s limitem
pojistného plnění 30 000 Kč,
d) pojištěné náklady (výměna zámků, ztráta klíčů od trezorových
místností) dle článku 3 UCZ/Odc/14. Pojištění nákladů se ujednává
s limitem pojistného plnění 10 000 Kč,
e) pevně osazená skla (okna, výlohy, vstupní dveře) a na skleněné
výplně movitého charakteru uvnitř budovy (pulty, vitríny, obložení
stěn, stropů, podhledů, apod.) dle článku 2, odst. 1 UCZ/Skl/14.
Dále se pojištění vztahuje na skleněné předměty umístěné vně
budovy jako např. reklamní tabule a firemní štíty, fasádní obložení
vnějších stěn budov, apod. dle článku 2, odst. 2 UCZ/Skl/14. Pojištění
skla se ujednává s limitem pojistného plnění 10 000 Kč, není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Článek 12
Pojištění věcí movitých - Varianta „Standard SME“ - Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
a) požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení osádkou
obsazeného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu dle článku
2, odst. 1, písm. a) UCZ/Živ/14 mimo třetí odrážky – pojištění se
nevztahuje na nepřímý úder blesku a napěťovou špičku v síti,

b) rázová vlna, kouř, náraz silničního vozidla dle článku 2, odst. 1, písm.
b) UCZ/Živ/14,
c) vichřice dle článku 3, odst. 1, písm. a) až c) UCZ/Živ/14,
d) krupobití dle článku 4 UCZ/Živ/14,
e) sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy dle článku 5 UCZ/Živ/14,
f) pád stromů, stožárů a jiných předmětů dle článku 6 UCZ/Živ/14,
g) lavina, tíha sněhu a námrazy dle článku 7 UCZ/Živ/14,
h) povodeň, záplava, zemětřesení, výbuch sopky dle článku 8 UCZ/Živ/14,
ch) voda z vodovodního zařízení dle článku 9, odst. 2, písm. a) a b)
UCZ/Živ/14. Pojištění se nevztahuje na vystoupnutí vody z kanalizace,
i) chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení dle článku 9, odst. 2,
písm. c) UCZ/Živ/14,
j) rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí do limitu plnění 10 000 Kč,
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Článek 13
Pojištění věcí movitých - Varianta „Exclusive SME“ - Předmět pojištění
Pojištění se vztahuje na:
a) věci movité, které jsou součástí souboru věcí vymezeného v pojistné
smlouvě (provozně-technické zařízení, zásoby vlastní a cizí a cizí věci
převzaté), které slouží k provozování podnikatelské činnosti,
b) cennosti včetně peněz. Pojištění cenností se ujednává s limitem
pojistného plnění 10% z celkové pojistné částky za věci movité,
maximálně však 50 000 Kč,
c) věci zvláštní hodnoty. Pojištění věcí zvláštní hodnoty se ujednává
s limitem pojistného plnění 50 000 Kč,
d) věci zaměstnanců. Pojištění věcí zvláštní hodnoty se ujednává
s limitem pojistného plnění 50 000 Kč,
e) přepravu cenností. Pojištění přepravy cenností se ujednává s limitem
pojistného plnění 10% z celkové pojistné částky za věci movité,
maximálně však 50 000 Kč,
f) pojištěné náklady (odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění,
stavební úpravy, obnovení výrobní a provozní dokumentace) dle
článku 11 UCZ/Živ/14. Pojištění nákladů se ujednává s limitem
pojistného plnění 50 000 Kč,
g) pojištěné náklady (výměna zámků, ztráta klíčů od trezorových
místností) dle článku 3 UCZ/Odc/14. Pojištění nákladů se ujednává
s limitem pojistného plnění 15 000 Kč,
h) věci uložené v chladícím zařízení dle článku 18 UCZ/Balpo/14.
Pojištění věcí uložených v chladícím zařízení se ujednává s limitem
pojistného plnění 50 000 Kč,
ch) pojištění bez určení místa pojištění dle článku 20 UCZ/Balpo/14.
Pojištění bez určení místa pojištění se ujednává s limitem pojistného
plnění 100 000 Kč,
i) věci ve vozidle (firemní přeprava) dle článku 19 UCZ/Balpo/14. Pojištění
věcí ve vozidle se ujednává s limitem pojistného plnění 50 000 Kč,
j) pevně osazená skla (okna, výlohy, vstupní dveře) a na skleněné
výplně movitého charakteru uvnitř budovy (pulty, vitríny, obložení
stěn, stropů, podhledů, apod.) dle článku 2, odst. 1 UCZ/Skl/14.
Dále se pojištění vztahuje na skleněné předměty umístěné vně
budovy jako např. reklamní tabule a firemní štíty, fasádní obložení
vnějších stěn budov, apod. dle článku 2, odst. 2 UCZ/Skl/14. Pojištění
skla se ujednává s limitem pojistného plnění 30 000 Kč, není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
k) elektroniku dle článku 1 a 2 UCZ/Ele/14 a článku 17, odst. 1 UCZ/
Balpo/14. Pojištění se vztahuje i na příslušenství a výbavu. Pojištění
elektroniky se ujednává s limitem pojistného plnění 50 000 Kč, neníli v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
l) stroje a strojní zařízení dle článku 1 a 2 UCZ/Str/14 a článku 17, odst.
2 UCZ/Balpo/14. Pojištění se vztahuje i na příslušenství a výbavu.
Pojištění strojů se ujednává s limitem pojistného plnění 50 000 Kč,
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
m) požární přerušení provozu dle článku 16 těchto doplňkových
pojistných podmínek UCZ/Balpo/14. Pojištění požárního přerušení
provozu se ujednává s limitem pojistného plnění 50 000 Kč.
Článek 14
Pojištění věcí movitých - Varianta „Exclusive SME“ - Pojistná nebezpečí
Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
a) požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení osádkou
obsazeného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu dle článku
2, odst. 1, písm. a) UCZ/Živ/14,
b) nepřímý úder blesku a napěťová špička v síti dle článku 2, odst. 1,
písm. a) UCZ/Živ/14 do limitu plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak,
c) rázová vlna, kouř, náraz silničního vozidla dle článku 2, odst. 1, písm.
b) UCZ/Živ/14,

d) vichřice dle článku 3, odst. 1, písm. a) až c) UCZ/Živ/14,
e) atmosférické srážky dle článku 3, odst. 1, písm. d) až f) UCZ/Živ/14
do limitu plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno
jinak,
f) krupobití dle článku 4 UCZ/Živ/14,
g) sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy dle článku 5 UCZ/Živ/14,
h) pád stromů, stožárů a jiných předmětů dle článku 6 UCZ/Živ/14,
ch) lavina, tíha sněhu a námrazy dle článku 7 UCZ/Živ/14,
i) povodeň, záplava, zemětřesení, výbuch sopky dle článku 8 UCZ/Živ/14,
j) voda z vodovodního zařízení dle článku 9, odst. 2, písm. a) a b)
UCZ/Živ/14,
k) vystoupnutí vody z kanalizace do limitu plnění 1% z pojistné částky
sjednané pro předmět pojištění, nejvýše však 100.000,- Kč,
l) chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení dle článku 9, odst. 2,
písm. c) UCZ/Živ/14,
m) krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění dle článku
1, odst. 1, písm. a) a b) UCZ/Odc/14,
n) loupežné přepadení při přepravě (posel) dle článku 1, odst. 1, písm.
c) UCZ/Odc/14 do limitu pojistného plnění 10% z celkové pojistné
částky za věci movité, maximálně však 50 000 Kč,
o) vandalismus dle článku 1, odst. 1, písm d) UCZ/Odc/14 do limitu
plnění 30 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
p) porucha chladicího zařízení dle článku 18 UCZ/Balpo/14 do limitu
plnění 50 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
q) poškození věcí ve vozidle dopravní nehodou a krádeží vloupáním do
vozidla dle článku 19 UCZ/Balpo/14 do limitu plnění 50 000 Kč,
r) rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí do limitu plnění 30 000 Kč,
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
s) poškození elektroniky dle článku 1 a 2 UCZ/Ele/14 a článku 17,
odst. 1 UCZ/Balpo/14 do limitu plnění 50 000 Kč, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak,
t) poškození strojů a strojních zařízení dle článku 1 a 2 UCZ/Str/14
a článku 17, odst. 2 UCZ/Balpo/14 do limitu plnění 50 000 Kč, není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Článek 15
Limit pojistného plnění a spoluúčast pro katastrofická pojistná
nebezpečí
1. Spoluúčast pro katastrofická pojistná nebezpečí (povodeň, záplava,
zemětřesení, výbuch sopky) je stanovena pro:
- tarifní (povodňovou) zónu 1 - 1% z pojistného plnění min. 10 000 Kč
- tarifní (povodňovou) zónu 2 - 10% z pojistného plnění min. 30 000 Kč
- tarifní (povodňovou) zónu 3 - 25% z pojistného plnění min. 30 000 Kč
2. Maximální limit pojistného plnění za všechny předměty majetkového
pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Maximální limit plnění platí
pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
kalendářního roku.
Článek 16
Požární přerušení provozu
1. Předmětem pojištění je přerušení provozu v důsledku požáru,
výbuchu, přímého úderu blesku, nárazu nebo zřícení osádkou
obsazeného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu.
2. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.
3. Doba ručení činí 3 měsíce.
4. Spoluúčast je 7 dní.
5. Požární přerušení provozu se ujednává s ročním limitem pojistného
plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného období. Pojistitel nebude uplatňovat podpojištění.
6. Za věci sloužící provozu pojištěného se považují věci nemovité
a movité, které jsou ve vlastnictví pojištěného, a pro které je
ujednáno pojištění:
a) budov a ostatních staveb,
b) věcí movitých.
Za věci sloužící provozu ve smyslu těchto ujednání se nepovažují:
a) cennosti, včetně jejich sbírek a peníze,
b) nosiče dat a záznamů, výrobní a provozní dokumentace,
c) výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení
nepoužitelná pro standardní produkci,
d) hrací, peněžní a obdobné automaty i s obsahem peněz,
e) věci zvláštní hodnoty (za věci zvláštní hodnoty se považují věci
historické, starožitné nebo umělecké hodnoty, včetně jejich sbírek),
f) vozidla, přívěsy, návěsy a tažné stroje podléhající povolovacímu
řízení pro provoz na komunikacích ve smyslu zákona o technických
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích,
g) budovy, které v době vzniku pojistné události byly ve stavu, kdy
je nebylo možno provozně využít k danému účelu, nebo na této

budově jsou prováděny stavební úpravy a dále na věci v takové
budově uložené,
h) vodstvo, půda a pole,
ch) zvířata,
i) vrtné věže včetně příslušenství,
j) zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderného
paliva pro tyto elektrárny, včetně příslušenství.
7. Škodou vzniklou z přerušení provozu v důsledku věcné škody se
rozumí ušlý provozní zisk a vynaložené dále trvající stálé provozní
náklady v pojištěném obchodním závodě (dále jen provozní
zisk a stálé náklady). Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá
a nepředvídaná škoda, se kterou je podle těchto ujednání spojena
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
8. Stálé náklady budou uhrazeny pouze tehdy, pokud je jejich
další vynakládání z právního hlediska nutné nebo hospodářsky
zdůvodnitelné, a pokud by bez přerušení provozu byly realizovány.
Pojistitel uzná další vynakládání nájemného a poplatků za pronájem
jakožto ekonomicky zdůvodnitelné, jestliže dané platby byly skutečně
odvedeny pronajímateli. Vyplácení mezd a platů zaměstnanců,
stejně tak i provize a ostatní odměny smluvních zástupců, uzná
pojistitel jakožto ekonomicky zdůvodnitelné, jestliže to je nutné
k zachování budoucího provozu obchodního závodu.
9. Provozní zisk dle odst. 6. tohoto článku je zisk z obratu vyráběného nebo obchodovaného zboží, popřípadě zisk z poskytovaných služeb. Nezahrnují se zisky, které nesouvisejí s výrobním,
obchodním nebo průmyslovým provozem, např. z finančních
operací, obchodů s nemovitostmi.
10. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé přerušením provozu
způsobené:
a) úředně nařízenými opatřeními omezujícími obnovu a provoz
obchodního závodu;
b) tím, že pojištěný nezajistí včas obnovu nebo opětné pořízení
zničených, poškozených nebo ztracených věcí, např. z důvodu
nedostatku finančních prostředků.
11. Mezi stálé náklady dle odst. 6. tohoto článku nepatří náklady, které
již při přerušení provozu nenabíhají:
a) náklady na suroviny, pomocné a provozní materiály a náklady za
odebrané zboží či služby, pokud se nejedná o náklady vynaložené
k udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za odběr energie,
b) daň z přidané hodnoty, spotřební daně, vývozní cla,
c) přepravné a jiné poplatky za přepravu, pokud je není nutné hradit
s ohledem na přetrvávající smluvní závazky, bez ohledu na obrat
zboží,
d) pojistné závislé na obratu, licenční a vynálezecké poplatky závislé na
obratu,
e) náklady, které nesouvisejí s vlastní podnikatelskou činností, např.
s kapitálovými obchody nebo obchody s nemovitostmi,
f) majetkové sankce (pokuty, penále), které je pojištěný povinen
uhradit v důsledku neplnění nebo porušení svých závazků.
12. Článek 7 VPP UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistník je dále povinen
vést průkazné účetnictví a zajistit, aby inventury, bilance a výsledky
hospodaření obchodního závodu za poslední tři účetní roky byly
uloženy tak, aby v případě vzniku pojistné události nemohly být
zničeny, poškozeny nebo ztraceny v souvislosti s věcnou škodou, tj.
zajistit trvalost účetních záznamů.
Článek 17
Pojištění elektroniky a strojů
1. Pojištění elektroniky se odchylně od článku 6 UCZ/Ele/14 ujednává
s ročním limitem pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné
události nastalé během jednoho pojistného období. Odchylně od
článku 7 UCZ/Ele/14 nebude pojistitel uplatňovat podpojištění.
Pojištění se vedle položek uvedených v UCZ/Ele/14 nevztahuje na
elektronická zařízení:
a) starší více než 3 roky,
b) radiové amatérské přístroje,
c) kardiostimulátory a naslouchací přístroje,
d) elektronické protézy,
e) zesilovače pro hudební skupiny,
f) elektronika pro diskotéky,
g) hudební nástroje,
h) zábavná technika,
ch) kamery a projektory (do 35 mm).
2. Pojištění strojů se odchylně od článku 6 UCZ/Str/14 ujednává
s ročním limitem pojistného plnění pro jednu a všechny
pojistné události nastalé během jednoho pojistného období.
Odchylně od článku 7 UCZ/Str/14 nebude pojistitel uplatňovat
podpojištění.

a)
b)
c)
d)
e)

Pojištění se vedle položek uvedených v UCZ/Str/14 nevztahuje na
stroje a strojní zařízení:
starší více než 5 let,
ruční nářadí s elektrickým, pneumatickým nebo spalovacím
pohonem (např. vrtačky, brusky, pily, bourací a vrtací kladiva),
větrné elektrárny,
stroje na ražení štol, malých tunelů a kanálů,
razící štíty, tunelové frézy, důlní bagry, důlní lokomotivy.

Článek 18
Věci uložené v chladícím zařízení
Škodami způsobenými poruchou chladicího zařízení se rozumí škody
na věcech movitých vzniklé v důsledku prokazatelné poruchy chladicího
zařízení nebo dlouhodobým přerušením dodávky elektrické energie
v době nepřítomnosti pojištěného popřípadě jeho personálu. Dále se
ujednává, že pokud přerušení dodávky energie trvalo více než 12 hodin
vcelku, pojišťovna poskytne pojistné plnění také za pojištěné movité věci,
pokud v důsledku přerušení dodávky elektrické energie došlo k jejich
poškození nebo zničení.
Článek 19
Věci ve vozidle
1. Pojištění se vztahuje pouze na přepravu provozně technického
zařízení a vlastních zásob (dále jen věci ve vozidle) prováděnou
za účelem zajištění vlastní podnikatelské činnosti. Pojištění se
nevztahuje na věci ve vozidle přepravované na základě smlouvy
o přepravě nebo zasílatelské smlouvy.
2. Pojištění se vztahuje pouze na věci ve vozidle přepravované silničním
motorovým vozidlem, jehož vlastníkem nebo provozovatelem
je pojištěný, které je řízeno pojištěným, jeho zástupcem nebo
zaměstnancem.
3. Ujednává se, že pojištění věcí ve vozidle se vztahuje i na poškození,
zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě.
4. Pojištění se rovněž vztahuje na škody při krádeži vloupáním do
motorového vozidla. Toto pojištění se však nevztahuje na poškození,
odcizení či zničení věcí ve vozidle ze zaparkovaného vozidla
od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové
vozidlo nachází bez dozoru, musí být řádně uzavřeno a uzamčeno,
pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud se motorové
vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, musí být odstaveno
v uzamčené garáži nebo na oploceném uzamčeném místě,
eventuelně na hlídaném parkovišti.
5. Pojištěný je povinen:
a) dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy vztahující
se k provozu vozidla, udržovat vozidlo v řádném technickém
stavu, svěřovat jeho řízení pouze osobám k tomu oprávněným
a způsobilým a nepřekračovat maximální přípustné zatížení
vozidla,
b) vznik škodné události oznámit bez zbytečného odkladu policii,
c) předložit pojistiteli bez zbytečného odkladu zprávu o vzniku škodné
události zpracovanou řidičem vozidla a doklad o výsledku vyšetřování
škodné události policií.
6. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území
České republiky.
Článek 20
Pojištění bez určení místa pojištění
Ujednává se, že mimo místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě,
jsou místem pojištění také místa na území České republiky, na
kterých pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou
činnost.
Článek 21
Pojištění odpovědnosti - Varianta „Basic SME“ - Rozsah pojištění
1. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost pojištěného
k náhradě škody a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy,
kterou pojištěný způsobí jinému svou oprávněně vykonávanou
činností blíže vymezenou v pojistné smlouvě, a to v rozsahu článku
3 UCZ/Odp-P/14 (základní pojištění).
2. Limit pojistného plnění činí 1 000 000 Kč.
Článek 22
Pojištění odpovědnosti - Varianta „Basic SME“ - Územní platnost
Pojištění se sjednává s územní platností Česká republika.

Pojištění se sjednává s územní platností Česká republika.

ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy způsobené vadou výrobku
v rozsahu článku 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se sublimitem pojistného
plnění 2 000 000 Kč v rámci ujednaného limitu pojistného plnění
pro základní pojištění.
Odchylně od ustanovení článku 8 odst. 2 písm. n) UCZ/Odp/14
se pojištění sjednává i pro případ povinnosti nahradit škodu a při
ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu vzniklou zavlečením,
rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin,
a to se sublimitem plnění ve výši 500.000 Kč.
4. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody
způsobené na věcech movitých užívaných v rozsahu článku 4 bodu
2 UCZ/Odp-P/14 se sublimitem pojistného plnění 500 000 Kč
v rámci ujednaného limitu pojistného plnění pro základní pojištění.
5. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody
způsobené na věcech převzatých v rozsahu článku 4 bodu 3
UCZ/Odp-P/14 se sublimitem pojistného plnění 500 000 Kč v rámci
ujednaného limitu pojistného plnění pro základní pojištění.
6. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody
způsobené na věcech zaměstnanců v rozsahu článku 4 bodu 9
UCZ/Odp-P/14 se sublimitem pojistného plnění 100 000 Kč pro
všechny škodné události nastalé v jednom dni, a to v rámci ujednaného limitu pojistného plnění pro základní pojištění.
7. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody
způsobené třetí osobě jinak než ublížením na zdraví a usmrcením,
poškozením, zničením nebo pohřešováním věcí (finanční škoda)
v rozsahu článku 4 bodu 4 UCZ/Odp-P/14 se sublimitem pojistného
plnění 200 000 Kč v rámci ujednaného limitu pojistného plnění pro
základní pojištění.

Článek 25
Pojištění odpovědnosti - Varianta „Exclusive SME“ - Rozsah pojištění

Článek 26
Pojištění odpovědnosti - Varianta „Exclusive SME“ - Územní platnost

1. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost pojištěného
k náhradě škody a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy,
kterou pojištěný způsobí jinému svou oprávněně vykonávanou
činností blíže vymezenou v pojistné smlouvě, a to v rozsahu článku 3
UCZ/Odp-P/14 (základní pojištění).
2. Limit pojistného plnění činí 5 000 000 Kč.
3. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody a při

Pojištění se sjednává s územní platností Evropa.

Článek 23
Pojištění odpovědnosti - Varianta „Standard SME“ - Rozsah pojištění
1. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost pojištěného
k náhradě škody a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy,
kterou pojištěný způsobí jinému svou oprávněně vykonávanou
činností blíže vymezenou v pojistné smlouvě, a to v rozsahu článku 3
UCZ/Odp-P/14 (základní pojištění).
2. Limit pojistného plnění činí 3 000 000 Kč.
3. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody a při
ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy způsobené vadou výrobku
v rozsahu článku 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se sublimitem pojistného
plnění 2 000 000 Kč v rámci ujednaného limitu pojistného plnění pro
základní pojištění.
Odchylně od ustanovení článku 8 odst. 2 písm. n) UCZ/Odp/14
se pojištění sjednává i pro případ povinnosti nahradit škodu a při
ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu vzniklou zavlečením,
rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin, a to
se sublimitem plnění ve výši 500.000 Kč.
4. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody
způsobené na věcech movitých užívaných v rozsahu článku 4 bodu 2
UCZ/Odp-P/14 se sublimitem pojistného plnění 500 000 Kč v rámci
ujednaného limitu pojistného plnění pro základní pojištění.
Článek 24
Pojištění odpovědnosti - Varianta „Standard SME“ - Územní platnost

Článek 27
Závěrečná ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2014.

