POJISTNÁ SMLOUVA
č. 2648002213
POJIŠTĚNÍ LESŮ

UNIQA pojišťovna, a.s.

se sídlem: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika
IČO: 492 40 480
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2012
zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami
(dále jen „pojistitel“)

a

Město Cheb

se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, Česká republika
IČO: 002 53 979
Jednající Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
(dále jen „pojistník“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující pojistnou smlouvu (dále i „smlouva“),
která spolu s pojistnými podmínkami a dalšími přílohami, na něž se odvolává, tvoří nedílný celek.
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1.

Smluvní dokumenty, uzavření pojistné smlouvy

1.1. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14 (dále i „UCZ/14“) a
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro případ poškození nebo zničení lesa a lesních porostů požárem a
bleskem s následkem požáru – zvláštní část - UCZ/Les/14/A (dále i „VPP Les“), které jsou nedílnou součástí
této pojistné smlouvy, stejně jako případné přílohy k této smlouvě, pokud jsou tyto uvedeny v bodu 6.
„Společná a závěrečná ustanovení“.
Ujednává se, že ustanovení této smlouvy mají přednost před zněním pojistných podmínek.
1.2. Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se dále řídí právním řádem České republiky,
platí pro něj příslušná ustanovení § 2758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ustanovení
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci
pojištění a zajištění v platném znění, jakož i další obecně závazné předpisy České republiky.
2.

Předmět a místo pojištění, pojistné částky a limity plnění, spoluúčasti

2.1. Předmět a místo pojištění.
Předmětem pojištění je soubor lesů ve vlastnictví pojistníka k datu 1.7. 2021 o výměře 2 143 ha (údaj dle
příslušného lesního hospodářského plánu (dále „LHP“)). Místem pojištění jsou pozemky na území České
republiky, na nichž se pojištěné lesy nacházejí dle LHP.
2.2. Pojistné částky a limity plnění.
Pojistná částka výše uvedeného předmětu pojištění činí 426 000 000,- Kč. Pojistná částka v Kč / ha byla
stanovena jako limit plnění, po dohodě s pojistitelem, který nenamítne podpojištění.
2.3. Sjednává se pojistná částka / limit plnění ve výši Kč 200 000,- na 1 hektar lesa jako horní hranice pojistného
plnění za poškození/zničení 1 ha pojištěného lesa ve smyslu Článku 4 VPP Les.
Zároveň se – odchylně od VPP Les – sjednává limit plnění ve smyslu ustanovení písmene b) Článku 6 VPP
Les, a to ve výši 1 000 000,- Kč pro jednu a všechny škody v pojistném roce pro škody na pojištěné lesní
ploše zničené lesním požárem.
Zároveň se – odchylně od VPP Les – sjednává limit plnění ve smyslu ustanovení písmene c) Článku 6 VPP
Les, a to ve výši 1 000 000,- Kč pro jednu a všechny škody v pojistném roce pro škody na pojištěné lesní
ploše zničené lesním požárem.
2.4. Sjednává se sublimit plnění 5 000 000,- Kč pro škody nastalé na předmětu pojištění v důsledku pojistného
nebezpečí vichřice; jedná se o sublimit plnění za kalendářní rok.
2.5. Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného ve výši 10 % z pojistného plnění za každou škodu.

3.

Rozsah pojištění

3.1. Pojištění se sjednává v rozsahu Článku 2 VPP Les. Rozsah v tomto Článku pojištěných nebezpečí se navíc
doplňuje o poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí.
Za vichřici se považuje proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti minimálně 75 km za hodinu.
Nemůže-li být rychlost proudění vzduchu zjištěna, poskytne pojistitel pojistné plnění za škodu způsobenou
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vichřicí, pokud pojištěný prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil škody na budovách nebo
na věcech stejně odolných v bezvadném stavu.
4.

Vznik pojištění, pojistná doba

4.1. Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
4.2. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.
4.3. Pojištění se sjednává na období od 1.7. 2021 (00.00 hod.) do 1.7. 2025 (00:00 hod.), které je zároveň
pojistnou dobou.
4.4. Pojistné období se sjednává v délce jednoho roku.
5.

Pojistné a jeho splatnost

5.1. Roční pojistné za pojištění ve smyslu této smlouvy činí 122 008,- Kč.
Pojistné za pojistnou dobu od 1.7. 2021 do 30.6. 2025 činí 488 032,- Kč.
5.2. Pojistné je splatné ve čtvrtletních splátkách po 30 502,- Kč, vždy k 1.7., 1.10., 1.1. a 1.4. pojistného roku. První
pojistné je přitom splatné k 1.7. 2021.
5.3. Výše uvedené pojistné se sjednává jako pojistné běžné.
5.4. Pojistné bude pojistníkem hrazeno proti fakturám vystaveným zplnomocněným makléřem.
5.5. Za termín úhrady pojistného / splátky pojistného se považuje den, kdy byla částka pojistného / splátky
pojistného připsána na účet zplnomocněného makléře.
6.

Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Ujednává se, že pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.
6.2. Platební podmínky
Cena za plnění veřejné zakázky bude pojistníkem uhrazena v české měně na základě splátkového kalendáře
popsaného v pojistné smlouvě. Pojistné za celou dobu trvání smlouvy bude hrazeno čtvrtletními splátkami.
6.3. Obchodní podmínky
Pojištěný si vyhrazuje právo na ustanovení zprostředkovatele a správce pojištění.
Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistných smluv se řídí českými právními předpisy a případné spory z
těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy, všechny smlouvy obsahují prorogační doložku ve
prospěch pojištěného. Není přípustná rozhodčí doložka.
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Pojistitel se zavazuje jednat ve věci příslušné pojistné smlouvy po dobu její účinnosti se zástupcem
pojištěného, který bude k těmto úkonům pojištěným zmocněn a pojistiteli výslovně označen jako oprávněná
osoba a prokáže se vůči pojistiteli platnou plnou mocí, popř. mandátní smlouvou.
Pojistník si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje využití možnosti změny sjednaného rozsahu pojištění v
průběhu trvání smlouvy s pojistitelem na nově nabytý a pozbytý movitý a nemovitý majetek. Jedná se o
předem očekávané změny ve výši pojistného v důsledku rozšíření / zúžení již sjednaného rozsahu pojištění na
movitý nebo nemovitý majetek pojistníka, ke kterému pojistník v průběhu trvání smlouvy s pojistitelem, nabude
nebo pozbude vlastnické právo. Výše pojistného nově pořízeného nemovitého a movitého majetku v průběhu
pojistných smluv bude stanovena v souladu s podmínkami nabídky předložené pojistitelem a uzavřených
smluv. Pojistitel použije pro takto pořízený majetek sazby použité pro výpočet pojistného v příslušné pojistné
smlouvě, svým charakterem obdobným k nově pořizovanému majetku. V případě pozbytí nemovitého a
movitého majetku v průběhu příslušné pojistné smlouvy bude hodnota celkového pojistného ponížena o
částku pojistného pozbytého majetku. Výše uvedená vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitu pro
povolené změny dle § 222 ZZVZ. Na provedenou změnu se bude uzavírat vždy dodatek ke smlouvě.
Maximální výše po dobu trvání smlouvy na výše uvedené změny závazku je stanovena na maximálně 20 % z
původní hodnoty příslušné smlouvy.
Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců ode dne její účinnosti. Změny smlouvy budou platné pouze na
základě uzavřených dodatků.
6.4. Odchylná ujednání:
6.4.1. Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení pojistných
hodnot o méně než 15 %.
6.4.2. Za jednu pojistnou událost jsou považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí,
vzniklých v důsledku jedné příčiny během 72 hodin, které jsou kryty sjednaným pojištěním. Za počátek časové
lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo k prvnímu poškození pojištěného majetku ve smyslu
sjednaného pojištění – pojistitel upřesní, ke kterým rizikům bude požadované ujednání akceptovat.
6.4.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku pojištění předmětu pojištění z důvodu prodeje věci,
změny vlastníka věci apod., pojistitel vrátí pojistníkovi nespotřebovanou poměrnou část pojistného.
6.5. Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s
Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku
488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.
6.6. Sankční doložka:
Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv jiné
plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními
sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmikoliv vnitrostátními právními
předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro
hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná Spojenými státy americkými nebo
jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
Výše uvedené se použije obdobně i pro zajistné smlouvy
6.7. Prohlášení pojistníka:
Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným
a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování
osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících

4

pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění
odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které
jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a
podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.
Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další
oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a
plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v
článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné
listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních
údajů“ nebo jiným vhodným způsobem.
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel
příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona
č. 277/2009 Sb. v platném znění.
Dále potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými podmínkami, příp. smluvními ujednáními, která
tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: UCZ/14, UCZ/Les/14/A.
Pojistník svým podpisem osvědčuje svůj pojistný zájem. Pojistitel svým podpisem této pojistné smlouvy
osvědčuje, že má pojistný zájem pojistníka za prokázaný.
Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen
„povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2648002213, resp. dodatek k této pojistné smlouvě (dále jen
„smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále jen „registr smluv“).
Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti
UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení
vznikne.
Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 30 dní od
data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci
registru smluv zprávou do datové schránky ID: andcicx. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy
k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena
sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru
smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti
mlčenlivosti dle § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
6.8. Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data vzniku
pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této smlouvě podřizují
s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná
událost již nastala.
6.9. Tato Smlouva obsahuje 6 stran textu a je na základě dohody smluvních stran vyhotovena v elektronické
podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost
jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní
stranu tuto smlouvu uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál pojistné smlouvy v elektronické podobě.
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Veškeré změny a doplňky pojistné smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, a to v
elektronické podobě ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob
oprávněných za smluvní stranu dodatek uzavřít.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě,
že k uveřejnění smlouvy dojde před 01.07.2021, nabývá smlouva účinnosti ke dni 01.07.2021.

Za pojistitele UNIQA pojišťovna, a.s.
V Praze dne (viz elektronický podpis)

Michal Dachovský
Společná prokura

Ing. Vladimír John
Společná prokura

Za pojistníka Město Cheb
V Chebu, dne (viz elektronický podpis)

Mgr. Antonín Jalovec
Starosta města

Zpracoval:
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UNIQA pojišťovna, a.s.

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

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 488 125 125

Zpracování osobních údajů
Informace a souhlasy

INFORMACE
SOUHLASY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Hlavním kritériem při poskytovaní našich služeb je nepochybně spokojenost Vás, našich klientů, a proto přizpůsobujeme každou naši
nabídku Vašim nejrozmanitějším potřebám a přáním. Za tímto účelem využíváme Vaše osobní údaje a zpracováváme je v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy. Ochraně Vašich osobních údajů tak věnujeme značnou pozornost, abychom mohli předejít
každému neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromí.
UNIQA si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je společnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, IČO: 49240480,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2012, telefonní číslo: 488 125 125,
e-mail: info@uniqa.cz (dále též „UNIQA“).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, V JAKÉM ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY?
Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše
zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně
potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: Vaše identifikační a kontaktní údaje, sociodemografická data (jako např.
věk či rodinný stav), informace o Vašem využívání našich produktů a služeb a plnění smluv (např. transakční údaje), lokační údaje, údaje o Vašem zdravotním stavu a další nezbytné údaje. Informace získáváme jednak přímo od Vás při uzavření a v průběhu
plnění smlouvy, a také od jiných osob a z veřejně dostupných zdrojů.
Podrobný přehled osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, naleznete na webových stránkách www.uniqa.cz/
osobni-udaje/
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat
2.1 Bez nutnosti Vašeho souhlasu
(a) Zpracování na základě plnění právní povinnosti
Osobní údaje zpracováváme na základě požadavků, které nám zejména klade zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Přehled všech
právních předpisů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách UNIQA.
(b) Zpracování na základě smlouvy
Osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné,
je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu.
(c) Zpracování na základě oprávněných zájmů
Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli informovat o novinkách týkajících se Vámi využívaných produktů
a nabízet Vám další služby a produkty. Některé osobní údaje zpracováváme pro účely prevence a odhalování trestných činů,
k obhajobě právních nároků a pro předávání v rámci skupiny UNIQA pro jejich další zpracování.
2.2 S Vaším souhlasem
(a) Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů pro účely přípravy smlouvy
Abychom Vám mohli nabídnout některé činnosti a vybrané produkty (např. životní pojištění), je nezbytné, abychom se před
uzavřením smlouvy seznámili s některými informacemi o Vás, které mohou mít charakter zvláštní kategorie osobních údajů
(dříve citlivé osobní údaje, např. informace o zdravotním stavu anebo Váš dynamický biometrický podpis). Za tím účelem
potřebujeme Váš souhlas, ale pouze jednou.
(b) Marketing
Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme s Vaším souhlasem pro účely některých marketingových operací, např. pro zasílání
individuálních nabídek námi poskytovaných služeb.
(c) Telefonní hovory
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Pro zkvalitnění našich služeb a zaznamenání Vašich přání mohou být Vaše hovory nahrávány.
Podrobný přehled situací, během kterých zpracováváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem anebo bez něj, naleznete na
webových stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/

3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
V rámci poskytování našich služeb může docházet k automatizovanému zpracování některých údajů, tzv. profilování. Profilování
spočívá v automatizovaném zpracování osobních údajů za použití informačních systémů a jeho cílem je zkvalitnění našich služeb
a jejich přizpůsobení pro Vaše potřeby. Žádné rozhodnutí se však neděje čistě na základě automatizovaného zpracování, vždy
rozhodují lidé a Vy máte právo se k výsledkům profilování vyjádřit.

4. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobní údaje zpracovává přímo UNIQA nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, asistenční společnosti a jiní dodavatelé, pojišťovací
zprostředkovatelé, zajistitelé, ostatní pojišťovny a další subjekty).
Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít společnosti ze skupiny UNIQA Insurance Group, dále mohou být Vaše osobní údaje
za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům, České národní bance apod.,
v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem.
Informace o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé osobní údaje předáváme, naleznete v seznamu zpracovatelů na webových stránkách www.uniqa.cz/informace/

5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou
právními předpisy.

6. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Právo odvolat souhlas
Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.
Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům
Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte
právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Máte rovněž právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
Právo na omezení zpracování
V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Seznam případů, kdy můžete
uplatnit své právo na omezení zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách www.uniqa.cz/informace/
Právo vznést námitku
Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku. Stejně tak můžete vznést námitku proti automatizovanému rozhodování.
Právo na přenositelnost
Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností UNIQA druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
Právo na výmaz
V některých právem stanovených případech máte právo na to, abychom na Váš pokyn vymazali osobní údaje, které se Vás týkají.
Seznam důvodů umožňujících uplatnění práva na výmaz osobních údajů naleznete na webové stránce www.uniqa.cz/informace/
Právo podat podnět nebo stížnost
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost
UNIQA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz,
www: https://www.uoou.cz
Veškerá sdělení a vyjádření Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

7. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince 488 125 125, e-mailem na adrese
info@uniqa.cz nebo písemně na korespondenční adrese UNIQA: Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012.
Rovněž se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e mailu osobniudaje@uniqa.cz, nebo na adrese
Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012. Povinně zveřejňované údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů naleznete na našich
stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/.
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vznikne právo na pojistné plnění,

j)

obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které
vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,
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skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na
skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Soukromé pojištění, které UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“)
uzavírá se zájemcem o pojištění, se řídí právním řádem České republiky.
Platí pro ně zákon o pojišťovnictví a příslušná ustanovení občanského
zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvláštní
část VPP, doplňkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“) a pojistná
smlouva (VPP, zvláštní část VPP, DPP a pojistná smlouva společně dále
také jen „Smluvní dokumenty“ či jednotlivě také „Smluvní dokument“).
V případě, že některý z výše uvedených Smluvních dokumentů obsahuje
v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí toto pořadí speciality
úprav: 1) pojistná smlouva, 2) DPP, 3) zvláštní část VPP, 4) VPP.

Článek 2
Všeobecná ustanovení
2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje
vůči pojistníkovi v případě vzniku pojistné události poskytnout
mu nebo třetí osobě (oprávněná osoba) ve sjednaném rozsahu
pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
2.2. Pro právní jednání, týkající se vzniku, změny a zániku pojištění, je třeba
písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou
považovány za neplatné. Za písemnou formu se považuje výhradně
podepsaný dokument v papírové podobě. Pro oznámení události, se
kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek
na pojistné plnění a s ní související komunikaci se však písemná
forma považuje za zachovanou i při komunikaci prostřednictvím
telefonického hovoru s call centrem pojistitele, zprávy sms, či emailu.

l)

pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,

m)

pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné
události vyvolané pojistným nebezpečím,

n)

pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky
pojistné události,

o)

pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může
v důsledku pojistné události nastat,

p)

pojistným úplata za soukromé pojištění,

r)

běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,

s)

pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,

t)

jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na
kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,

u)

škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,

v)

časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení
věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem,

w)

novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase
věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo
novou, stejného druhu a účelu,

x)

odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými
metodami k datu zániku soukromého pojištění,

y)

čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost
poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými
událostmi,

z)

pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je
náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,

ž)

pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem
je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku
pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo
rozsahu škody,

aa)

nabídkou jakýkoli návrh na uzavření pojistné smlouvy, obsahujeli podstatné náležitosti smlouvy,

Článek 3
Vymezení pojmů
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Pro účely pojištění se rozumí
a)

nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není
jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo
není známa doba jejího vzniku,

b)

pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné
smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění,

c)

pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,

d)

zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy
s pojistitelem,

ab) měsícem období 30ti kalendářních dní,
ac)

sazebníkem poplatků seznam úhrad za služby poskytované
pojistitelem ve verzi platné v době sjednání pojistné smlouvy, který
je zpřístupněn na webových stránkách pojistitele.

Článek 4
Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné pojištění
4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné
smlouvy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, které
je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět.
4.2. Pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí
o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná
smlouva uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné
smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níž je uveden den
uzavření pojistné smlouvy.
4.3. Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady,
omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové jednání za nový návrh. Nevyjádří-li druhá strana s novým návrhem pojistitele souhlas ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen,
nebo neuhradí-li v této lhůtě pojistné, jeho splátku či jejich doplatek
stanovený pojistitelem, považuje se návrh za odmítnutý.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná
doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje
se vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran
smlouvu nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.
4.5. Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného
jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako
konec pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.
4.6. Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12
měsíců.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného
v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí
o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného pojištění určuje pojistitel.
4.8. Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy,
automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí
pojistitele navrhovateli. Datum zániku předběžného pojištění
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem
tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data
zániku uplynulo alespoň 10 dní.
4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného pojištění.
4.10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události,
má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo
na jednorázové pojistné.
4.11. V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný
rozsah pojištění od počátku, který je uveden v návrhu.

Článek 5
Pojistné
5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se
určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé
druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky.
5.2. Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění
(jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné).
V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout
splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky
pojistného, účtuje pojistitel přirážky odpovídající příslušnému
področnímu placení.
5.3. Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové
pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření
pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu
pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy
k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak.

5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu,
má pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů dle
sazebníku poplatků a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní
předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá
den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně
inkasovány.
5.5. Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného
pojistného pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově
stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2
měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém
se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše
pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce
ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl.
Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo
pojistné zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví
zvláštní část VPP.
5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorázově poplatky dle sazebníku poplatků.
5.7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění, pokud se nejedná
o pojistné plnění z povinného pojištění.

Článek 6
Zánik pojištění
6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Pojištění zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem
v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené
pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dní, nebylo-li
dohodnuto jinak a počíná běžet ode dne odeslání upomínky.
6.2. Výpovědí
6.2.1. Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným zaniká výpovědí
pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď
musí být doručena alespoň 6 týdnů před dnem, ve kterém uplyne
pojistné období, jinak zaniká pojištění ke konci následujícího
pojistného období.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode
dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní doba činí osm dní, přičemž
počíná běžet dnem doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní doby
pojištění zaniká.
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců
ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem
doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pojištění skončí dnem, který se
pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem doručení výpovědi.
6.2.4. Pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní
pojištění. Povinná pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud to
zákon připouští.
6.3. Odstoupením
6.3.1. Je-li pojistník spotřebitelem nebo pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku je pojistník oprávněn
od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího uzavření. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví
životních pojištění činí tato lhůta 30 dní. Vzorový formulář
pro odstoupení je zpřístupněn na webových stránkách
pojistitele.
6.3.2. Zodpoví-li zájemce při uzavírání pojistné smlouvy či pojistník při
změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě
nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného
pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit,
jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou
smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců
ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit. To platí
i v případě změny pojistné smlouvy.

6.3.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.
Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve
lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit
zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil.
V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného
odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník,
pojištěný nebo jiná osoba je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen
pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která
přesahuje výši zaplaceného pojistného.
6.3.4. Pojistitel může podle odstavců 6.3.1. a 6.3.2. odstoupit od pojistné
smlouvy povinného pojištění jen tehdy, pokud to zákon připouští.
6.4. Odmítnutím pojistného plnění
6.4.1. Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže
a)

b)

příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až
po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání
pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti
nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů,
a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné
smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek
nebo
oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu
pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění
zanikne.
6.5. Další důvody zániku
6.5.1. Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná
věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti
pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. Při změně vlastnictví
nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku zanikne pojištění dnem
písemného oznámení této změny a prokázání této skutečnosti
pojistiteli.
6.5.2. Pojištění zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvání pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se
o zániku pojistného zájmu dozvěděl.
6.5.3. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění
sjednáno.

Článek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby
7.1.

V případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen
seznámit třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.

7.2. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy,
jestliže prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že
ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby
pojistník pojistné plnění přijal.
7.3. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který
sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do
soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník
zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli
v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo
ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká
pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.
7.4. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu nebo má právní zájem
na pojistném plnění, může pojišťovně oznámit událost, se kterou
spojuje požadavek na pojistné plnění.
Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, jakož
i předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým
způsobem. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají

tyto povinnosti i pojistník a pojištěný. Stejné oznámení může
učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem.
V případě pojistné události hlášené prostřednictvím telefonického
hovoru s call centrem pojistitele, je pojistitel oprávněn požadovat
údaje týkající se pojistné události rovněž v písemné formě.
Oprávněná osoba je povinna v případě vznesení toho požadavku
pojistiteli vyhovět.
7.5. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen umožnit
pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření o příčinách vzniklé
škody, o okolnostech rozhodných pro posouzení nároku na pojistné
plnění a jeho výši, včetně provedení místního šetření škodné
události a jeho zdokumentování. Oprávněná osoba je zejména
povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc, případné
odebrání vzorků této věci nebo její znalecké zkoumání, včetně zabezpečovacích zařízení, a zajistit důkazy o vzniku škody
a jejím rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, si je
vědom toho, že je pojistitel v rámci šetření škody oprávněn ověřovat
u třetích osob pravdivost a úplnost jím sdělených údajů, předložených dokladů a věcí.
7.6. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli
změnu nebo zánik pojistného nebezpečí. V případě pojištění cizího
pojistného nebezpečí má tuto povinnost pojištěný.
7.7.

Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je
pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to
s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.

7.8. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší
tak, že pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo
již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel
za jiných podmínek, má pojistitel právo navrhnout novou výši
pojistného do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla změna oznámena.
Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode
dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.
7.9. Jestliže tento nový návrh není přijat nebo nově určené pojistné
zaplaceno do 1 měsíce ode dne doručení návrhu, nebylo-li
dohodnuto jinak, má pojistitel právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li tak pojistitel do dvou měsíců
ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně
uplynula doba k vyjádření pojistníka podle odstavce 7.8., zanikne
jeho právo vypovědět pojištění.
7.10. Jestliže by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době
uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné
riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo
pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li
tak pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla
oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
7.11. Pro pojištění osob pro případ nemoci se odstavce 7.7. až 7.10.
nepoužijí. Pro pojištění osob pro jiné případy se ustanovení
o změně pojistného rizika nepoužijí, mění-li se pojistné riziko
v průběhu doby trvání pojištění; nebyla-li tato změna promítnuta
ve výpočtu pojistného, vzniká pojistníkovi nebo pojištěnému
povinnost bezodkladně oznámit pojistiteli zvýšení pojistného
rizika.
7.12. Pojistník je povinen neprodleně oznámit pojistiteli veškeré změny
údajů uvedených v pojistné smlouvě, které nastanou během
pojistné doby, zejm. jakoukoli změnu v subjektu (pojistník/
pojištěný). Změna v subjektu se považuje za podstatné zvýšení
pojistného rizika v souladu s odstavcem 7.8. těchto VPP.

Článek 8
Následky porušení povinností
8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění, v průběhu
pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností
uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li
v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné
plnění přiměřeně snížit.
8.2. Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné
osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik

pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků
nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto
porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
Obsahovalo-li oznámení o pojistné události vědomě nepravdivé
nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu
oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající
se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně
vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje
sděleny nebo zamlčeny. V případě, že nebyla splněna povinnost
oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého
zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do
konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého
pojištění.

10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany
rovným dílem.

Článek 11
Doručování
11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice prostřednictvím pošty jako obyčejné či doporučené zásilky, případně
jiným vhodným způsobem, není-li dohodnuto jinak.

Článek 9
Pojistné plnění

11.2. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě
doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže
bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo
zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání
písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží
u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost
vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, došlá zásilka odeslaná
prostřednictvím poštovní služby se považuje za doručenou třetí
pracovní den po odeslání, respektive patnáctý pracovní den
v případě odeslání do zahraničí. Totéž platí, pokud se adresát
v místě doručení nezdržuje, aniž o tom včas informoval pojistitele.

9.1. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje
občanský zákoník.

Článek 12
Postoupení pohledávky

8.3. Pojistitel není povinen plnit až do okamžiku, kdy ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v článku
7 odstavci 7.5.

9.2. Pojistné plnění se poskytuje v penězích.

Pojistník/pojištěný/oprávněná osoba je oprávněn postoupit své pohledávky za pojistitelem na třetí osobu či osoby pouze za podmínky, že
pojistitel předem písemně udělí souhlas s postoupením pohledávky.

Článek 10
Postup při rozdílných názorech
10.1. Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze
dohodnout řízení znalců.
10.2. Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci
a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna
smluvní strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se
obě strany dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako
uznání názoru druhé strany.
10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti
osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti.
10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán
pojistiteli i pojistníkovi a oprávněné osobě.
10.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předsedy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí
předá oběma smluvním stranám.

Článek 13
Informační povinnost
13.1. Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka,
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „ČNB“).
13.2. Případné stížnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné
osoby lze zasílat útvaru stížností pojistitele na adrese
uvedené v záhlaví těchto VPP nebo také ČNB.
13.3. Pro případné soudní řešení sporů s pojistitelem je příslušný
Obvodní soud pro Prahu 6, ul. 28. Pluku 1533/296, 100 83
Praha 10.
Článek 14
Účinnost
Tyto VPP nabývají účinnosti 1.1.2014.

UNIQA pojišťovna, a. s.

Všeobecné pojistné podmínky

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
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pro případ poškození nebo zničení lesa a lesních
porostů požárem a bleskem s následkem požáru
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Obsah
Předmět pojištění – článek 1
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí - článek 2
Místní platnost – článek 3
Výše pojistného plnění – článek 4
Plnění pojistitele – článek 5
Plnění pojistitele za poškozené předměty a mimořádná opatření v rámci
limitní částky pojistného plnění – článek 6
Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby – článek 7
Pojistné – článek 8
Výklad pojmů – článek 9
Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek, Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14, které spolu tvoří
nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Článek 1
Předmět pojištění
1.

Pojištění se vztahuje na lesní porosty a jejich dřevní zásoby blíže specifikované v pojistné smlouvě, tvořící lesní celek ve vlastnictví pojištěného. Pojištěna je dřevní hmota hroubí lesního porostu, jakož i z něho dříví vytěžené.

2. Pojištění se nevztahuje na:
– porosty dřevin, které nejsou lesem ve smyslu lesního zákona,
– na lesní půdu, nadložní humus, bylinnou vegetaci a lesní plody.
Článek 2
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
1.

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu
pojištění požárem, úderem blesku s následkem požáru, výbuchem,
nárazem nebo zřícením osádkou obsazeného letícího tělesa, jeho části
nebo nákladem.
V přímé souvislosti s výše uvedenou pojistnou událostí se pojištění
vztahuje i na škody pohřešováním předmětu pojištění, jeho poškozením při požáru vlivem kouře, horka nebo hašení.

2. Pojištění se nevztahuje na následné škody na lesních porostech vzniklé působením abiotických nebo biotických činitelů
(vítr, mráz, sucho, sníh, námraza, hmyz, zvěř) a ušlý zisk
s výjimkou ustanovení článku 5 bodu 4.
Článek 3
Místní platnost

EU 2163/1/E

Pojištění se vztahuje na:
– předmět pojištění nacházející se na pozemcích určených pro
plnění funkcí lesů (dále jen ,,lesní pozemky“) v majetku nebo
správě pojištěného o výměře uvedené v pojistné smlouvě,
– vytěžené dříví z výše uvedených lesních pozemků, pokud se
nalézá na místě těžby, na skládkách nebo na odvozních místech
v lese nebo při jeho okrajích,
– dříví v majetku pojištěného při transportu na území ČR.

UCZ/Les/14/A

Článek 5
Plnění pojistitele
1.

Výše škody se zjišťuje podle průměrných cen sortimentů surového
dříví v České republice, platných ke dni vzniku pojistné události.

2. Při výpočtu je rozhodující plocha zničeného nebo poškozeného
lesního prostoru a zásob dřevní hmoty na ní. Pojistitel hradí škodu
odpovídající ceně dřevní zásoby hroubí lesního porostu v době těsně
před pojistnou událostí, sníženou o cenu mýtní výtěže.
Pojistné plnění dosahuje maximálně výše limitní částky.
3. Pokud dojde v důsledku pojistné události k poškození lesního porostu
snížením kvality dřevní hmoty hroubí a tím k zvýšenému podílu souší
vlivem požáru, plní pojistitel do výše škody ze snížení kvality lesního
porostu.
4. Při výpočtu pojistného plnění se přihlíží ke stavu lesního porostu před
pojistnou událostí a pojistné plnění se snižuje o znehodnocení lesního
porostu vlivem větrných a sněhových polomů, působením imisí, poškozením zvěří, hmyzem atd.
5. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění v případě, pokud
pojistná výměra uvedená v pojistné smlouvě je menší než
plocha lesního celku ve vlastnictví pojištěného a to v poměru
velikosti plochy uvedené v pojistné smlouvě k velikosti plochy lesního celku ve vlastnictví a správě pojistného.
6. Z každé pojistné události se odečítá spoluúčast sjednaná
v pojistné smlouvě.

Článek 6
Plnění pojistitele za poškozené předměty a mimořádná opatření
v rámci limitní částky pojistného plnění
V rámci limitní částky pojistitel poskytuje pojistné plnění:
a) až do výše 3% limitní částky z plochy zničené lesním požárem
– za pojistnou událostí poškozené předměty v majetku pojištěného
tj. oplocenky a ploty, pracovní ruční a mechanizované nářadí,
zařízení k hubení škůdců, dopravní značky na lesních cestách,
posedy, krmelce, maximálně však do výše jejich časové hodnoty.
b) až do výše 20% limitní částky z plochy zničené lesním požárem
– náklady, které musí být vynaloženy z důvodů snížení rozsahu škody,
– náklady za ztíženou těžbu lesního porostu pouze však v případě,
že tento lesní porost měl před pojistnou událostí hmotu hroubí
zužitkovatelného dříví,
– náklady na hašení (mimo výkonů hasičských sborů), které slouží
veřejnému zájmu a dalším subjektům, jež jsou povinny pomoci
při hašení,
– náklady na odklizování nevyužitelné dřevní hmoty při škodách na
lesních porostech a kulturách,
– škody na oděvech a ručním nářadí osob, které se podílely na
hašení, maximálně však do výše jejich časové hodnoty.
c) až do výše 10% limitní částky z plochy zničené lesním požárem
– náklady na znovu zalesnění pojistnou událostí dotčené plochy.

Článek 4
Výše pojistného plnění

Článek 7
Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby

1.

1.

V pojistné smlouvě uvedená limitní částka je maximální hranicí výše
pojistného plnění za cenu dřevní hmoty hroubí z 1ha lesa.

2. Do limitní částky pojistného plnění za poškození nebo zničení dřevní
hmoty hroubí lesního porostu jsou zahrnuty i částky uvedené v článku 5 a 6.

Pojistník (pojištěný) je povinen každé zvětšení výměry lesního celku, ke
kterému dojde po uzavření pojistné smlouvy, oznámit pojistiteli v pololetí pojistného období. Při plošných zvětšeních do 1% výměry lesního celku uvedeného v pojistné smlouvě pojistitel tuto povinnost nevyžaduje.

2. Pojistník (pojištěný) je povinen při pojistné události v rámci svých

možností postarat se o odvrácení nebo zmírnění škody na pojištěných
věcech. Náhrada za tyto výdaje a pojistná plnění nesmí v součtu překročit limitní částku na 1ha lesního porostu.
Článek 8
Pojistné
Výpočet pojistného je stanoven paušální částkou, odvíjející se od hektarové rozlohy. Výši paušálního pojistného stanoví pojistitel.
Článek 9
Výklad pojmů
1.

Požárem se rozumí nežádoucí oheň ve formě plamene, který vznikl
nebo se samovolně rozšířil mimo určené ohniště. Za požár se nepovažuje žhnutí a doutnání, působení užitkového a technologického ohně
a jeho tepla, proces samovznícení, pokud nedojde k plamenné formě

hoření a rozšíření z místa vzniku. Výjimku tvoří podzemním požárem
poškozené kořenové systémy lesních dřevin.
2. Za pojistnou událost nastalou úderem blesku s následkem požáru se
považují takové škody, při nichž přímý zásah blesku inicioval vznik
požáru na lesním porostu.
3. Výbuchem (explozí) se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly, který
spočívá ve vlastnosti plynů nebo par expandovat.
4. Za hmotu hroubí se považují nadzemní části lesních stromů od 7 cm
průměru s kůrou, bez hmoty pařezů.
5. Limitní částka je maximálním plněním pojistitele za 1ha pojistnou
událostí poškozené plochy.
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014

