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Údaje o zájemci o pojištění 

Název / jméno a příjmení:        IČ/RČ: 

Adresa sídla:         PSČ: 

Kontaktní osoba / e-mail:        Tel.: 

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Adresa místa pojištění 

Spoluúčast pro pojištění majetku 1 000 Kč  2 000 Kč  5 000 Kč  10 000 Kč  individuální

Základní pojištění + Odcizení                                                 (platí pro níže uvedené předměty jednotlivě)

Do tabulky níže uveďte hodnoty předmětů, které si přejete zařadit do pojištění vč. pojistné částky (PČ) pro jednotlivé skupiny pojistných nebezpečí:
 
Předměty pojištění                                             PČ pro Základní pojištění*   PČ pro Odcizení*

Budovy a ostatní stavby (vč. oplocení, garáží, přístřešků, zpevněných ploch apod.) Kč Kč

Movité věci (tj. vlastní movité věci + cizí movité věci převzaté a užívané; vyjma motorových vozidel) Kč Kč

Zásoby (provozní, výrobní nebo obchodní zásoby ve vlastnictví pojištěného; vyjma motorových vozidel) Kč Kč

Stavební součásti a příslušenství  (zdarma do limitu 50 000 Kč na Základní poj. / 10 000 Kč Odcizení) Kč Kč

Peníze a cennosti (vč. cenných papírů, šperků, klenotů, drahých kovů, luxusních hodinek a plnicích per aj.) Kč Kč

Věci zvláštní hodnoty (umělecké, historické, sběratelské hodnoty a starožitnosti) Kč Kč

Věci na volném prostranství (veř. osvětlení, infotabule, lavičky, sochy, parkovací automaty, kontejnery aj.) Kč Kč

Osobní věci zaměstnanců (s výjimkou peněz, cenností a motorových vozidel) Kč Kč

Modely, vzory, exponáty (předváděcí kusy, prototypy, zkušební výrobky aj.) Kč Kč

Nosiče dat a záznamů (náklady na obnovu provozní dokumentace, pořízení licenčního softwaru apod.) Kč Kč

Movité věci bez místa určení (územní platnost pojištění - ČR) Kč Kč

Jiné předměty: Kč Kč

*  Základní pojištění: Základní živelní nebezpečí – požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř, náraz vozidla; Ostatní živelní nebezpečí - vichřice, 
krupobití, tíha sněhu, pád sněhu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, sesuv půdy a zřícení skal; Vodovodní nebezpečí - únik vody, lom trubky

 Odcizení: krádež vloupáním, loupež, násilné odcizení stavebních součástí nebo věcí na volném prostranství, vandalismus vzniklý v souvislosti s odcizením
 

Připojištění pojistných nebezpečí                                                     (platí souhrnně pro všechny předměty pojištění uvedené výše)

Název připojištění            Limit poj. plnění zdarma    Limit poj. plnění CELKEM

Katastrofická nebezpečí (povodeň, záplava, lavina, zemětřesení, výbuch sopky)  - - - - - - - - -    Kč Kč

                                                                         vč. povodně a záplavy            bez povodně a záplavy 

Přepětí, nepřímý úder blesku (působení přepětí nebo indukce elektr. výboje, napěťová špička v síti) 30 000    Kč Kč

Zatečení atmosférických srážek (vniknutí nebo prosáknutí atmosfér. srážek nebo sněhu do budovy) 30 000    Kč Kč

Rozbití skla (nahodilé rozbití skleněných ploch)            běžné zasklení            nadstandardní zasklení - - - - - - - - -    Kč Kč

Vandalismus (úmyslné poškození věci)                           vč. sprejerství             bez sprejerství - - - - - - - - -    Kč Kč

Poškození zateplené fasády (poškození vnějšího zateplení fasády činností hmyzu a zvířat) 30 000    Kč Kč

Odklízecí a bourací náklady (na demolici, odstranění a uskladnění zbytků aj.) 50 000    Kč Kč

Náklady na výměnu zámků (po pojistné události, pokud došlo ke ztrátě klíčů) 5 000    Kč Kč

Ztráta vody (úhrada nákladů za vodné a stočné v souvislosti se škodou vzniklou z vodovodních nebezpečí) 30 000    Kč Kč

Připojištění přepravy                                                                                                                                         (škody vzniklé při vnitropodnikové přepravě)

Název připojištění                                                                                                                                                                                 Limit pojistného plnění 

Přeprava movitých věcí (poškození nebo zničení věcí při přepravě, volitelně vč. odcizení)          Standard           Standard + Odcizení  Kč

Přeprava cenností (poškození nebo zničení cenností při přepravě, volitelně vč. odcizení)             Standard           Standard + Odcizení  Kč

Pojištění posla (pojištění loupeže cenností při přepravě, bez ostatních přepravních rizik)  Kč

Standard: požár, úder blesku, výbuch, pád stromu, katastrofická nebezpečí, zřícení mostu nebo pozemní komunikace, dopravní nehoda vozidla přepravujícího zásilku 
odcizení nebo ztráta zásilky při dopravní nehodě; Odcizení: loupež při přepravě, krádež vloupáním při přepravě, odcizení zabezpečeného vozidla se zásilkou



Pojištění přerušení provozu 
 
Název připojištění PČ / Limit pojistného plnění

Přerušení provozu (náhrada ušlého provozního zisku a vynaložených stálých provozních nákladů v důsledku vzniku věcné škody*) Kč

Ztráta nájemného (vzniklá v důsledku neobyvatelnosti pojištěné bytové nebo nebytové jednotky) Kč

Náhradní ubytování (vzniklé v případě neobyvatelnosti bytu vzniklé následkem pojistné události) Kč

Porucha chladícího zařízení (škody na věcech uložených uvnitř chlad. zařízení následkem poruchy nebo výpadku v elektrické síti Kč

  * Věcnou škodou v pojištění přerušení provozu se rozumí škoda vzniklá v důsledku základních živelní nebezpečí, ostatních živelní nebezpečí, vodovodních nebezpečí, 

  

 katastrofických nebezpečí nebo odcizení dle výčtu pojistných nebezpečí uvedeného výše.

Pojištění elektroniky a strojů (škody vzniklé při vnitropodnikové přepravě)
 

Pojištění poškození nebo zničení zařízení jinou nahodilou událostí - elektronika až do 10 let stáří, stroje až do 15 let stáří (od data uvedení do provozu) 

Elektronická zařízení                                                                                                                                                                          Hodnota zařízení

Kancelářská a výpočetní technika (PC vyjma notebooků, tiskárny, kopírovací, faxové a skenovací zařízení, registrační pokladny aj.) Kč

Notebooky a mobilní telefony (přenosná kancelářská a telekomunikační zařízení, která nelze považovat za stacionární elektroniku) Kč

Lékařská a stomatologická technika (vyšetřovací a léčebné přístroje, např. rentgen, ultrazvuk, endoskop, stomatologická technika, solária aj.) Kč

Měřící, regulační a kontrolní technika  (vč. pokladních systémů, prodejních automatů, zařízení pro řízení výroby, zabezpečovací techniky aj.) Kč

Venkovní elektronika (radary pro měření rychlosti, kamerový systém mimo budovy, semafory a venkovní signalizace, elektrické závory aj.) Kč

Jiná elektronika: Kč

Jiná elektronika: Kč

Strojní zařízení                                                                                                                                                                                     Hodnota zařízení

Zařízení sloužící k provozu budov (výtahy, kotle, čerpadla, vzduchotechnika, průtokové ohřívače, tlakové nádoby, antény pro příjem a vysílání aj.) Kč

Zařízení pro služby a obchod (osvětlovací a jevištní zařízení, úklidové a kuchyňské stroje, mrazáky a chladničky, čistící, prací, sušící, žehlící stroje aj.) Kč

Zařízení pro zpracování potravin (lisy, kráječe, mixéry, hnětače, odstředivky, varné nádoby, sušičky, trouby, pražírny, etiketovací a balicí stroje aj.) Kč

Zařízení pro textilní průmysl (stroje spřádací, navíjecí, mykací,  šicí, pletací, stříhací, tvarovací, barvící, bělící, sušící, žehlící, prací, čistící, balicí aj.) Kč

Zařízení pro zpracování kovů (obráběcí stroje, buchary, lisy, svářecí a řezací stroje, nůžky, ohýbačky, válcovací a lemovací stroje aj.) Kč

Zařízení pro zpracování dřeva (pily, katry, podavače, manipulátory na klády, lisy, štípače, sekací a loupací stroje, frézky, leštičky, sušící pece aj.) Kč

Zemědělské stroje (traktory, kombajny, sklízeče, čističky obilí, česačky chmele, stájová zařízení, sušárny píce, zařízení na úpravu ovoce a zeleniny aj.) Kč

Stavební stroje (rypadla, bagry, buldozery, nakladače, stroje pro výstavbu, omítací stroje, pásové traktory, míchačky na beton, hydraulická kladiva aj.) Kč

Jiné stroje: Kč

Jiné stroje: Kč

POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB 

Název asistence                   Struèný rozsah asistenèních slu�eb                                                                         limity plnìní dle PP-CZ-20-03

Technická asistence • pomoc v případě havárie - doprava dodavatele (instalatér, topenář, plynař, sklenář, elektrikář, pokrývač, kominík),                      
         

(mám zájem)
    práce na místě, drobný materiál

    • pomoc zámečníka v případě zablokování dveří - doprava dodavatele, práce na místě, výměna zámku,   
    základní cylindrická vložka, sada dvou nových klíčů
 • ostraha provozovny - ostraha provozovny po dobu 48 hodin
 • stěhovací služby - přeprava pojištěného, zaměstnanců a mobiliáře po pojistné události
 • nouzový telefonický provoz - zajištění nouzového telefonického provozu po dobu 7 dní
 • vyhledání náhradních prostor provozovny - předložení až 3 nabídek prostor 
 • deratizace a dezinsekce - zajištění odborníka pro provedení konkrétní služby
 • zajištění sanační služby - zprostředkování společnosti, která provede sanační služby provozovny 
 • oprava spotřebičů (chladnička, mraznička, myčka) - doprava dodavatele, práce na místě, drobný materiál
 • oprava zdroje tepla (kotle, bojlery, ohřívače, tepelná čerpadla) - doprava, práce na místě, drobný materiál 

Kyber & IT asistence • pomoc s odstraněním následků kyber útoku, zajištění prevence a kontroly PC - konzultace či služby
        

 (mám zájem)
 • právní zastoupení v případě poškození pověsti klienta na internetu a sociálních sítích

 • neúspěšný nákup zboží na internetu - náhrada vzniklé škody (nedodání zboží, dodání poškozeného, neúplného či  
    jiného zboží), právní poradenství vč. právního zastoupení
 • zneužití platební karty - náhrada vzniklé škody, právní zastoupení při zneužití platební karty
 • IT telefonická asistence pro technologická zařízení - podpora při používání a nastavení vybraných zařízení
 • vzdálená IT asistence - konzultace a podpora poskytnutá prostřednictvím vzdáleného přístupu
 • obnova dat z paměťového zařízení - zajištění obnovy dat z poškozeného nosiče (pevné disky, USB zařízení apod.)

Právní asistence • telefonická právní asistence - konzultační služby

a daňové poradenství • právní asistence s finančním plněním - právní zastoupení v případě sporů, jejichž hodnota převyšuje 5 000 Kč
         (mám zájem)

 • daňové poradenství - poskytnutí konzultace - daň z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, daňová a účetní 
    administrativa



Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou vadou výrobku

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou přenosem choroby

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při 
ublížení na zdraví nebo usmrcením

Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech třetích 

osob a zaměstnanců

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných a na věcech 
převzatých

Odpovědnost za finanční škodu

Odpovědnost za finanční  škodu způsobenou vadou výrobku 
(demontáž / smísení)

Křížová odpovědnost vč. odstranění výluk na majet. propojenost

Odstranění výluk na majetkovou propojenost

Odpovědnost za škodu, újmu vzniklou členu orgánu

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí

Odpovědnost za škodu na motor. vozidlech převzatých k ostraze

Náhrada nákladů pojistitele pojištění odpovědnosti z provozu  
vozidla uplatněná formou postihu vůči pojištěnému jako zaměstnava-
teli řidiče vozidla

Odpovědnost za finanční škodu výboru společenství vlastníků byto-
vých jednotek

Odpovědnost za finanční škodu představenstva bytového družstva

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Odpovědnost zastupitelů

Odpovědnost při poskytování sociální služby

Odpovědnost člena orgánu za škodu vzniklou poškozením nebo 
zničením věci

Jiné:

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

15 000 000 Kč

20 000 000 Kč

25 000 000 Kč

30 000 000 Kč

35 000 000 Kč

40 000 000 Kč

50 000 000 Kč

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Územní platnost pojištění                                            ČR                     ČR + SR               Evropa                Svět (mimo území USA, Kanady, Austrálie)

Spoluúčast pro pojištění odpovědnosti                     1 000 Kč            2 500 Kč             5 000 Kč             10 000 Kč             individuální

Základní pojištění odpovědnosti (obsahem pojištění jsou všechny položky uvedené níže)

Rozsah základního pojištìní odpovìdnosti – pojistná nebezpeèí Limit pojistného plnìní 

Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové, duševních útrap a újmy na živém zvířeti)  

Škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřešováním věci  

Následná finanční škoda  

Náklady právní ochrany  

Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osoby i pracovníka pojištěného  

Úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění   

Odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku  

Provoz vozidla nad rámec povinného ručení a provoz vozidla jako pracovního stroje  

Škoda, újma vzniklá učni, žáku, studentu při praktickém vyučování  

Škoda na podzemním a nadzemním vedení   

Škoda způsobená při pastvě zvířaty   

Škoda způsobená pozvolným vnikáním vlhka   

Odpovědnost za pomocníka   

Ručení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace 

Retroaktivní krytí 

Dodatková pojištění odpovědnosti (křížkem zvolte požadované součásti pojištění)

OSTATNÍ INFORMACE

Předpokládaný počátek pojištění                                                                        Délka pojištění v letech (3 a více let - sleva) 

Úhrn škod vzniklých za poslední 3 uplynulé roky (uveďte prosím včetně škod nekrytých pojištěním)

Škody vzniklé na majetku                                       beze škody          do 50 000 Kč          do 100 000 Kč           vyšší škody:  Kč

Škody vzniklé z odpovědnosti pojištěného             beze škody          do 50 000 Kč          do 100 000 Kč           vyšší škody: Kč

Další po�adavky a sdìlení zájemce a pojištìní

Kontaktní osoba v UNIQA pojišťovna a.s.                                       Datum vyplnění                                           Podpis zájemce o pojištění
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