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1
Úvod
1.1

Informace o zadavateli

Název firmy:

Ostravská univerzita

Sídlo (ulice):

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

DIČ (IČO):

61988987

Statutární zástupce:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Roční obrat společnosti:

1,230 mld. Kč

Počet zaměstnanců:

1 500, z toho dvě třetiny akademičtí a vědečtí pracovníci

Počet studentů:

8 500

Zadavatel provozuje činnosti, ke kterým je oprávněn dle Statutu OU, činnosti uvedené ve Výpisu z
živnostenského rejstříku vedeného Magistrátem města Ostravy a dále činnosti, které nevyžadují zvláštního
oprávnění nebo povolení (např. pronájem). Zadavatel provozuje v rámci doplňkové činnosti vysokoškolské
koleje, které slouží k ubytování studentů a hostů.

1.1.1

Fakulty a ústavy a pracoviště

•

Fakulta umění

•

Filozofická fakulta

•

Pedagogická fakulta

•

Přírodovědecká fakulta

•

Lékařská fakulta,

•

Fakulta sociálních studií

•

Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

•

Centrum informačních technologií

•

Univerzitní knihovna

•

Rektorát

•

Univerzitní koleje

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Rozsah požadovaného pojištění – rozdělení na části

Zakázka je dělena na 4 části, rozpis jednotlivých částí je uvedený v přehledu níže. První část tvoří
pojištění majetku a odpovědnosti, druhou část pojištění vozidel, třetí část cestovní pojištění a čtvrtou část
pojištění odpovědnosti z provozování dronů.
Dodavatel může předložit nabídku na jednu nebo více částí. Zadavatel může pro každou z částí vybrat
jiného dodavatele, nebo může všechny části zadat jednomu dodavateli. Dodavatel nemůže vypovědět
pojistnou smlouvu, aniž by současně vypověděl i ostatní smlouvy, které společně představují jednu část
veřejné zakázky.
1. Pojištění majetku
a. Živelní pojištění
b. Pojištění odcizení a vandalismu
c. Pojištění skel
d. Pojištění elektroniky/strojů
e. Pojištění věcí přepravovaných vlastními vozidly
1. Pojištění odpovědnosti
a. Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti z držby nemovitosti
b. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem
2. Pojištění vozidel
3. Cestovní pojištění
4. Pojištění odpovědnosti z provozování dronů
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti
z provozování dronů předložte jako 5 samostatných pojistných smluv.
Pojistná doba nově vysoutěžených pojistných smluv je následující:
•

Pojištění majetku: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2026

•

Pojištění odpovědnosti: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2026

•

Pojištění vozidel: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2026

•

Cestovní pojištění: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025

•

Pojištění dronů: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025

Vzhledem k různým počátkům stávajících pojistných smluv budou jednotlivé smlouvy realizovány
s časovým odstupem.
Požadavky na rozsah pojištění jsou definovány v dokumentu níže, v případě pojištění vozidel a pojištění
odpovědnosti z provozování dronů v samostatné příloze. Požadované limity uvedené v dokumentech jsou
nejnižší akceptovatelné, je možné akceptovat i limity vyšší. Obdobně v případě spoluúčastí je uvedená
hodnota maximální možná, odchylky směrem k nižší úrovni spoluúčasti budou akceptovány.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Škodní průběh

1.3.1

1.3.2

Pojištění majetku
Rezerva

Rok

Počet škod

Plnění

2018

2

13 000 Kč

0 Kč

2019

4

870 000 Kč

0 Kč

2020

4

19 000 Kč

100 000 Kč

2021

0

0 Kč

0 Kč

Pojištění odpovědnosti
Plnění

Rezerva

Rok
2018

Počet škod
5

48 000 Kč

0 Kč

2019

8

76 000 Kč

0 Kč

2020

4

31 000 Kč

0 Kč

2021

5

310 000 Kč

0 Kč

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz

3

POJISTNÝ PROGRAM

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

2
Část 1 – Pojištění majetku a odpovědnosti
2.1

Obecná ujednání

2.1.1
Místa
pojištění

2.1.2

Místa pojištění
Adresa

Popis

Místa na území ČR, na kterých se nachází majetek
ve vlastnictví pojištěného nebo užívaný pojištěným

Budovy ve vlastnictví OSU, pronajaté budovy,
majetek OSU na cizích lokalitách

Pojistné částky

Předmět pojištění

Pojistná částka

Spoluúčast

Soubor vlastních a cizích nemovitostí definice dle
EPD8

4 723 344 000 Kč

dle nebezpečí

Soubor vlastních a cizích movitých věcí definice dle
EPD10a, včetně knihovního fondu

1 158 149 923 Kč

dle nebezpečí

50 000 000 Kč

dle nebezpečí

Soubor vlastních a cizích zásob včetně skript a
učebnic (1. riziko)

7 000 000 Kč

dle nebezpečí

Soubor vlastních i cizích věcí umělecké, kulturní a
historické hodnoty (1. riziko)

2 000 000 Kč

dle nebezpečí

Soubor cenností a peněz (1. riziko)

1 000 000 Kč

dle nebezpečí

10 000 000 Kč

dle nebezpečí

Soubor staveb dle EPD9 (1. riziko)

Soubor nedokončených investic (1. riziko)
Věci zaměstnanců, studentů, hostů (1. riziko)

2 000 000 Kč

dle nebezpečí

Náklady na demolici a odvoz suti dle EPD11

5 000 000 Kč

kombinovaná dle nebezpečí

Náklady na obnovu dat dle EPD15

500 000 Kč

kombinovaná dle nebezpečí

Náklady na vodné a stočné dle ENH10

200 000 Kč

kombinovaná dle nebezpečí

Náklady na dokumentaci pojistné události dle EGE5

200 000 Kč

kombinovaná dle nebezpečí

10 000 000 Kč

kombinovaná dle nebezpečí

Náklady historické hodnoty dle EPD12

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Smluvní ujednání k majetkovému pojištění (obecná)

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.
Pojistná smlouva však musí obsahovat následující ustanovení:
„V souladu s vyhrazenými změnami závazku uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů“ se ujednává
možnost změny pojistné smlouvy na základě požadavku pojistníka v následujících případech:
nabytí nového majetku do vlastnictví zadavatele – Kampus Černá Louka, zohledněné navýšením pojistných částek o
předpokládanou hodnotu 955 000 000 Kč pro soubor nemovitostí a předpokládanou hodnotu 89 000 000 Kč pro soubor
movitých věcí, po dokončení a předání stavby v průběhu roku 2022 a související navýšení pojistného
nabytí nového majetku (vyjma výše uvedeného) do vlastnictví zadavatele zohledněné příslušným navýšením pojistných
částek a souvisejícím navýšením pojistného, případně úbytek majetku zadavatele zohledněný příslušným snížením
pojistných částek a souvisejícím snížením pojistného
budoucí úprava pojistné hodnoty majetku zadavatele dle inflačních koeficientů ČSÚ zohledněná příslušným navýšením
či snížením pojistných částek a souvisejícím navýšením či snížením pojistného.
Tímto není dotčeno právo pojistníka požádat o jiné změny smlouvy v souladu s § 222 č. zákona 134/2016 Sb.“

EGE1 Makléřská doložka
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o. (Příkop 838/6,
Zábrdovice, Brno, 602 00, IČ: 29368324, DIČ: CZ29368324). Veškeré úkony související s touto pojistnou smlouvou
jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o.
Pojistné je splatné na účet makléře na základě předpisu pojistného vystaveného makléřem. Roční pojistné bude
hrazeno ve 4 splátkách.

EGE2 Jedna spoluúčast
V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění
za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je největší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý předmět
pojištění postižený touto pojistnou událostí, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých
předmětných pojištění.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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EGE3 Ujednání o trvání pojistné smlouvy
Pojištění se sjednává v minimální délce trvání 48 měsíců od počátku pojištění, při zachování pojistného období v délce
12 měsíců. Za tuto dlouhodobost pojištění poskytne pojistitel pojištěnému slevu v úrovni 15 % z ceny pojistného (tato
sleva bude pojistitelem samostatně vyčíslena v pojistné smlouvě). V případě, že pojistník pojištění ukončí před
uplynutím této doby, vrátí pojistiteli slevu, která byla udělena za celou dobu trvání pojistné smlouvy až do účinnosti
výpovědi.
Pro případ výpovědi ze strany pojistitele, z důvodů umožněných zákonem, sjednávají Smluvní strany odchylně od
příslušných zákonných ustanovení šestiměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Pojistníkovi doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. Lhůta pro
doručení výpovědi dle § 2807 NOZ je prodloužena ze šesti týdnů na šest měsíců.
V případě výpovědi této pojistné smlouvy, která je sjednána na základě Části 1 veřejné zakázky „Komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů“, pojistitel
ke stejnému datu vypovídá současně i ostatní pojistné smlouvy tvořící Část 1 výše zmíněné veřejné zakázky.

EGE4 Zachraňovací náklady
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady ve smyslu zákona 89/2012 Sb., a to až
do výše 10 % maximální možné škody na věci stanovené pro tuto pojistnou smlouvu, nebo do výše 10 % základního
limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti, není-li v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či pojistné
smlouvě uveden limit vyšší; zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny do výše maximální
možné škody na věci stanovené pro tuto pojistnou smlouvu, nebo do plné výše pojistné částky pro příslušný soubor,
podle toho, která hodnota je vyšší; v případě pojištění odpovědnosti jsou zachraňovací náklady na záchranu života
nebo zdraví osob hrazeny do plné výše základního limitu pojistného plnění.

EGE5 Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události
Jedná se o přiměřené a doložitelné náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaloží na přípravu podkladů, dokladování,
ověřování nebo zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná smlouva. Takovéto náklady
zahrnují mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené pojištěným (např. příplatky za přesčasovou
práci, práci v noci, o víkendech a zákonem stanovených svátcích, za přednostní zpracování, výrobu, dodání, pronájem,
za spěšnou přepravu včetně letecké) a rovněž další náklady na externí účetní, poradce, konzultanty a soudní znalce.

EGE6 Výpočet pojistného při zániku pojištění
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného pouze za dobu
pojištění do jeho zániku

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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EGE7 Bonifikace za dobrý škodní průběh
Za každý rok pojištění během sledovaného období poskytne pojistitel pojistníkovi / pojištěnému bonifikaci za dobrý
škodní průběh formou zpětné výplaty bonifikace v závislosti na vyhodnocení škodného průběhu v souladu s
následujícími podmínkami:
Škodní průběh

Bonifikace

max. 10 %

20 %

max. 20 %

10 %

EGE8 Informační povinnost
Informační (oznamovací) povinnost pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli je v případě právnické osoby plněna pouze
prostřednictvím vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Pro účely posouzení
porušení informační (oznamovací) povinnosti pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli se v případě právnické osoby vychází
výhradně z jednání vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Za vedení společnosti
se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním orgánem jmenované.

EGE9 Nedbalost
Pro případy, kdy se aplikace výluky z pojištění odvíjí od splnění podmínky vycházející ze subjektivní stránky jednání
pojištěného/pojistníka, jako je zavinění nebo vědomost pojištěného o určitých skutečnostech (např. výluka úmyslných
škod, výluka škod v důsledku skutečnosti, o které pojištěný/pojistník měl vědět v době uzavření pojistné smlouvy apod.),
dojde v případě, kdy je pojištěným/pojistníkem právnická osoba, k aplikaci takové výluky pouze za předpokladu, že
shora uvedená podmínka bude naplněna ze strany vedení společnosti. Za vedení společnosti se považuje statutární
orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním orgánem jmenované. Obdobně se toto ujednání vztahuje
i na případy krácení pojistného plnění v souvislosti s plněním povinností stanovených pojistnou smlouvu či zákonem.

EGE10 Krátkodobé pojištění bez přirážky
Odchylně od příslušných ustanovení všeobecných a zvláštních pojistných podmínek, kterými se jednotlivé složky
pojištění řídí, se smluvní strany dohodly, že pojistitel nebude účtovat přirážky za pojistná období kratší 1 roku.

EGE15b Platební podmínky
Platby pojistného budou prováděny v české měně 4x ročně. Pojistným obdobím je 12 měsíců (jeden rok). Platby budou
hrazeny zadavatelem na účet zplnomocněného makléře.

EGE16 Pojistný zájem
Pojistitel na základě jemu dostupných informací získaných v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy považuje pojistný
zájem pojistníka za prokázaný.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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EPD2 Místa pojištění
Pro vlastní majetek pojištěného, a majetek po právu užívaný včetně nedokončených investic, majetku ve zkušebním
provozu apod., pro který není v pojistné smlouvě uvedena konkrétní lokalita, je místem pojištění území České republiky.
V případě pojistné události musí být písemně prokazatelné, že se na dané lokalitě v době pojistné události nacházel
předmět pojištění (např. listem vlastnictví, nájemní smlouvou, evidencí majetku apod.) nebo pojištěný prokáže, že na
těchto místech prováděl objednanou činnost.

EPD2a Věci ve vozidle
Ujednává se, že pokud je předmět pojištění z provozních důvodů převážen, pak se za místo pojištění považuje i vnitřní
prostor vozidla (na území ČR).

EPD3 Automatické pojištění nově pořízeného majetku
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky zahrnut do
pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10 % nebude pojistitel požadovat doplatek pojistného. Pojištění se
vztahuje i na majetek, který zatím nebyl zaveden do účetnictví, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo na
pojištěného nebezpečí škody na takovém majetku. V případě navýšení o více než 10 % se pojistitel zavazuje pro
výpočet doplatku pojistného použít sazbu použitou pro výpočet pojistného v pojistné smlouvě.

EPD4 Převod cizích věcí do vlastnictví
Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v
případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

EPD5 Pojistná plnění
Ujednává se, že předmět pojištění je pojištěn na novou cenu. V případě škodní události vyplatí pojistitel náklad na
znovupořízení věci v nové ceně, odpovídající době pojistné události, snížený o cenu případných zbytků, bez odpočtu
opotřebení. Totéž platí i pro položky pojištěné na první riziko.
Pojistné plnění bude zahrnovat též zvýšené náklady vynaložené v důsledku změny legislativy, obecně závazných
předpisů, norem apod., pokud je pojištěný takové náklady nucen vynaložit v souvislosti se znovupořízením věci.
Pojistné plnění z tohoto titulu je omezeno limitem 20 000 000 Kč.
V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových cenách.
Pro věci umělecké, kulturní a historické hodnoty je pojistné plnění poskytnuto maximálně do výše stanovené na základě
znaleckého posudku hodnoty poškozené/zničené věci.

EPD6 Podpojištění
Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, že v době vzniku
pojistné události je pojistná částka pojištěného majetku nižší než jeho pojistná hodnota, stanovená v této pojistné
smlouvě, o méně než 15 %. Toto ujednání je nezávislé na ostatních ujednáních této pojistné smlouvy.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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EPD7 Stavební a montážní práce, kolaudace
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na věcné škody na majetku, na kterém jsou prováděny stavební
práce, instalace, montáže nebo provozní montáže apod. bez ohledu na to, zda je pro takové práce nutné stavební
povolení. Pojištění se vztahuje i na nemovitý majetek (budovy a stavby) opuštěný, neobývaný nebo před kolaudací,
jakož i movité věci, zásoby a další pojištěné věci / předměty pojištění v těchto nemovitostech umístěné, pokud na
základě smluv či právních předpisů přešlo na pojištěného nebezpečí škody na těchto nemovitostech a/nebo ostatních
věcech. Pojištění podle této doložky se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou.

EPD8 Nemovitý majetek (budovy) – definice
Soubor budov a hal včetně stavebních součástí (vnitřních a vnějších), trafostanic, výměníkových stanic, strojního
zařízení, vybavení budovy tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů,
vzduchotechniky apod.), a zařízení vedených v účetní evidenci pojištěného jako nemovitý majetek.

EPD9 Nemovitý majetek (stavby) – definice
Soubor oplocení, rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, laviček a veřejného
osvětlení v rámci areálu, koupaliště, skleníky, stavby s dřevěnou konstrukcí, stavby sloužící k umístění technologií,
stavby mající celý svůj objem pod úrovní přilehlého terénu, např. energetické kanály, kolektory, revizní a armaturní
šachtice, tunely, štoly, šachty, vrty, studny, sklepy, žumpy, drenáže, podzemní garáže, mosty, stavby pro úkryt osob
apod. Souborem rozvodných sítí se rozumí např. kanalizace, plynovodní řády, objekty rozvodné a zařízení rozvodů
energie apod. v areálech pojištěného.

EPD10 Movitý majetek – definice
Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM), věci umělecké a historické hodnoty (vlastní i cizí včetně věcí
vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, operativní či jiné evidenci pojištěného apod.

EPD11 Náklady na demolici, hašení apod.
V případě poškození nebo zničení předmětu pojištění poskytne pojistitel v rámci nákladů na opravu či znovuzřízení
předmětu pojištění pojistné plnění, které odpovídá vynaloženým nákladům vzniklým v příčinné souvislosti s pojistnou
událostí na hašení, vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí předmětu pojištění, odvoz suti a jiných zbytků
ke složišti a na jejich uložení nebo zničení, včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Pojistné plnění dle
předchozí věty poskytne pojistitel do horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět pojištění, v souvislosti s
jeho poškozením či zničením.
V případě, že došlo k vyčerpání pojistné částky pro sjednaný předmět pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění dle
tohoto ujednání i nad rámec horní hranice pojistného plnění, a to do výše uvedeného limitu plnění.

EPD12 Historická hodnota, majetek zvláštní hodnoty, pojistné plnění
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje bez omezení i na historické nebo památkově chráněné objekty. Při
znehodnocení nebo poškození předmětů zvláštní hodnoty budou hrazeny nezbytné, účelně vynaložené náklady na

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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jejich restaurování, maximálně však do výše stanoveného limitu plnění na pojistný rok. Při zničení nebo pohřešování
předmětů zvláštní hodnoty budou hrazeny účelně vynaložené náklady na zhotovení replik daných předmětů, maximálně
však do výše stanoveného limitu plnění na pojistný rok.

EPD13 Náklady – stavební součásti
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady na opravu nebo znovu pořízení poškozených nebo zničených
stavebních součástí, které jsou upevněny k budově nebo stavbě. Stavebními součástmi se rozumí věci, které k budově
nebo stavbě podle své povahy patří a jsou určeny k tomu, aby byly s budovou trvale užívány. Jedná se zejména o okna
dveře, příčky, vnitřní instalace, obklady, podlahy, malby, antény, EZS, EPS, dešťové svody, přístřešky atd.

EPD14 Náklady na vlastní a cizí technické zhodnocení budov
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených nebo zničených
investic, které mají charakter technického zhodnocení budovy, ať již se jedná o investice vlastní nebo cizí.

EPD15 Náklady na obnovu dat a dokumentace
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady, které pojištěný vynaloží na obnovu a/nebo znovupořízení
dat, databází, softwaru, plánů, záznamů, písemností a jiných dokumentů poškozených nebo zničených v souvislosti s
pojistnou událostí. Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem plnění.

EPD16 Technologická, strojní a elektronická zařízení – princip plnění
Pokud dojde ke zničení pojištěné movité věci (technologického, strojního nebo elektronického zařízení) a nové zařízení
o stejných parametrech či výkonu již není na trhu dostupné, je pojištěný oprávněn provést náhradu zařízením, které je
nejbližším vhodným funkčním ekvivalentem, bez ohledu na parametry / výkon.

EPD17 Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené ztrátou pojištěné věci v přímé souvislosti s
pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.

EPD18 Pojistné plnění – forma výplaty
Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se obě strany
nedohodnou jinak.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Pojištění živelních nebezpečí
Limit pojistného
plnění

Spoluúčast

FLEXA

bez limitu

20 000 Kč

Povodeň, záplava

100 000 000 Kč

20 000 Kč

Vodovodní škody

50 000 000 Kč

1 000 Kč

Vichřice, krupobití

100 000 000 Kč

20 000 Kč

Ostatní živelní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, tíha
sněhu/námrazy, lavina, pád předmětu, aerodynamický třesk,
pád předmětu, náraz dopravního prostředku)

100 000 000 Kč

20 000 Kč

Nepřímý úder blesku dle ENH8

1 000 000 Kč

5 000 Kč

Atmosférické srážky dle ENH6

500 000 Kč

5 000 Kč

Poškození vnějšího pláště budovy živočichy dle ENH13

200 000 Kč

5 000 Kč

Pojištěná
nebezpečí

2.2.1

Smluvní ujednání k pojištění živelních nebezpečí

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

ENH1 Časové vymezení jedné pojistné události
Ujednává se, že škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu
se odečítá pouze jedna spoluúčast. Odečet pouze jedné spoluúčasti platí také pro případy, kdy pojistná událost nastane
z téže příčiny na více místech pojištění.

ENH2 Účinnost PS
Všechna pojistná nebezpečí včetně povodně a záplavy se sjednávají okamžitě od data účinnosti smlouvy, tj. bez čekací
doby.

ENH3 Záplava, povodeň – definice
Povodní se rozumí dočasné / přechodné zvýšení hladiny vodních toků, nádrží nebo jiných povrchových vod, při kterém
dochází k vybřežení a voda zaplavuje místa mimo koryto vodního toku, břehy apod.
Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění, jinak než
z důvodu povodně.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
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Plnění z titulu pojištění záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že událost měla charakter záplavy nebo
povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí (např. 20letá voda apod.). Definice
nebezpečí záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá.

ENH4 Vodovodní škody – rozšíření definice
Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo
samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.), vnitřních a vnějších vedení, včetně odpadů, svodů dešťové
vody, rozvodů dalších kapalin / tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní
a odpadové potrubí a to i v důsledku přetlaku páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním
potrubí a zařízeních připojených na potrubí.

ENH5 Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí
Pojistné nebezpečí záplava, povodeň, atmosférické srážky, vodovodní škody apod. se vztahuje též na škody vzniklé
zpětným vystoupením vody z kanalizačních potrubí.

ENH6 Doplňková živelní nebezpečí – Atmosférické srážky, zatečení
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené vodou z atmosférických srážek včetně
zatečení. Pojistitel poskytne pojistné plnění např. v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky
nebo v případě, že působení sněhové, respektive ledové vrstvy a její tání poškodí pojištěnou nemovitost, včetně jejích
stavebních součástí a/nebo způsobí škodu na předmětech pojištění uložených v pojištěných nemovitostech nebo
objektech.

ENH7 Doplňková živelní nebezpečí – Náraz dopravního prostředku, pád stromu a jiných
předmětů
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené nárazem dopravního prostředku nebo jeho
nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů. Pojištění se vztahuje i na případy, kdy tyto předměty jsou
součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Dále se ujednává, že pojištění pro případ
poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy
byl dopravní prostředek (osobní auto, nákladní auto, přívěs, tahač, návěs, nakladač, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný
vozík, paletovací vozík apod.) v době nárazu řízen nebo provozován pojištěným, příp. byl v jeho vlastnictví, správě
nebo pod jeho kontrolou.

ENH8 Doplňková živelní nebezpečí – Pojištění nebezpečí nepřímého úderu blesku, indukce,
přepětí a elektrických poruch
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu blesku, indukce či
přepětí a vnitřně vzniklé elektrické poruchy.

ENH9 Doplňková živelní nebezpečí – Aerodynamický třesk, kouř
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku následujících nebezpečí:

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
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Aerodynamický třesk: aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla překročením
rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letícím letadlem.

•

Působení kouře.

ENH10 Pojištění nákladů za mimořádnou spotřebu vody vlivem poškození vodovodního potrubí
Pojistitel poskytne úhradu nákladů za mimořádnou spotřebu vody, ke které došlo únikem vody z poškozeného
vodovodního potrubí. Pojistitel uhradí pouze rozdíl mezi cenou, kterou pojištěný v účtovaném období obvykle platí za
spotřebu vody a cenou požadovanou dodavatelem vody po mimořádné spotřebě vzniklé následkem poškození
vodovodního potrubí. Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem plnění.

ENH11 Pojištění lehkých staveb a dřevostaveb
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na objekty s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním
a/nebo nafukovací haly, budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou konstrukcí a s
opláštěním ze dřeva a/nebo z desek na bázi dřeva / papíru.

ENH12 Pojištění chlazených zásob (zboží)
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na poškození nebo zničení zásob uskladněných v chladicích nebo
mrazicích zařízeních, pokud k takovému poškození nebo zničení došlo v důsledku náhlého výpadku elektrické energie
z veřejné elektrické sítě, a to za předpokladu, že toto přerušení trvalo nepřetržitě po dobu nejméně 10 hodin a nebylo
způsobeno předem oznámeným nebo úmyslným vypojením přívodu energie ze strany dodavatele a nebylo zaviněno
zaměstnanci pojištěného. Pojištění se vztahuje také na případy, kdy přerušení dodávek nebo vypnutí elektrické energie
bude nutné jako preventivní opatření z důvodu zabránění jiných škod na majetku nebo na zdraví.

ENH13 Doplňková živelní nebezpečí – Poškození vnějšího pláště pojištěné budovy nebo stavby
živočichy
Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení předmětu pojištění, pojištěného proti živelním nebezpečím touto
pojistnou smlouvou, způsobené destruktivní činností živočichů.

ENH14 Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události
Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí
pojištěnou touto pojistnou smlouvou.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Pojištění odcizení
Pojistná částka

Spoluúčast

Vlastní i cizí věci movité, zásoby, stavební součásti (1 riziko)

3 000 000 Kč

dle nebezpečí

Vlastní i cizí peníze, cennosti (1. riziko)

1 000 000 Kč

dle nebezpečí

limit pojistného plnění

spoluúčast

Krádež, loupež (včetně vandalismu)

viz pojistná částka

1 000 Kč

Vandalismus (prostý dle ECR1 vč. ECR3)

viz pojistná částka

1 000 Kč

Posel (přeprava cenností)

500 000 Kč

1 000 Kč

Prostá krádež dle ECR4

50 000 Kč

1 000 Kč

Předmět pojištění

Pojištěná nebezpečí

Zvláštní ujednání
Náklady na výměnu zámků dle ECR6

200 000 Kč

Peníze a cennosti v příruční pokladně dle ECR12

50 000 Kč

2.3.1

Smluvní ujednání k pojištění odcizení a vandalismu

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

ECR1 Prostý vandalismus
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy poškození pojištěných věcí, které nesouvisí s pokusem o
vloupání

ECR2 Nezjištěný pachatel
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy, kdy pachatel není zjištěn.

ECR3 Poškození malbou, rytím apod.
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na škody způsobené znečištěním (vnějším a/nebo vnitřním). Za
znečištění se považuje úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem. Při
poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle tohoto ujednání poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá
přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí
bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence
proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 30 %
z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci.

ECR4 Prostá krádež
Pojištění se vztahuje i na případy odcizení způsobené prostou krádeží (odcizení pojištěné věci bez překonání
překážek). Toto pojištění se sjednává na první riziko se samostatným limitem plnění.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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ECR5 Mobilní elektronika
Pojištění se vztahuje i na případ odcizení přepravované mobilní elektroniky z dopravního prostředku (jako např. vozidla,
vlaku, letadla, autobusu). Místem pojištění pro mobilní elektroniku je území Evropy.

ECR6 Výměna zámků
Pojištění zahrnuje i náklady na výměnu zámků vnějších či vnitřních dveří budovy na místě pojištění, pokud došlo ke
ztrátě klíče v důsledku pojistné události nebo odcizení. Toto pojištění se sjednává na první riziko se samostatným
limitem plnění.

ECR7 Náklady na odstranění škody
Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod, které
vznikly v důsledku odcizení, resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem úmyslně poškozených a zničených věcí
(vandalismus).

ECR8 Ujednání o uzavřeném prostoru
Odchylně od příslušných ujednání pojistných podmínek / pravidel či podmínek zabezpečení proti odcizení se ujednává,
že za uzavřený prostor se považuje i prostor maringotky nebo mobilní buňky nebo neukotveného stánku. Dále se za
uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený pláštěm (i střechou)
sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet
světlíky a požární klapky. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují i požární dveře, prosklené dveře (uzavřené
elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže uzavřené
elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny.
Za uzavřený prostor se považuje také každá jednotlivá místnost v budově; za vloupání do uzavřeného prostoru se
považuje prokazatelné násilné překonání překážky, která tento prostor odděluje od okolí (tedy např. vypáčení dveří
kanceláře uvnitř kancelářské budovy, učebny uvnitř škody); pro nárok na pojistné plnění přitom není nutné, aby známy
násilného vniknutí byly zároveň shledány na vnějších konstrukčních prvcích budovy, v níž se tento uzavřený prostor
nachází.

ECR10 Kamerové systémy – změna podmínek zabezpečení
V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění i v případě, budou-li
pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání
konstrukčního upevnění.

ECR12 Peníze a cennosti v příruční pokladně
Za dostatečné zabezpečení pro peníze a cennosti v uzamčené příruční pokladně se považuje, je-li tato umístěna tak,
aby nebyla viditelná, v uzamčené skříni nebo zásuvce. Pojistitel poskytne na základě tohoto ujednání pojistné plnění
maximálně do ujednaného limitu plnění.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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ECR13 Věci zaměstnanců a hostů – jízdní kola
Za věci zaměstnanců a hostů jsou považována i jízdní kola, která jsou odložena na místech k tomu určených
pojištěným. Pro pojištění odcizení se ujednává, že jako dostatečné zabezpečení je považován zámek na kolo.
Maximální výše pojistného plněni je stanovena na 10 000 Kč na každé odcizené jízdní kolo

ECR14 Překonání překážky
Nejsou-li v době vzniku škodní události splněny minimální požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí, sníží
pojistitel pojistné plnění pouze úměrně tomu, zda pachatel při škodní události takto nesplněné minimální požadavky na
způsoby zabezpečení skutečně překonal.

ECR15 Specifický způsob zabezpečení
Ujednává se, že peníze a cennosti jsou uloženy v úschovném objektu (trezor). Trezory se nachází v místnosti v přízemí
budovy R. Dřevěné vstupní dveře jsou vybaveny jedním bezpečnostním zámkem. Okno je opatřeno funkční mříží.
V místnosti je čidlo EZS s prostorovou ochranou. Svod EZS je vyveden na PCO s dobou dojezdu 10 minut. Peníze a
cennosti jsou uloženy ve dvou trezorech stojících vedle sebe. Oba trezory jsou pevně ukotveny k podlaze.
1.trezor – nábytkový trezor bezp. tř. I podle ČSN EN 1143-1, typ NTS 13 SC; limit plnění pro tento trezor činí
1 000 000 Kč
2.trezor – trezor bezp. tř. I podle ČSN EN 1143-1, typ N4/I E; limit plnění pro tento trezor činí 1 000 000 Kč

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Pojištění skel

Předmět pojištění

Limit plnění (1. riziko)

spoluúčast

Soubor skel definovaný doložkami EGS1

1 000 000 Kč

1 000 Kč

2.4.1

Smluvní ujednání k pojištění skel

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

EGS1 Skla – definice
Za soubor skel se považuje soubor oken, výloh, zrcadel, světlíků, vitrín, pultů, vnitřních stěn, vstupních dveří a případné
provizorní zasklení, ve všech případech bez ohledu na tloušťku jednotlivého skla / celého zasklení, včetně nalepených
folií, nápisů a čidel elektrické zabezpečovací signalizace na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, světelných
reklam, laboratorního skla, zasklení skleníků apod.

EGS2 Skla – oprava
Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové zabezpečení výplně
po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení
okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše
30 % pojistné částky.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Pojištění elektroniky

Předmět pojištění
Soubor elektroniky vč. strojních součástí a
včetně skleněných částí (zejména objektivy,
čočky) – stacionární
Soubor elektroniky vč. strojních součástí a
včetně skleněných částí (zejména objektivy,
čočky) – mobilní

2.5.1

Limit plnění (1. riziko)

spoluúčast

15 000 000 Kč

10 000 Kč

2 000 000 Kč

10 000 Kč

Smluvní ujednání k pojištění elektroniky

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

EEE1 Elektronika – stáří
Pojištění se vztahuje na specifikovaná elektronická zařízení nebo jejich soubory bez ohledu na jejich stáří.

EEE2 Přenosná zařízení – limit plnění, územní rozsah (pokud není uvedeno jako samostatný
předmět pojištění a v rámci lokalit)
Pro přenosná elektronická zařízení se ujednává maximální roční limit plnění ve výši 2 000 000 Kč a místem pojištění je
území celého světa.

EEE3 Pojištění elektroniky – rozšíření pojistného krytí
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé na pojištěném zařízení v důsledku poškození
nebo zničení, za které je dodavatel (smluvní partner nebo opravce) odpovědný podle zákona nebo smlouvy.

EEE4 Pojištění elektroniky – rozšíření pojistného krytí II
Pojištění se vztahuje na programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho zničení v souvislosti se
zničením nebo poškozením pojištěné věci.

EEE5 Výpadek, přerušení dodávek médií
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na hmotné škody, popř. přerušení provozu (je-li sjednáno)
způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, elektrické energie nebo jiného média. (zejména
způsobené přerušením nebo zastavením provozu zařízení, ať již částečného nebo úplného).

EEE6 Plnění pojistitele bez odečtu opotřebení
Zahrnuje-li pojištění i živelní nebezpečí, pojistitel v případě poškození nebo zničení pojištěných věcí živelní událostí
vyplatí náklad na znovupořízení věci nebo její části v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez
odpočtu opotřebení.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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EEE7 Hmyz, hlodavci, jiní živočichové
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené hmyzem, hlodavci nebo jinými živočichy.

EEE8 Zařízení mimo provoz – rozšíření pojistného krytí
Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době pojistné události
mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa pojištění přepravována,
přemísťována, demontována či opětovně montována.

EEE9 Změna podmínek zabezpečení
Pojištění se vztahuje také na poškození či zničení pojištěného zařízení při přepravě vč. odcizení pojištěného
elektronického zařízení z vozidel, pokud bylo elektronické zařízení umístěno v uzamčeném vozidle v zavazadlovém
prostoru, případně je pevně spojeno s vozidlem

EEE10 Provizorní opravy
Pojištění se vztahuje také na provizorní opravy poškozeného strojního zařízení, pokud se tím nezvýší náklady na
celkovou opravu. V opačném případě hradí pojistitel tyto náklady s limitem plnění (první riziko) 50 000 Kč

2.6

Strojní pojištění

Předmět pojištění
Soubor strojních zařízení vč. elektronických
součástí (stacionární)

2.6.1

Limit plnění (1. riziko)

spoluúčast

2 000 000 Kč

10 000 Kč

Smluvní ujednání ke strojnímu pojištění

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

EMB2 Výpadek, přerušení dodávek médií
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na hmotné škody, popř. přerušení provozu (je-li sjednáno)
způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, elektrické energie nebo jiného média. (zejména
způsobené přerušením nebo zastavením provozu stroje, ať již částečného nebo úplného).

EMB3 Elektronické části strojů
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na samostatné škody na řídících a jiných elektronických prvcích a
elektrotechnických součástech pojištěných strojních zařízení, nosičích dat a záznamech na nich, bez ohledu na jejich
stáří.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
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EMB4 Pojištění strojů – stáří
Pro pojištění strojů se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje, jejichž stáří v době vzniku škody přesáhlo 10 let.

EMB9 Hmyz, hlodavci, jiní živočichové
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené hmyzem, hlodavci nebo jinými živočichy.

EMB11 Zachraňovací náklady
Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 10% pojistné částky pojištěného strojního zařízení. Toto omezení
neplatí při záchraně života a zdraví osob.

2.7

Pojištění přepravy vlastních věcí vlastními vozidly

Přeprava vlastních věcí vlastními vozidly
Limit pojistného plnění (jedna a všechny události)

1 000 000 Kč
Havárie dopravního prostředku

Pojištěná nebezpečí

Živel
Odcizení

Územní rozsah pojištění

Evropa

Definice pojištěných vozidel
Za vlastní vozidlo bude považováno jakékoli vozidlo, které řídí zaměstnanec pojistníka.
Zvláštní ujednání
Ujednává se, že za uzamčený prostor se považuje i vnitřní prostor vozidla a za překonání překážky v
souvislosti s odcizením se považuje viditelné poškození vozidla dokumentované PČR. Při odstavení vozidla
mezi 22 a 6 hodinou se ujednává, že plnění bude poskytnuto v plné výši limitu pouze v případě, že vozidlo
bylo odstaveno v uzavřené garáži nebo na hlídaném parkovišti.
Spoluúčast

5 000 Kč

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
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Pojištění odpovědnosti

2.8.1

Princip pojištění, územní rozsah a základní parametry

Claims made

Princip pojištění
Retroaktivní krytí (příčina,
vznik)

Druh krytí

Období od

Limit pojistného plnění

Obecná odpovědnost

1. 3. 2014

5 000 000 Kč

Odpovědnost za
výrobek

1. 3. 2014

5 000 000 Kč

Dodatečná lhůta pro hlášení pojistiteli

180 dní

Územní rozsah

Celý svět bez USA/CAN
Celý svět

Pouze pro škody
způsobené zaměstnanci
na služebních cestách

Počet studentů

8 500

Počet zaměstnanců

1 500, z toho dvě třetiny akademičtí a vědečtí pracovníci

spoluúčast

Základní limit pojistného plnění
Obecná odpovědnost

30 000 000 Kč, 2x ročně

1 000 Kč

Odpovědnost za výrobek

30 000 000 Kč, 2x ročně

1 000 Kč

Sublimity pojistného plnění
Následné finanční škody

plná výše základního limitu

1 000 Kč

Držba nemovitosti, nájemní vztahy

plná výše základního limitu

1 000 Kč

plná výše základního limitu

1 000 Kč

Regresy zdravotních pojišťoven. SSZ
třetí strany
vlastní zaměstnanci

5 000 000 Kč

1 000 Kč

Věci převzaté a užívané

2 000 000 Kč

1 000 Kč

Věci zaměstnanců, studentů,
návštěvníků

2 000 000 Kč

1 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 Kč

Čisté finanční škody
obecná odpovědnost
Práce pracovního stroje

plná výše základního limitu
pojezd

Osobnostní újma

1 000 Kč

500 000 Kč

1 000 Kč

10 000 000 Kč

5 000 Kč

Škoda na životním prostředí

plná výše základního limitu

5 000 Kč

Odpovědnost za studenty na praxi

plná výše základního limitu

5 000 Kč

Pořádání akcí (včetně aktivních účastníků)

plná výše základního limitu

5 000 Kč

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz

21

POJISTNÝ PROGRAM

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Zahrnuje odpovědnost za majetkovou i nemajetkovou újmu, a újmu způsobenou vadným výrobkem, včetně
odpovědnosti z držby, vlastnictví, správy, pronájmu a užívání nemovitostí vč. regresů zdravotních pojišťoven a
dávek správy sociálního zabezpečení, následných finančních škod, škod na zdraví studentů a návštěvníků, škod
na životním prostředí, odpovědnosti provozovatele jídelen (včetně salmonely), ubytovacích zařízení, odpovědnost
studentů vůči škole či třetím osobám, škody způsobené v souvislosti s provozováním parkoviště. Pro vyloučení
pochybností se ujednává, že pojištěnou činností se v souladu se Statutem Ostravské univerzity rozumí i
organizování kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost (např. konference, výstavy, divadelní představení,
koncerty, sportovní utkání atd.). Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je oprávněný nárok poškozeného
na náhradu vzniklé újmy podle platných právních předpisů uplatněný vůči pojistníkovi.
Pro škody způsobené studentům se pojištění odpovědnosti sjednává bez spoluúčasti.

2.8.2

Smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.
Pojistná smlouva však musí obsahovat následující ustanovení:
„V souladu s vyhrazenými změnami závazku uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů“ se ujednává
možnost změny pojistné smlouvy na základě požadavku pojistníka v následujících případech:
budoucí úprava limitů a sublimitů pro pojištění odpovědnosti dle inflačních koeficientů ČSÚ a související navýšení či
snížení pojistného
Tímto není dotčeno právo pojistníka požádat o jiné změny smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.“

EGE1 Makléřská doložka
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o. (Příkop 838/6,
Zábrdovice, Brno, 602 00, IČ: 29368324, DIČ: CZ29368324). Veškeré úkony související s touto pojistnou smlouvou
jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o.
Pojistné je splatné na účet makléře na základě předpisu pojistného vystaveného makléřem. Roční pojistné bude
hrazeno ve 4 splátkách.

EGE3 Ujednání o trvání pojistné smlouvy
Pojištění se sjednává v minimální délce trvání 48 měsíců od počátku pojištění, při zachování pojistného období v délce
12 měsíců. Za tuto dlouhodobost pojištění poskytne pojistitel pojištěnému slevu v úrovni 15 % z ceny pojistného (tato
sleva bude pojistitelem samostatně vyčíslena v pojistné smlouvě). V případě, že pojistník pojištění ukončí před

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
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uplynutím této doby, vrátí pojistiteli slevu, která byla udělena za celou dobu trvání pojistné smlouvy až do účinnosti
výpovědi.
Pro případ výpovědi ze strany pojistitele, z důvodů umožněných zákonem, sjednávají Smluvní strany odchylně od
příslušných zákonných ustanovení šestiměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Pojistníkovi doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. Lhůta pro
doručení výpovědi dle §2807 NOZ je prodloužena ze šesti týdnů na šest měsíců.
V případě výpovědi této pojistné smlouvy, která je sjednána na základě Části 1 veřejné zakázky „Komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů“, pojistitel
ke stejnému datu vypovídá současně i ostatní pojistné smlouvy tvořící Část 1 výše zmíněné veřejné zakázky.

EGE4 Zachraňovací náklady
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady ve smyslu zákona 89/2012 Sb., a to až
do výše 10% maximální možné škody na věci stanovené pro tuto pojistnou smlouvu, nebo do výše 10 % základního
limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti, není-li v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či pojistné
smlouvě uveden limit vyšší; zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny do výše maximální
možné škody na věci stanoveném pro tuto pojistnou smlouvu, nebo do plné výše pojistné částky pro příslušný soubor,
podle toho, která hodnota je vyšší; v případě pojištění odpovědnosti jsou zachraňovací náklady na záchranu života
nebo zdraví osob hrazeny do plné výše základního limitu pojistného plnění.

EGE6 Výpočet pojistného při zániku pojištění
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného pouze za dobu
pojištění do jeho zániku

EGE7 Bonifikace za dobrý škodní průběh
Za každý rok pojištění během sledovaného období poskytne pojistitel pojistníkovi / pojištěnému bonifikaci za dobrý
škodní průběh formou zpětné výplaty bonifikace v závislosti na vyhodnocení škodného průběhu v souladu
s následujícími podmínkami:
Škodní průběh

Bonifikace

max. 10 %

20 %

max. 20 %

10 %

EGE8 Informační povinnost
Informační (oznamovací) povinnost pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli je v případě právnické osoby plněna pouze
prostřednictvím vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Pro účely posouzení
porušení informační (oznamovací) povinnosti pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli se v případě právnické osoby vychází

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
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výhradně z jednání vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Za vedení společnosti
se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním orgánem jmenované.

EGE9 Nedbalost
Pro případy, kdy se aplikace výluky z pojištění odvíjí od splnění podmínky vycházející ze subjektivní stránky jednání
pojištěného/pojistníka, jako je zavinění nebo vědomost pojištěného o určitých skutečnostech (např. výluka úmyslných
škod, výluka škod v důsledku skutečnosti, o které pojištěný/pojistník měl vědět v době uzavření pojistné smlouvy apod.),
dojde v případě, kdy je pojištěným/pojistníkem právnická osoba, k aplikaci takové výluky pouze za předpokladu, že
shora uvedená podmínka bude naplněna ze strany vedení společnosti. Za vedení společnosti se považuje statutární
orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním orgánem jmenované. Obdobně se toto ujednání vztahuje
i na případy krácení pojistného plnění v souvislosti s plněním povinností stanovených pojistnou smlouvu či zákonem.

EGE10 Krátkodobé pojištění bez přirážky
Odchylně od příslušných ustanovení všeobecných a zvláštních pojistných podmínek, kterými se jednotlivé složky
pojištění řídí, se smluvní strany dohodly, že pojistitel nebude účtovat přirážky za pojistná období kratší 1 roku.
Platby pojistného budou prováděny v české měně 4x ročně. Pojistným obdobím je 12 měsíců (jeden rok). Platby budou
hrazeny zadavatelem na účet zplnomocněného makléře.

EGE16 Pojistný zájem
Pojistitel na základě jemu dostupných informací získaných v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy považuje pojistný
zájem pojistníka za prokázaný.

EGL2 Čisté finanční škody – pokuty penále
Pojištění sjednané touto smlouvou se v rámci čistých finančních škod vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou
třetí osobě spočívající v pokutě či penále, které bylo uloženo třetí osobě v důsledku jednání pojištěného.

EGL3 Čisté finanční škody – výrobek
Pojištění sjednané touto smlouvou se v rámci čistých finančních škod se vztahuje i na čisté finanční škody vzniklé v
důsledku vady výrobku, vadně poskytnuté služby nebo vadně vykonané práce.

EGL4a Újma způsobená osobám, které jsou ve významném vztahu, vč. majetkově propojených
osob
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené i osobám, které jsou ve
významném vztahu k pojištěnému, vč. pojištěným majetkově propojeným osobám, a to pro veškerý rozsah pojistného
krytí a do limitů pojistného plnění sjednaných touto pojistnou smlouvu.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
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EGL5 Regresní nároky – nemocenské pojištění
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje též na případy nároku orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému
na regresní náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (např. §126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění).

EGL6 Odpovědnost za výrobek – montáž, demontáž
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku zkoušení/měření, odstranění,
demontáže, vyjmutí nebo uvolnění závadných výrobků nebo stavebních dílů dodaných pojištěným, a v důsledku
následné montáže, připevnění a osazení nezávadných výrobků nebo stavebních dílů.

EGL7 Odpovědnost za výrobek – spojení, smísení
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé spojením nebo smísením vadného výrobku
dodaného pojištěným s jinou věcí, a škody vzniklé dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku dodaného
pojištěným, včetně škody způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci.

EGL8 Odpovědnost za výrobek – retroaktivní krytí
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené výrobkem, který byl uveden na trh nejvýše 5
let před účinností této smlouvy.

EGL11 Prodloužení konce pojištění – pravomocnost rozhodnutí
Pokud o náhradě této škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí
tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o škodě nabude právní moci, trvá ve vztahu k této škodě
pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojištění.

EGL12 Jurisdikce – rozšíření pojistného krytí
Pojištění se vztahuje na případy nároků na náhradu škody vznesené podle právního řádu kteréhokoliv státu světa,
vyjma USA/Kanady.

EGL14 Ochrana osobnosti
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k peněžité náhradě újmy spočívající v neoprávněném zásahu do
přirozených práv člověka nebo do pověsti či soukromí právnické osoby (např. omezení osobní svobody, zásah do cti
nebo důstojnosti, poškození dobrého jména apod.)

EGL16 Výrobek – změna definice
Výrobkem se pro účely tohoto pojištění rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána
bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh, a to bez ohledu na to, zda je určena (tj. zejména
úplatně nebo bezúplatně předána nebo nabídnuta k předání za účelem distribuce nebo používání) spotřebiteli nebo
podnikateli. Výrobkem jsou rovněž součásti i příslušenství věci movité i nemovité. Za výrobek se považuje i elektřina.
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku se vztahuje též na škody způsobené vadně vykonanou
prací po jejím předání.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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EGL17 Činnosti nezapsané v živnostenském rejstříku – rozšíření pojistného krytí
Pojištění odpovědnosti za škody se kromě činností zapsaných v živnostenském rejstříku vztahuje též na jiné činnosti
vykonávané pojištěným, pokud tyto činnosti nepředstavují podstatné zvýšení pojistného rizika a objem této činnosti
nepřesahuje 5 % z celkového obratu pojištěného.

EGL20 Věci užívané – nemovitosti
V případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých nebo užívaných se toto připojištění vztahuje
také na nemovitosti.

EGL21 Odpovědnost z držby nemovitosti
Toto pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem, správou
a provozem těchto nemovitostí.

EGL22 Duševní útrapy
V případě nemajetkové újmy na zdraví nebo na životě člověka poskytne pojistitel náhradu duševních útrap způsobených
poškozenému nebo náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozeného v případě
usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

EGL27 Odborné služby
Pojištění se vztahuje i na újmy způsobené pojištěným při poskytování poradenství, konzultací, servisu, designu a jiných
odborných služeb vykonávaných v přímé souvislosti a v rámci hlavní podnikatelské činnosti pojištěného.

EGL28 Praxe vykonávaná u pojištěného
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené osobami, které v rámci přípravy k povolání
absolvují praktické vyučování u pojištěného. Pojištění se dále vztahuje i na újmy způsobené těmto osobám.

EGL29 Dobrovolnická činnost
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené vlastními zaměstnanci, které pojištěný
uvolnil k výkonu dobrovolné charitativní nebo obdobné činnosti u třetích osob.
Pro újmy způsobené třetím osobám při výkonu dobrovolné činnosti jsou osoby vykonávající dobrovolnou činnost mimo
pracovněprávní či obdobné vztahy u pojištěného považovány za osoby jednající za pojištěného. Pro újmy způsobené
mezi sebou navzájem a dále pro újmy způsobené zaměstnancům či osobám v obdobném vztahu k pojištěnému jsou
osoby vykonávající dobrovolnou činnost mimo pracovněprávní či obdobné vztahy u pojištěného považovány za osoby
nezávislé na pojištěném.

EGL31 Jedna pojistná událost – jedna spoluúčast
Ujednává se, že více nároků újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se
považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob. Od celkové výše pojistného plnění se
odečte pouze jedna spoluúčast.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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3
Část 2 – Pojištění vozidel
3.1

Rozsah pojištění

Přehled pojištěných vozidel a požadavky na rozsah pojištění jsou uvedeny níže a v příloze č. 1a
zadávací dokumentace.

3.1.1

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Limit minimálně 100 000 000 Kč pro ujmu na zdraví (pro každého poškozeného) a 100 000 000 Kč pro
škodu na věci.

3.1.2

Havarijní pojištění
Dopravní nehoda
Přírodní nebezpečí
Pojistná nebezpečí

Odcizení a vandalismus
Střet se zvěří

Havarijní pojištění

Poškození zvěří

3.1.3

Evropa

Zvláštní ujednání

včetně polepů, jsou-li započítány v obecné ceně

Asistenční služby (minimální rozsah)

Asistenční služby pro vozidla
do 3,5t základní

Asistenční služby pro vozidla
nad 3,5t

3.2

Územní rozsah

Typ nepojízdnosti vozidla

Havárie i porucha

Příjezd a zásah mechanika

45 minut (práce)

Odtah vozidla

50 km

Úschova nepojízdného vozidla

10 kalendářních dní

Typ nepojízdnosti vozidla

Havárie i porucha

Smluvní ujednání

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Pojistná smlouva však musí obsahovat následující ustanovení:
„V souladu s vyhrazenými změnami závazku uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů“ se ujednává
možnost změny pojistné smlouvy na základě požadavku pojistníka v následujících případech:
budoucí úprava seznamu pojištěných vozidel pro zohlednění nově pořízených vozidel a s tím související navýšení
pojistného nebo naopak vyřazených vozidel a s tím související snížení pojistného
aktualizace obecné ceny pojištěných vozidel pro zajištění aktuálních pojistných částek a s tím související navýšení či
snížení pojistného
Tímto není dotčeno právo pojistníka požádat o jiné změny smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.“

EGE1 Makléřská doložka
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o. (Příkop 838/6,
Zábrdovice, Brno, 602 00, IČ: 29368324, DIČ: CZ29368324). Veškeré úkony související s touto pojistnou smlouvou
jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o.
Pojistné je splatné na účet makléře na základě předpisu pojistného vystaveného makléřem. Roční pojistné bude
hrazeno ve 4 splátkách.

EGE3 Ujednání o trvání pojistné smlouvy
Pojištění se sjednává v minimální délce trvání 48 měsíců od počátku pojištění, při zachování pojistného období v délce
12 měsíců. Za tuto dlouhodobost pojištění poskytne pojistitel pojištěnému slevu v úrovni 15 % z ceny pojistného (tato
sleva bude pojistitelem samostatně vyčíslena v pojistné smlouvě). V případě, že pojistník pojištění ukončí před
uplynutím této doby, vrátí pojistiteli slevu, která byla udělena za celou dobu trvání pojistné smlouvy až do účinnosti
výpovědi.
Pro případ výpovědi ze strany pojistitele, z důvodů umožněných zákonem, sjednávají Smluvní strany odchylně od
příslušných zákonných ustanovení šestiměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Pojistníkovi doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. Lhůta pro
doručení výpovědi dle §2807 NOZ je prodloužena ze šesti týdnů na šest měsíců.

EGE15b Platební podmínky
Platby pojistného budou prováděny v české měně 4x ročně. Pojistným obdobím je 12 měsíců (jeden rok). Platby budou
hrazeny zadavatelem na účet zplnomocněného makléře.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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4
Část 3 – Cestovní pojištění
4.1

Informace o procestovaných dnech

Níže uvádíme pro potřeby stanovení předpokládaného objemu procestovaných dní přehledy za roky
2018 a 2019. Novější údaje nejsou relevantní s ohledem na globální pandemii a omezené možnosti
cestování v uplynulých dvou letech.

4.1.1

Rok 2019

4.1.2

4.2

Územní platnost

Počet procestovaných dní

Slovensko

1083

Evropa

5920

Celý svět mimo USA

814

USA

813

Celkem

8630

Rok 2018
Územní platnost

Počet procestovaných dní

Slovensko

1079

Evropa

4864

Celý svět mimo USA

691

USA

454

Celkem

7088

Požadavky na rozsah pojištění

Maximální věk pojištěného: 85 let
Maximální délka jedné cesty: 365 dní
Zahrnutí nákladů souvisejících s onemocněním COVID19 včetně mutací

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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Minimální horní hranice (limit)
pojistného plnění v Kč pro jednu
a každou pojistnou událost

Maximální výše
spoluúčasti v Kč

Léčebné výlohy

0 Kč

10 000 000 Kč

Úrazové pojištění, trvalé následky

0 Kč

800 000 Kč

Úrazové pojištění, smrt úrazem

0 Kč

400 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou třetí osobě na životě a
zdraví

0 Kč

12 000 000 Kč

Pojištění zavazadel

0 Kč

30 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě na věci

0 Kč

6 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou třetí osobě, následná
újma

0 Kč

3 000 000 Kč

COVID – náklady na karanténu

0 Kč

15 000 Kč

Léčebné výlohy zahrnují ambulantní lékařské ošetření, předepsané léky a zdravotnický materiál,
hospitalizace vč. dopravy do nemocnice, léčba, diagnostika a lékařsky neodkladná operace, zubní ošetření
k odstranění akutní bolesti, pobyt člena rodiny v blízkosti při hospitalizaci nemocného, převoz nemocného
do ČR, návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR, převoz tělesných ostatků do ČR.

4.3

Hlášení cest a vyúčtování pojistného

Jednotlivé výjezdy na zahraniční pracovní cestu budou Zadavatelem pojistiteli hlášeny zpětně za
uplynulé čtvrtletí v rozsahu celkového počtu procestovaných dní pro jednotlivé destinace. Pojistné bude
hrazeno zálohou ve výši 30 000 Kč s následným vyúčtováním dle skutečného stavu procestovaných dní
čtvrtletně v průběhu ročního pojistného období.

4.4

Smluvní ujednání

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

EGE1 Makléřská doložka
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o. (Příkop 838/6,
Zábrdovice, Brno, 602 00, IČ: 29368324, DIČ: CZ29368324). Veškeré úkony související s touto pojistnou smlouvou
jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o.
Pojistné je splatné na účet makléře na základě předpisu pojistného vystaveného makléřem.

EGE3 Ujednání o trvání pojistné smlouvy
Pojištění se sjednává v minimální délce trvání 48 měsíců od počátku pojištění, při zachování pojistného období v délce
12 měsíců. Za tuto dlouhodobost pojištění poskytne pojistitel pojištěnému slevu v úrovni 15 % z ceny pojistného (tato

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
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sleva bude pojistitelem samostatně vyčíslena v pojistné smlouvě). V případě, že pojistník pojištění ukončí před
uplynutím této doby, vrátí pojistiteli slevu, která byla udělena za celou dobu trvání pojistné smlouvy až do účinnosti
výpovědi.
Pro případ výpovědi ze strany pojistitele, z důvodů umožněných zákonem, sjednávají Smluvní strany odchylně od
příslušných zákonných ustanovení šestiměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Pojistníkovi doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. Lhůta pro
doručení výpovědi dle §2807 NOZ je prodloužena ze šesti týdnů na šest měsíců.

EGE15b Platební podmínky
Platby pojistného budou prováděny v české měně 4x ročně. Pojistným obdobím je 12 měsíců (jeden rok). Platby budou
hrazeny zadavatelem na účet zplnomocněného makléře.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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5
Část 4 – Pojištění letecké odpovědnosti
5.1

Rozsah pojištění

Přehled pojištěných dronů a požadavky na rozsah pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1b zadávací
dokumentace. Požadovaný rozsah odpovídá požadavkům na povinně smluvní pojištění odpovědnosti dle
příslušných právních předpisů.

5.1.1

Postupné zařazování dronů do pojištění

Jednotlivé drony budou do pojištění zařazovány průběžně tak, že:
•

Drony, které jsou v tuto chvíli provozovány budou do pojištění zařazeny k rozhodným datům
počátku pojištění uvedeným v příloze č. 1b.

•

Drony, které v tuto chvíli nejsou provozovány budou do pojištění zařazeny na základě požadavku
zadavatele, jakmile budou splněny zákonné podmínky pro provozování jednotlivých dronů (jde
především o absolvování povinného online výcviku jednotlivými piloty dronů)

Vyúčtování změn proběhne jednou ročně vždy
dopojištění/odpojištění dronů v průběhu pojistného období.

k výročí

pojistné

smlouvy

na

základě

Pro účely hodnocení je relevantní nabídková cena stanovená pro všechny
drony uvedené v příloze č. 1b zadávací dokumentace.

5.2

Smluvní ujednání

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné pojistné
podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného ujednání pojistitele s
ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.
Pojistná smlouva však musí obsahovat následující ustanovení:
„V souladu s vyhrazenými změnami závazku uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů“ se ujednává
možnost změny pojistné smlouvy na základě požadavku pojistníka v následujících případech:

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
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budoucí úprava seznamu pojištěných dronů pro zohlednění nově provozovaných dronů podléhajících povinnosti sjednat
pojištění odpovědnosti a s tím související navýšení pojistného nebo naopak již neprovozovaných dronů podléhajících
povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti a s tím související snížení pojistného
Tímto není dotčeno právo pojistníka požádat o jiné změny smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.“

EGE1 Makléřská doložka
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o. (Příkop 838/6,
Zábrdovice, Brno, 602 00, IČ: 29368324, DIČ: CZ29368324). Veškeré úkony související s touto pojistnou smlouvou
jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o.
Pojistné je splatné na účet makléře na základě předpisu pojistného vystaveného makléřem.

EGE3 Ujednání o trvání pojistné smlouvy
Pojištění se sjednává v minimální délce trvání 48 měsíců od počátku pojištění, při zachování pojistného období v délce
12 měsíců.
Pro případ výpovědi ze strany pojistitele, z důvodů umožněných zákonem, sjednávají Smluvní strany odchylně od
příslušných zákonných ustanovení šestiměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Pojistníkovi doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. Lhůta pro
doručení výpovědi dle §2807 NOZ je navýšena ze šesti týdnů na šest měsíců.

EGE15b Platební podmínky
Platby pojistného budou prováděny v české měně 1x ročně. Pojistným obdobím je 12 měsíců (jeden rok). Platby budou
hrazeny zadavatelem na účet zplnomocněného makléře.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem obchodního tajemství Eurovalley s.r.o. a jsou určeny výhradně pro zpracování nabídky pojištění.
V souladu s právní úpravou obchodního tajemství platnou v ČR tyto informace nesmějí být předány třetí straně bez souhlasu spo lečnosti Eurovalley.
www.eurovalley.cz
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