Příloha č. 4 ZD VZ 09/2021

Název zakázky:

„Výběr pojistitele pro pojištění majetku a
odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II“
Ev. číslo zadavatele: VZ 09/2021
Datum zveřejnění E-ZAK: 12.04.2021
PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY
ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ
Evidenční číslo zakázky: Z2021-011726

Pojištění majetku a pojištění přerušení provozu
Pojistník a pojištěný:
Nemocnice Nymburk s.r.o.
IČ: 28762886
Místo pojištění:
•
•
•
•
•
•
•

Velké Valy 237, 288 02 Nymburk
Boleslavská tř. 425, 288 02 Nymburk
Dukelská 347/5, 289 24 Milovice
U Barborky 374, 289 34 Rožďalovice
Křinec 184, 289 33 Křinec
další místa na území České republiky, která pojištěný vlastní či po právu užívá nebo kde se
nachází majetek pojištěného, případně na kterých provádí objednanou činnost. Pro tato další
místa na území ČR se sjednává limit plnění ve výši 5 000 000 Kč,
místem pojištění pro mobilní elektroniku je území celého světa, pro území mimo Českou
republiku je stanoven limit plnění ve výši 100 000 Kč.

1. Pojištění živelní
1.1. FLEXA (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, jeho částí nebo jeho nákladu)
1. Soubor vlastních a cizích stavebních součástí a zábranných prostředků – Stavební součásti budov,
staveb, hal, příslušenství uvnitř i vně budov, EZS, kamerových systémů, elektroniky, anténních systémů
a zábranných prostředků, dále stavební součásti ostatních staveb, komunikace, zpevněné plochy,
chodníky, parkoviště, oplocení, opěrné zdi, dopravní značení, sloupy, stožáry, septiky, studny,
podzemní jímky, venkovní zábradlí, závory, brány, veřejné osvětlení, kanalizační a jiné šachty,
inženýrské sítě, nadzemní vedení a rozvody apod., včetně rozestavěných staveb, elektroniky,
venkovních úprav, sítí technického vybavení, podzemních staveb s výjimkou staveb na vodních tocích.
Pojistná částka/limit plnění

Spoluúčast
1

Pojistná hodnota

1 000 000 Kč

5 000 Kč

První riziko

2. Soubor movitých věcí vlastních i cizích – DHM, stroje, zařízení, přístroje, nástroje, inventář,
elektronika, mobilní elektronika vč. přenosné, drobný dlouhodobý hmotný majetek vč. majetku
v operativní evidenci, knihovního fondu, konzervačního a historického knihovního fondu, sbírek apod.,
parkovacích automatů, účtů spotřeby, vzorků, modelů apod. s výjimkou dopravních prostředků
s přidělenou RZ.

Pojistná částka/limit plnění
50 000 000 Kč
3. Soubor vlastních a cizích zásob
Pojistná částka/limit plnění
5 000 000 Kč

Spoluúčast

Pojistná hodnota

5 000 Kč

Nová cena

Spoluúčast
5 000 Kč

Pojistná hodnota
První riziko

4. Soubor vlastních a cizích peněz a cenností – platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a
mince, cenné papíry a ceniny, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel, vkladní a
šekové knížky, platební a kreditní karty a jiné obdobné dokumenty, poštovní známky, kolky, telefonní
karty, dálniční známky, stravenky, jízdenky a kupóny MHD apod.
Pojistná částka/limit plnění
200 000 Kč

Spoluúčast
5 000 Kč

Pojistná hodnota
První riziko

5. Soubor dlouhodobého nehmotného majetku (písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky,
výkresy, projekty, magnetické pásky a disky, jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich, software)
Pojistná částka/limit plnění
1 000 000 Kč

Spoluúčast
5 000 Kč

Pojistná hodnota
První riziko

6. Soubor věcí zaměstnanců (které se obvykle nosí do práce) a věcí vnesených a odložených
Pojistná částka/limit plnění

Spoluúčast

Pojistná hodnota

200 000 Kč

5 000 Kč

První riziko

1.2. Záplava, povodeň
Pojistná částka/limit plnění
za soubory 1 - 6 specifikované pro pojistné nebezpečí
flexa
10 000 000 Kč
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Spoluúčast
5% min 50 000 Kč

1.3. Ostatní živel - vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin,
sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, kouř,
aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku
Pojistná částka/limit plnění
za soubory 1 - 6 specifikované pro pojistné nebezpečí
flexa
Vichřice, krupobití: 10 000 000 Kč
Tíha sněhu nebo námrazy, sesuv půdy, zřícení skal
nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin,
zemětřesení, kouř, aerodynamický třesk, náraz
dopravního prostředku, pád stromů, stožárů nebo
jiných předmětů: 10 000 000 Kč

Spoluúčast

5 000 Kč

1.4. Nepřímý úder blesku, přepětí, indukce
Pojistná částka/limit plnění
za soubory 1 - 6 specifikované pro pojistné nebezpečí
flexa
200 000 Kč

Spoluúčast
5 000 Kč

1.5. Vodovodní škody (voda unikající z vodovodních zařízení) včetně přetlaku a zamrzání vody
Pojistná částka/limit plnění
za soubory 1 - 6 specifikované pro pojistné nebezpečí
flexa
10 000 000 Kč

Spoluúčast
5 000 Kč

1.6. Smluvní ujednání
•

Pro účely této pojistné smlouvy se ujednává, že ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné
částky pojištěných věcí pojistné hodnotě.

•

Pojištění zahrnuje i pojištění nákladů na hašení, demolici, vyklizení a odvoz suti, náklady na
obnovení výrobní a provozní dokumentace, likvidaci zbytků a následků pojistné události,
včetně dočasného přemístění (včetně úhrady za platbu skladného takto pojištěných věcí) Limit
pojistného plnění 5 000 000 Kč na 1. riziko.

•

Jsou-li předmětem pojištění věci zaměstnanců, pak se pojištění vztahuje na věci, které
zaměstnanci pojištěného obvykle nosí do práce, nebo které se nacházejí na místě pojištění
v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele.

•

V případě pojistné události na cizích věcech užívaných pojištěným vyplatí pojistitel pojistné
plnění v nové ceně.

•

Při převodu cizích věcí, které pojištěný po právu užívá, do jeho majetku, jsou tyto ihned
pojištěny v rozsahu pojistné smlouvy.

•

Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu nebo námrazy se
vztahuje i na poškození, zničení předmětů, které nemají nosnou konstrukci.
Limit pojistného plnění je 200 000 Kč
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•

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění i v případě poškození, zničení nebo ztráty
(příp. pohřešování) pojištěného předmětu nebo jeho části, k nimž došlo v příčinné souvislosti
s působením některého ze sjednaných pojistných nebezpečí.

•

Pojištění se vztahuje i na škody na stavebních součástech rekonstruovaných staveb, nebo
rozestavěných, nezkolaudovaných staveb a nemovitostí včetně věcí, které se na nich nacházejí.
Limit pojistného plnění je 200 000 Kč

•

Za pojistné riziko záplava se považuje také poškození či zničení předmětů pojištění zpětným
vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí.

•

Pojištění se vtahuje i na škody způsobené na pojištěném majetku, a to vlivem zatečení
atmosférických srážek a vlivem tajícího ledu nebo sněhu.
Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

•

Za vodovodní zařízení se také považuje:
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojištěných,
b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených,
c) střešní žlaby a vnější a vnitřní dešťové svody.

•

Pojistné nebezpečí „vodovodní škody“ zahrnuje i krytí škod na vodovodním zařízení
způsobené lomem trubky, tedy poškozením, které vzniklo i jinak než přetlakem páry nebo
kapalin a zmrznutím vody na vodovodních a kanalizačních potrubích, přípojkách a zařízeních
na nich připojených a dále na škody způsobené médiem vytékajícím z klimatizačních zařízení,
sprinklerů, samočinných a stabilních hasicích zařízení v důsledku poruchy těchto zařízení
včetně škod způsobených v důsledku provádění zkoušek těchto zařízení. K samočinným
hasicím zařízením patří i trysky, potrubní vedení vody nebo hasícího media, zásobníky vody
nebo hasícího media, ventily, čerpadla, jakož i jiná zařízení.
Limit plnění 200 000 Kč

•

U pojistného nebezpečí „vodovodní škody“ vzniká právo na plnění také za náklady na vodu
(vodné a stočné) uniklou v přímé souvislosti s touto vodovodní škodou . Pojištěný je povinen
prokázat výši škody (např. dokladem od smluvního dodavatele vody apod).
Limit plnění 200 000 Kč

•

U pojistného nebezpečí „tíha sněhu nebo námrazy“ jsou předmětem pojištění také škody na
stavebních součástech např. poškození, zničení žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích
konstrukcí nebo střešní krytiny nebo další příslušenství budov (antény, reklamy apod.), i když
současně ze stejné příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce střech budov.

•

Pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění
vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti
s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

•

Pojištění písemností, plánů, obchodních knih, kartoték, výkresů apod. se sjednává včetně
nákladů na administrativní práci spojenou s jejich znovupořízením, tj. nikoliv v hodnotě, kterou
pro pojištěného svým obsahem představují.
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•

Pojištění záznamů počítačových systémů se sjednává v hodnotě materiálu včetně nákladů na
administrativní práci a provoz počítače nezbytných na reprodukci těchto záznamů (s
vyloučením jakýchkoliv nákladů na pořízení informací, které jsou zde zaznamenány), tj. nikoliv
v hodnotě informací, kterou pro pojištěného svým obsahem představují.

•

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.

•

Za náraz dopravního prostředku je považován i náraz vlastního dopravního prostředku,
vlastněného nebo provozovaného pojištěným.

•

Pojištění rizika tíhy sněhu nebo námrazy se vztahuje i na movité věci.

•

Ujednává se, že neexistuje žádná čekací, ani jinak nazvaná doba, která by posouvala platnost
pojištění pro určitá rizika (např. riziko vichřice či povodně).

2. Pojištění odcizení a vandalismus

2.1. Předmětem pojištění je majetek definovaný pod položkami 1 až 6 v živelním pojištění pro pojistné
nebezpečí flexa. Pro tento majetek jsou v pojištění odcizení stanoveny následující pojistné částky:
Předmět pojištění pod
položkou číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pojistná částka/limit
plnění

500 000 Kč na 1. riziko

Pojistné nebezpečí

Spoluúčast

krádež vloupáním,
loupež, vandalismus

1 000 Kč

7. Soubor vlastních a cizích peněz a cenností (platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a
mince, cenné papíry a ceniny, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel, vkladní a
šekové knížky, platební a kreditní karty a jiné obdobné dokumenty, poštovní známky, kolky, telefonní
karty, dálniční známky, stravenky, jízdenky a kupóny MHD apod.) přepravovaných pověřenou osobou
Pojistná částka/limit plnění

Spoluúčast

Pojistná nebezpečí

200 000 Kč na 1. riziko
1 000 Kč
krádež vloupáním, loupež
Územní rozsah: Česká republika
Přeprava je prováděna vlastními, nebo cizími, po právu užívanými vozidly.

2.2. Ujednání pro odcizení a vandalismus:
•

Pojištění se vztahuje na riziko prostá krádež: Pojištění se sjednává i pro případ odcizení
předmětu pojištění „krádeží prostou“, tj. krádeží bez překonání překážky.
Limit pro toto pojištění je 100.000 Kč.
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•

Pojištění se vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a
barvami) nebo polepením
Limit pro toto pojištění je 100.000 Kč.

•

Pojištění odcizení a vandalismu se vztahuje i na případy, kdy pachatel činu byl či nebyl zjištěn.

•

Za pojistnou událost se považuje i poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené jednáním
pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.

•

Za pojistnou událost se považuje i poškození nebo zničení zábranných prostředků, které chrání
pojištěnou věc, způsobené jednáním pachatele směřujícím k jejímu odcizení.

•

Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na
odstranění škod na stavebních součástech, příslušenství, které vznikly v důsledku odcizení.

•

Za uzavřený a uzamčený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se posuzuje celá budova
nebo konkrétní místnost (např. dílna, kancelář, laboratoř apod.).

•

Za uzavřený a uzamčený prostor se zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí,
prosklenými příčkami, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným plechem
apod.

•

Za uzamčené dveře nebo vrata se považují také dveře, požární dveře, prosklené dveře, vrata a
mříže uzavřené elektromechanickým ovládáním i elektrickým pohonem apod.

•

Za uzavřený a uzamčený prostor se považuje také vnitřní prostor řádně uzavřeného a
uzamčeného vozidla.

•

V případě pojistného nebezpečí odcizení loupeží je dostačující pro poskytnutí pojistného
plnění splnění následující podmínky: přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho
příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištění.

2.3. Ujednání pro způsoby zabezpečení :
Následující ujednání nemusí být v návrhu pojistné smlouvy uvedena doslovně, zadavatel akceptuje
odchylky textacích tak, aby odpovídaly všeobecným podmínkám používaných jednotlivými uchazeči.
Musí být však zachovány faktické požadavky na technické způsoby zabezpečení dle jednotlivých
předmětů, limitů a místa.
•

Pro veškeré stavební součásti nemovitostí (včetně staveb) je v případě pojistného nebezpečí
krádež vloupáním, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc
před odcizením, postačující případ, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího
konstrukčního upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se
stavbou).

•

Pro veškerý movitý majetek vč. zásob, dlouhodobého nehmotného majetku apod. se
sjednávají následující limity plnění a stupně zabezpečení v případě krádeže vloupáním:
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Pro limit plnění do 100 000 Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném a uzamčeném prostoru,
vstupní dveře, kde je běžné zasklení, je toto postačující pro plnění v případě krádeže, prosklené
plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny, uzamčený prostor je opatřen jedním zámkem na
vstupech.
Pro limit pojistného plnění do 200 000 Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném a uzamčeném prostoru,
který je uzamčen zámkem s cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem. Okno
či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží, bezpečnostním zasklením apod.
Pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném a uzamčeném prostoru,
vstupní dveře plné jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním visacím
zámkem s tvrzenými oky. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny
zabezpečením proti vyháčkování. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou,
mříží, bezpečnostním zasklením apod.
•

Pro peníze a cennosti se sjednávají následující limity plnění a stupně zabezpečení v případě
krádeže vloupáním:
Pro limit plnění do 100 000 Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Peníze a cennosti
jsou uloženy v pokladnách, plechových skříňkách apod., které jsou umístěny v uzavřené
a uzamčené místnosti.
Pro limit plnění do 200 000,- Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Peníze a cennosti
jsou uloženy v trezoru, který je umístěn v uzavřené a uzamčené místnosti, vstupní dveře plné
jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou.
Odchylný způsob zabezpečení pro přepravu peněz a cenností:
Pojištění se vztahuje na případy odcizení nebo ztráty peněz a cenností, kdy byl posel následkem
dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené peníze a cennosti opatrovat.
Pojištění se vztahuje i na případy, kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě zásilky
peněz a cenností použije proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené
pojištěným násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí.
Pro limit plnění do 200 000 Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Peníze a cennosti jsou přepravovány alespoň jednou osobou, přepravované peníze a cennosti
jsou uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele, batohu, kufříku apod. nebo je má osoba
provádějící přepravu u sebe (peněžence, ledvince apod.)

•

Pro veškerý movitý majetek včetně zásob umístěných na volném (venkovním prostranství)
se za minimální způsob zabezpečení pro případ krádeže vloupáním sjednávají následující limity
plnění a stupně zabezpečení:
Pro limit plnění do 200 000 Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěny na pozemku opatřeném oplocením o
celkové minimální výšce 160 cm s řádně uzavřenými a uzamčenými vstupními otvory (vrata,
dveře apod.).
Pro limit plnění do 500 000 Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěny na pozemku opatřeném oplocením o
celkové minimální výšce 160 cm s řádně uzavřenými a uzamčenými vstupními otvory (vrata,
dveře apod.), které jsou uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem nebo zámkem
s bezpečnostní cylindrickou vložkou.

•

Volné prostranství – za překonání překážky chránící pojištěnou věc před odcizením se rozumí
také překážka vytvořená vlastnostmi věci – velká hmotnost, nadměrné rozměry, nutná
demontáž apod.
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•

Jsou-li předmětem pojištění věci zaměstnanců, pak se pojištění vztahuje na věci, které
zaměstnanci pojištěného obvykle nosí do práce nebo které se nacházejí na místě pojištění
v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele.

•

V případě krádeže vloupáním u jízdních kol poskytne pojistitel plnění, budou-li pojištěné věci
zabezpečeny následovně:
Místem pojištění je místo určené nebo obvyklé k odkládání pojištěné věci. Ujednává se, že
budou-li pojištěné věci uloženy i mimo uzavřený prostor mimo oplocené prostranství v době
pojistné události, poskytne pojistitel plnění, budou-li prokazatelně uzamčeny lankovým nebo
řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stavebním
součástem budovy, ke stojanům či jinak odolným konstrukcím takovým způsobem, aby ho
nebylo možné odcizit aniž pachatel překonal zámek nebo závažným způsobem rozrušil pevný
konstrukční díl samotného předmětu.

•

Pro mobilní elektroniku vč. přenosné se sjednává následující odchylný stupeň zabezpečení
v případě krádeže vloupáním z řádně uzavřeného a uzamčeného motorového vozidla:
Ujednává se, že odcizením věci krádeží vloupáním se pro účely tohoto připojištění rozumí
přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil
z uzamčeného prostoru, uzamčeným prostorem se také rozumí vnitřní prostor řádně
uzavřeného a uzamčeného motorového vozidla.
V případě, že došlo k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním z motorového vozidla,
pojišťovna poskytne pojistné plnění jen tehdy, pokud se předmět pojištění nacházel
prokazatelně v zavazadlovém prostoru, v palubní schránce nebo tak, aby nebyl zvenku vidět.
Vozidlo musí být uzavřeno a uzamčeno a všechny bezpečnostní mechanismy musí být funkční
a aktivní.
Došlo-li k odcizení motorového vozidla, ve kterém se předmět pojištění nacházel, pojišťovna
poskytne pojistné plnění za předmět pojištění jen tehdy, pokud bylo motorové vozidlo řádně
uzavřeno a uzamčeno a odcizení tohoto vozidla se přihodilo prokazatelně mezi 6.00-22.00 hod.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění jako za předmět odcizený krádeží vloupáním nebo
odcizením loupeží. Časová omezení neplatí, bylo-li vozidlo odstaveno v uzamčeném místě
pojištění nebo na celodenně hlídaném parkovišti.

3. Pojištění skel
Předmět pojištění: Soubor vlastních a cizích skel
Pojistné riziko: All Risk
Pojistná částka/limit plnění

Spoluúčast

Pojistná hodnota

100 000 Kč

1 000 Kč

První riziko

3.1. Smluvní ujednání – skla
•

Pojištění se vztahuje i na skla uvnitř i vně budov, skleněné výplně stavebních součástí, skleněné
výplně movitého charakteru (vitríny, skleněné pulty, obložení stěn apod.), osvětlená a reklamní
skleněná zařízení včetně příslušenství pojištěného skla, markýzy apod.

•

Pojištění se vztahuje i na zasazená a osazená skla.
8

•

Pojištění se vztahuje i na součásti pojištěného skla, jako jsou nalepené fólie, nápisy, malby a
jiné výzdoby.

•

Pojištění se vtahuje i na světelné reklamy a světelné nápisy, nalepené snímače
zabezpečovacích zařízení včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce.

•

Pojištění se vztahuje i na montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení
nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení

4. Pojištění elektroniky
Pojistné riziko: All Risk vyjma živlu, odcizení a vandalismu
4.1. Soubor vlastní a cizí elektroniky (stacionární i mobilní) včetně jejich součástí, příslušenství a
prvků např. lékařské přístroje, nástroje, přenosná elektronika, kamerový systém, EZS, EPS, klimatizace,
měřící zařízení, počítačová technika, výpočetní technika, kancelářská a telekomunikační technika,
zabezpečovací technika, navigační zařízení, notebooky, servery, apod.
Pojistná částka

Limit plnění

Spoluúčast

Pojistná hodnota

36.000.000 Kč

pro stacionární
elektroniku:
3 000 000 Kč, pro
mobilní
elektroniku:
500 000 Kč

5 000 Kč

Nová cena

4.2. Smluvní ujednání – pojištění elektroniky:
• Pojištění elektroniky se vztahuje také na základní software.
•

Pojištění elektroniky se vztahuje také na skleněné součásti pojištěných zařízení.
Limit plnění je 100.000 Kč

•

Pojištění elektroniky se vztahuje také na lékařské a vyšetřovací sondy
Limit plnění je 100.000 a spoluúčast 10% min 10.000,- Kč

•

pojištění vztahuje i poškození, zničení či pohřešovaní elektronek, snímačů a mezinosičů
obrazu. Pojistitel poskytne pojistné plnění ve stejném poměru k vzniklé škodě, jako je zbývající
doba životnosti pojištěné věci ku počáteční životnosti garantované výrobcem či dodavatelem
této pojištěné věci.

•

Pojištění elektronických zařízení se vztahuje také na škody způsobené na pojištěném
elektronickém zařízení výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, elektrické energie
nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením provozu zařízení, ať již
částečného nebo úplného).
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•

Pojištění se vztahuje i na pojištění jakéhokoliv poškození v důsledku neobvyklého,
nepředpokládaného popř. pudového jednání pacientů při lékařských výkonech nebo léčení
pacientů.

•

Pojištění se vztahuje na pojištěná elektronická zařízení, která byla před pojistnou událostí
funkční a v provozu, nebo jejich soubory, bez ohledu na jejich stáří. V případě parciální škody
bude hrazeno pojistné plnění v nových cenách max. do časové ceny věci, v případě totální
škody bude hrazena časová cena věci snížená o cenu využitelných zbytků.

5. Pojištění přerušení provozu

5.1. Stanovení pojistné částky
Princip výpočtu pojistné částky spočívá v tom, že od ročního dosaženého obratu (tržeb netto) budou
odečteny všechny náklady, které v době přerušení provozu evidentně nenabíhají (tzn. variabilní
náklady).
Údaje za uplynulý finanční rok od 1.1.2019 do 31.12.2019
Osnova dle Výkazu zisku a ztrát
(dále jsou v textu odkazy na čísla řádků (č.ř.) uvedená ve sloupci “c"
výkazu):
Tržby za prodej zboží (č.ř. 020 s tím, že se uvedou netto tržby tzn. bez
DPH, spotřební daně, pohledávek apod.)
Náklady vynaložené na prodané zboží (č.ř. 040)

Odpočet
(v tis.Kč)

Výnosy
( v tis.Kč)
0
0

Tržby z prodeje výrobků a služeb (č.ř. 010 s tím, že se uvedou netto tržby
tzn. bez DPH, spotřební daně, pohledávek apod.)

314 435

Změna stavu zásob vlastní činností (č.ř. 070)
snížení :

0
0

zvýšení :
Aktivace (č.ř. 080)

0

Spotřeba materiálu a energie (č.ř. 050) s tím, že je odečten podíl stálých
nákladů)
Služby (č.ř. 060) s tím, že je odečten podíl stálých nákladů)

46 300
9 100

Jiné provozní výnosy (č.ř. 230) bez mimořádných výnosů
Jiné provozní náklady (č.ř. 290) bez mimořádných nákladů, s tím, že je
odečten podíl stálých nákladů)
SOUČET

3 056
0
55 400
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317 491

Roční finanční ztráta v tis. Kč (roční výše zisku a stálých nákladů)

262 091

(sloupec výnosy mínus sloupec odpočet)
Požadovaná částka roční finanční ztráty

200 000

Pojistná částka dle doby ručení = roční finanční ztráta x doba ručení / 12

100 000

5.2. Předmět pojištění, pojistná nebezpečí
Pojistná
částka Kč

předmět pojištění
Ušlý zisk a stálé náklady

100 000 000

Zvýšené provozní náklady (dle ujednání
níže)
Dodatečné vícenáklady (expresní
příplatky,
vícepráce,
přesčasy,
náhradní dodávky apod.)
pojištěná nebezpečí
Flexa

5 000 000

2 dny
min. 100 000 Kč
2 dny
min. 100 000 Kč

5 000 000

2 dny
min. 100 000 Kč

limit pojistného plnění Kč

spoluúčast

Do výše pojistné částky

Pojištěná živelní nebezpečí (mimo
Flexa)

spoluúčast

Do výše limitu živelného
pojištění pro škodu na věci

Dodavatel médií (dle ujednání níže)

5 000 000

2 dny
min. 100 000 Kč
2 dny
min. 100 000 Kč
2 dny
min. 100 000 Kč

doba
ručení
6 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
doba
ručení
6 měsíců
6 měsíců
6 měsíců

5.3. Smluvní ujednání – pojištění přerušení provozu:
•

Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také zvýšené provozní náklady a vícenáklady,
které mají za cíl snížit pokles obratu, ke kterému by došlo během doby ručení, pokud by tyto
náklady nebyly vynaloženy, nebo takovému poklesu obratu zcela zabránit. Toto pojištění se
sjednává se samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši uvedené v přehledu pojistných
částek.

•

Ujednává se, že následná škoda způsobená přerušením provozu pojištěného se hradí rovněž v
případě, že věcná škoda vznikla na majetku dodavatele médií některým z pojistných
nebezpečí, proti němuž je pojištěno přerušení provozu pojištěného, a v důsledku této škody
došlo k přerušení provozu pojištěného. Pojištění dle tohoto ujednání se vztahuje na škody v
důsledku výpadku dodávky elektrického proudu, plynu nebo vody. Toto pojištění se sjednává
s limitem plnění 5.000.000 Kč.
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•

Doba ručení trvá po celou dobu, během níž je podnikatelská činnost pojištěného nepříznivě
ovlivněna pojistnou událostí, tj. končí v okamžiku, od něhož již nevzniká finanční ztráta
přerušením/omezením provozu, nejpozději však uplynutím maximální stanovené doby ručení.

6. Smluvní ujednání – společné pro všechny druhy majetkového pojištění
•

Pojistitel akceptuje podpojištění u souborů pojištěných věcí ve výši 15%.

•

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli navýšení pojistných částek pojištěných věcí pouze
v případě, dojde-li během pojistného období ke zvýšení jejich hodnoty o více než 15%.

•

Dojde-li během pojistného období ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí o více než 15% vlivem
inflace, nabídne pojistitel pojištěnému indexaci pojistných částek a do výše 15% nebude
namítat podpojištění.

•

V případě pojistné události na více předmětech pojištění se od celkového pojistného plnění
odečítá pouze jedna spoluúčast a to ta nejvyšší ze všech sjednaných spoluúčastí. Toto platí s
výjimkou případu, kdy by pro klienta bylo výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých
předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká

•

Pod pojmem věci cizí v rámci pojištění majetku se má na mysli: Věci, které pojištěný převzal za
účelem provedení činnosti (vč. úschovy) nebo je užívá na základě právního důvodu nebo
prokáže pojistný zájem.

•

Pojistitel může navýšit jednotlivé limity/sublimity pojistného plnění ve prospěch pojištěného
bez vlivu na cenu pojištění. Výše uvedené limity/sublimity pojistného plnění jsou uvedeny
v minimální požadované výši.

•

V případě rozporu individuálních ujednání uvedených v pojistné smlouvě a podmínkách
pojištění, platí jako první individuální ujednání pojistné smlouvy.
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