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Prohlášení pojistníka a pojistitele:
Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostate ným  asovým p#edstihem p#ed uzav#ením smlouvy p#edány a že byl seznámen s:

 p#íslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojišt%ní podnikatel' VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro
pojišt%ní majetku podnikatel' ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojišt%ní odpov%dnosti podnikatel' ZPP-OP 1/17, Zvláštní
pojistné podmínky pro pojišt%ní stroj' a za#ízení ZPP-ST 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojišt%ní autosalón', autoservis', autobazar'
ZPP-A 1/17, Dopl*kové pojistné podmínky zabezpe ení místa pojišt%ní proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/17),

 záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho pot#eby a sd%lené požadavky, a že toto pojišt%ní odpovídá t%mto jeho požadavk'm,
 i že byl upozorn%n na nesrovnalosti tohoto pojišt%ní se zaznamenanými požadavky,

 informacemi o zpracování osobních údaj'

 informa ním dokumentem o pojistném produktu

Pojistník prohlašuje, že tímto pojišt%ním zabezpe uje svou oprávn%nou pot#ebu ochrany p#ed nebezpe ími uvedenými v této smlouv%. V
p#ípad%, že je pojistník odlišný od pojišt%ného, potvrzuje pojistník, že má zájem i na ochran% této osoby, jejího majetku  i jiného zájmu.
Pojistník má povinnost seznámit pojišt%né osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její
sou ástí, a zavazuje se jim p#edat kopii pojistné smlouvy v úplném zn%ní.
Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojišt%ní, zodpov%zeny veškeré jeho dotazy a že
uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdiv% a že nic podstatného nezaml el. Zárove* prohlašuje, že veškerá jeho
prohlášení uvedená v této smlouv% a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré zm%ny údaj'
vztahujících se k této smlouv%.
Obsahuje-li p#ijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné zm%ny proti p'vodní nabídce, považuje se za novou nabídku. P#ijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z.  . 89/2012 Sb. je vylou eno.
Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák.  .
89/2012 Sb.). To neplatí v p#ípad%, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák.  . 89/2012 Sb.
Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouv% byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.
Co je nutné v d t o zpracování osobních údaj#:…

Správcem osobních údaj' ve vztahu k pojistné smlouv% je pojistitel. Zpracování osobních údaj' je nezbytné pro ú ely uzav#ení a spln%ní
smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údaj' (zejména o ú elech, dob%, rozsahu nebo zp'sobu práce s nimi) naleznete v
Informacích o zpracování osobních údaj' a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.

Smluvní ujednání:

Infek&ní onemocn ní: ujednává se, že pojišt%ní se nevztahuje na škodu  i právním p#edpisem stanovenou povinnost pojišt%ného nahradit
škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s infek ním onemocn%ním, které je p#enosné z  lov%ka na  lov%ka, z  lov%ka na zví#e, ze
zví#ete na  lov%ka nebo ze zví#ete na zví#e, anebo se dá získat p'sobením z vn%jšího prost#edí. Infek ním onemocn%ním se rozumí
p#íznakové i bezp#íznakové onemocn%ní vyvolané p'vodcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v d'sledku p#enosu tohoto p'vodce
nebo jeho toxinu. Škody zp'sobené v d'sledku salmonelózy ani listeriózy se však tímto nevylu ují.
Kontaminace a zne&išt ní: pokud je sjednáno pojišt%ní elektroniky a/nebo pojišt%ní stroj' a za#ízení, ujednává se, že se toto pojišt%ní
nevztahuje na škodu, která byla p#ímo  i nep#ímo zvýšena nebo zp'sobena kontaminací a zne išt%ním. Kontaminací a zne išt%ním se rozumí
i napadení plísn%mi, houbami, sporami nebo mikroorganismy jakéhokoli druhu a povahy, v etn% jakékoliv látky, jejíž p#ítomnost p#edstavuje
skute né nebo potenciální ohrožení lidského zdraví. Tato výluka neplatí, pokud takováto škoda na pojišt%né v%ci vznikla v d'sledku
n%kterého ze sjednaných pojistných nebezpe í.
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Pojištění budov:
Místo poj ištění  : Dle seznamu míst pojištění příloha č.1 Kó d s azby  : 01813
P r ovozovan á č i n n o s t : bytový dům Kat ego r i e : P1

Poj i s t n á čás t ka v n ové hodn otě : 6 802 051 683 Kč
P o j i š t ě n á n e b e z p e č í 
I. základní poj ištění
Po ji štěná ne be zpe č í Limi t p oj i s t n é ho p ln ěn í  : S p o luúčas t  : Ročn í p oj i s tn é :
Požár a související nebezpečí 6 802 051 683 Kč 5 000 Kč 88 767 Kč
Voda z vodovodního zařízení roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění 100 000 000 Kč 1 000 Kč 66 320 Kč
Vichřice, krupobití roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění 100 000 000 Kč 1 000 Kč 122 437 Kč
Povodeň a záplava roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění 100 000 000 Kč 10 000 Kč 165 800 Kč
Ostatní nebezpečí roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění 100 000 000 Kč 1 000 Kč 99 480 Kč

542 804 Kč

Celkové roční po jis tné za po jiš tění budov : 542 804  Kč

Zákl adn í p oj i s t n é c e l kem :



Strana 4 z 4

Pojištění odpovědnosti za škodu:

Předmět po jiš tění:
Po jištěná č innost: Kód sazby :

01813

L imit poj istného plnění : 15 000 000  Kč
Spoluúčast  : 1 000  Kč

I. základní poj ištění
Č i n n os t : Jedn ot ka : Poče t j edn ote k  :

roční pojistné 1
168 351 Kč

Základní poj istné kry t í zahrnuje : L imit poj istného plnění:
15 000 000 Kč
15 000 000 Kč
10 000 000 Kč

10 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnance
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč

Celkové roční po jis tné za po jiš tění odpovědnosti 168 351 Kč

vlastnictví, provoz, správa a pronájemnemovitosti v místech pojištění dle seznamu v Příloze č. 1

vlastnictví, provoz, správa a pronájemnemovitosti v místech pojištění dle seznamu v Příloze č. 1

Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností

Z ák ladn í p o j i s tn é  :

Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (dle čl. 9, odst. 5, ZPP-OP 1/17)
Škoda způsobená na věci užívané movité (čl. 13, ZPP-OP 1/17)
Škoda na odložené věci a vnesené věci (čl. 14, ZPP-OP 1/17)

Škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (dle čl. 9, odst. 2, ZPP-OP 1/17)
Jiná újma na jmění (čl. 16, ZPP-OP 1/17)
Škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků a/nebo
při výkonu funkce statutárního orgánu družstva při správě pojištěného bytového domu (čl. 9, odst. 9,
ZPP-OP 1/17)
Pojištění vzájemných nároků
Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného (čl. 17, ZPP-OP 1/17)
Škoda způsobená poškozenímživotního prostředí (čl.19, ZPP-OP 1/17)
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění
(dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/17)
Škoda způsobená na převzaté věci (dle čl.9, odst. 8, ZPP-OP 1/17)


