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Základní parametry
    
   Typ pojištění:      pojištění podnikatelů
   Pojištěný subjekt:      malé a střední podnikatelské subjekty
  Pojistná doba:       na dobu neurčitou 
  Frekvence placení:       měsíčně
  Spoluúčast:          2 000 Kč
        
Základní charakteristika
Každý podnikatel nese mnohem více rizika než běžný občan. I jedna nepříjemná událost dokáže způsobit mnoho problémů. Pojištění podnikatelů od UNIQA poskytuje 
základní ochranu rizik při podnikání, a pomůže tak zmírnit nepříznivé finanční dopady nečekaných událostí.

Pro koho je pojištění určeno
Pojištění je určeno pro každého podnikatele, který chce své podnikání a majetek zabezpečit proti následkům nečekaných situací:
•  malé a střední podnikatelské firmy
•  živnostníky/fyzické osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) 

Na co je pojištění podnikatelů zaměřeno
•  pojištění stavebních součástí pořízených na vlastní náklady (nemovitá věc)
• pojištění věcí movitých
•  pojištění skla 
•  pojištění přerušení provozu
•  pojištění odpovědnosti
•  pojištění pravidelných plateb

A.  pojištění majetku
Komu je možné pojištění nabídnout
•  v případě pojištění majetku a pojištění přerušení provozu jsou předmětem pojištění hmotné nemovité a movité věci ve vlastnictví pojištěného (stavební součásti 

pořízené na vlastní náklady, soubor provozně technického zařízení, soubor vlastních zásob, vlastní cennosti vč. peněz, sklo), jejichž celková pojistná částka v nové 
ceně nepřesahuje 10 mil. Kč 

•  předměty pojištění či jejich součásti nejsou poškozeny, zničeny, ztraceny a jsou řádně udržovány
•  předměty pojištění jsou umístěné v budově, která se využívá nepřetržitě po celý rok

Místo pojištění:
Adresa sídla nebo provozovny pojištěného na území ČR.

Předmětem pojištění jsou hmotné nemovité a movité věci ve vlastnictví pojištěného:
a)  stavební součásti pořízené na vlastní náklady (nemovitá věc)
 Jedná se o stavební součásti, které pojištěný za své finanční prostředky zainvestuje do úpravy pronajatého prostoru.
b)  soubor provozně technického zařízení
 Provozním nebo výrobním zařízením se rozumí vlastní movité zařízeni a vybavení, které tvoří vybavení kanceláří a provozoven, tj.:
 • výpočetní a kancelářská technika
 • stroje, přístroje, nástroje
 • pracovní pomůcky apod.
 Soubor provozně – technického zařízení se sjednává jednou položkou (bez rozlišení na vlastní a cizí) a do souboru se zahrnují věci ve vlastnictví pojištěného (evidované 

v účetnictví) a věcí, které pojištěný oprávněně převzal, oprávněně užívá (nikoliv však věci převzaté k poskytování služby) a v případě jejich poškození či zničení má 
povinnost věci opravit, pořídit nové nebo poskytnout peněžitou náhradu (jsou to např. věci na leasing, zapůjčené věci apod.). 

c)  soubor vlastních zásob
 Zásobami rozumíme zboží, s kterým se obchoduje, výrobky vč. nedokončené výroby, suroviny, materiál, polotovary, apod.
d)  vlastní cennosti včetně peněz
 Cennosti, tj. peníze, ceniny, drahé kovy, klenoty popřípadě drahé hodinky, cenné papíry.
e)  sklo
 Sklo-okna, výlohy, dveře, pulty, vitríny, obložení stěn, stropů a podhledů, apod.

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí:
a)  Základní živelní pojištění (požár, úder blesku, výbuch nebo náraz nebo zřícením osádkou obsazeného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladem a dále rázová 

vlna, kouř a náraz silničního vozidla) – dle VPP UCZ/Živ/14, článek 1, odst. 1
b)  Ostatní živelní nebezpečí (vichřice, krupobití, sesuvem půdy, zřícení skal a zeminy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, tíha sněhu nebo námrazy) - dle 

VPP UCZ/Živ/14, článek 1, odst. 2, písm. a) až e)
c)  Vodovodní pojištění (voda z vodovodního zařízení, chybná funkce sprinkleru, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz) - dle VPP UCZ/Živ/14, článek 1, odst. 3 
d)  Odcizení (krádež vloupáním, loupežné přepadení, loupežné přepadení při přepravě, vandalismus) - dle VPP UCZ/Odc/14, článek 1, odst. 1
e)  Sklo - dle VPP UCZ/Skl/14, článek 2, odst. 1

Pojistná částka, roční limit pojistného plnění: 
a)  Celková pojistná částka předmětů pojištění /sjednaná na novou cenu/ nepřesáhne 10.000.000,-Kč. 
b)  Pojištění se sjednává pro jednotlivá nebezpečí pro tyto roční limity pojistného plnění (dále jen „LPP“):
 • základní společný LPP 200.000,-Kč pro rozsah pojištění-základní živelní pojištění, ostatní živelní nebezpečí, vodovodní pojištění
 • sublimit pojistného plnění 50.000,-Kč pro rozsah pojištění odcizení
 • sublimit pojistného plnění 10.000,-Kč pro rozsah pojištění sklo

B.  pojištění přerušení provozu - toto pojištění je možné sjednat pouze současně s majetkovým pojištěním.
Pojištění se vztahuje na přerušení provozní činnosti, které by bylo způsobeno následkem požáru i ostatních živelních nebezpečí. V takovém případě UNIQA uhradí stálé 
provozní náklady, které by musel pojištěný vynakládat i během přerušení provozu. Takovými náklady se rozumí:
•  nájemné
•  mzdy
•  leasingové splátky
•  platby za odběr energie apod.



Pojistná částka, roční limit pojistného plnění: 500.000,-Kč 
Doba ručení: 90 kalendářních dní
Spoluúčast: 7 dní (časová spoluúčast dle čl. 14 odst. 2 VPP UCZ/PP/14)

Výluky majetkového pojištění a přerušení provozu: 
a) podzemní stavby a stavby na vodních tocích jako např. kanalizace, vodovody, komunikace vč. mostů, železnice, jezy, úpravy koryt vodotečí atd.
b) dřevozpracující podniky zabývající se výrobou dřevotřískových nebo obdobných lisovaných desek
c) ostatní dřevozpracující podniky, pokud nemají automatické zařízení k hašení požáru
d) sklady, v nichž plocha regálů činí více jak 1500 m2, pokud nemají sprinklerové zařízení
e) tiskárny, recycling, zpracování umělých a obdobných hmot, pokud nemají automatické zařízení hlášení požáru
f) větrné elektrárny
g) papírenský průmysl
h) sítě k přenosu energií
i) výroba a zpracování papíru, lepenky
j) výroba chemikálií 
k) výroba třaskavin, pyrotechniky
l) sklady výbušnin a třaskavin
m) budovy ve výstavbě (rekonstrukci)

C.  pojištění odpovědnosti
Předmětem pojištění je odpovědnost z oprávněně vykonávané činnosti.

Základní pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost z provozu firmy a zahrnuje
•  újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové)
•  škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci
•  následnou finanční škodu
•  náklady právní ochrany
•  zachraňovací náklady
•  náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
•  náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného
•  úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
•  odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku
•  odpovědnost za věci vnesené a odložené třetích osob
Základní pojištění zároveň zahrnuje i odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.

Základní pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se v rámci uvedeného limitu pojistného 
plnění sjednává sublimit plnění ve výši 2 000 000,-Kč
 
K základnímu pojištění lze nabídnout ještě dodatkové pojištění Odpovědnost za škodu na věcech převzatých, a to se sublimitem plnění ve výši 500.000 Kč.

Pojištění odpovědnosti není určeno subjektům zabývajícím se činnostmi, které spadají do profesní odpovědnosti (např. poradenská činnost, projektová a inženýrská činnost  
v investiční výstavbě, poskytování software).

D. pojištění plateb 
Předmět pojištění:
V rámci tohoto druhu pojištění se sjednává pojištění pravidelných výdajů souvisejících s podnikáním, placených z běžného účtu vedeného u pojistníka. Jedná se o pravidelné 
platby za nájem prostor k podnikání, elektřinu, plyn, externí dodávky tepla a teplé vody, vodné/stočné, internetové připojení, telefon, rozhlas, televizi, parkovací/garážové stání 
a pojistné za povinné ručení vozidel. 

Podmínky vzniku pojištění:
Toto pojištění může sjednat majitel běžného účtu, který je fyzickou osobou podnikatelem, nebo právnickou osobou, a to středním podnikatelským subjektem a zároveň 
obchodní korporací. V případě obchodní korporace bude pojištěna pouze 1 fyzická osoba označená touto právnickou osobou. 
Pojištěným se může stát osoba dle čl. 1 pojistné smlouvy č. 2640001760 identifikovatelná podle rodného čísla ve věku 18-65 let. 

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí:
• pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu, limit pojistného plnění až 25 000,- Kč/měsíc
• pojištění pro případ vzniku invalidity 3. stupně následkem úrazu, limit pojistného plnění až 25 000,- Kč/měsíc
• smrt následkem úrazu, limit pojistného plnění 100 000 Kč

Maximální doba plnění u pracovní neschopnosti a invalidity 3. stupně je 6 měsíců.
Karenční lhůta pro pojištění pracovní neschopnosti je 30 dní.

Územní platnost: celý svět.

ZA POJISTNOU UDÁLOST SE NEPOVAŽUJE A POJISTITEL NENÍ POVINEN POSKYTNOUT POJISTNÉ PLNĚNÍ:
Z pojištění jsou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, vyloučeny úrazy, které vznikly:
a)  při použití prostředků k létání (paragliding, balónové létání, letecké sporty, atd.), parašutismu a bungee jumpingu;
b)  při horolezeckém sportu;
c)  při aktivní účasti na motoristických závodech či exhibicích a s tím souvisejících tréninkových jízdách;
d)  při aktivní účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, skocích na lyžích, závodech na snowbordech, bobech, skibobech a saních, jakož i při účasti na 

trénincích pro tyto závody.

Za pojistnou událost se rovněž nepovažuje, je-li invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přiznán pojištěnému v důsledku úrazu vzniklého následkem:
a)  pokusu o sebevraždu před uplynutím 3 let od sjednaného počátku/změny pojištění nebo od obnovení pojistné smlouvy;
b)  úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z podnětu pojištěného;
c)  požitím alkoholu nebo návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující.

SNÍŽENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ :
Pojistitel může snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo požitím návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové 
látky pojištěným.
Pojistitel má právo snížit pojistné plnění, ovlivnily-li následky úrazů nebo onemocnění existující již před úrazem vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léčení, a to v poměru, 
v jakém je negativní působení nemocí a tělesných poškození k následkům úrazu.

Přehled výluk a omezení pojistného plnění není konečný, úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných pod-
mínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.

V případě nejasností volejte infolinku UNIQA 800 120 020

Platnost od 1. 5. 2015


