
Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu 
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu, Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14, Všeobecné pojistné 
podmínky pro pojištění odpovědnosti – zvláštní část – UCZ/Odp/14, Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – 
UCZ/Odp-P/14, Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní událostí – zvláštní část – UCZ/Živ/14, Všeobecné 
pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení – zvláštní část – UCZ/Odc/14, Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení – 
LIM/14, Všeobecné pojistné podmínky pro případ poškození nebo zničení skel – zvláštní část – UCZ/Skl/14, Všeobecné pojistné podmínky pro případ přerušení 
provozu z důvodu věcné škody – zvláštní část – UCZ/PP/14, Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění – zvláštní část – UCZ/U/14, Všeobecné pojistné 
podmínky pro pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti – zvláštní část – UCZ/DDPN/14G, Doplňkové pojistné podmínky pro připojištění invalidity třetího 
stupně následkem úrazu – UCZ/U/I/14. 

O jaký druh pojištění se jedná?  

Jedná se o komplexní pojištění podnikatelského majetku a odpovědnosti sjednané v rámci jedné pojistné smlouvy. Pojištění je určeno zejména pro malé a střední
podniky, fyzické osoby samostatně výdělečné činné, apod.; je volitelné a je nabízeno v několika variantách k danému typu vedeného podnikatelského účtu.  
Pojištění dle rámcové pojistné smlouvy (RPS) uzavřené mezi pojistníkem Raiffeisenbank, a.s.(banka) a pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s. (pojišťovna). Pojištěná osoba 
(klient banky) není pojistníkem ani smluvní stranou rámcové pojistné smlouvy. Případné změny v pojistném krytí závisí na domluvě mezi pojistníkem a 
pojišťovnou. Pojištěná osoba může změny navrhnout pojistníkovi. Další informace o postavení pojištěné osoby a o pojistném vztahu jsou uvedeny v textu níže a v 
rámcové pojistné smlouvě. 

Co je předmětem pojištění?

Předmětem pojištění může být:  

Pojištění majetku 

Pojištění stavebních součástí sloužících k podnikání  

Pojištění movitých věcí – tj. provozně-technické zařízení, zásoby, 

vlastní cennosti včetně peněz 

Pojištění lze sjednat v základní variantě proti živelním škodám jako 

je požár, výbuch, blesk, náraz letadla, rázová vlna a přepětí na 

budově (FLEXA), vichřice, krupobití, vodovodním škodám a proti 

odcizení 

Základní roční limit pojistného plnění pro pojištění majetku je 

200 000 Kč, pro odcizení 50 000 Kč 

Pojištění skla  

vnitřní a vnější zasklení, skleněné části movitých věcí (zrcadla, 

osvětlení);  

limit 10 000 Kč z celkově sjednaného ročního limitu pojistného 

plnění za pojištění majetku 

Pojištění přerušení provozu 

uhrazení nákladů za ztrátu provozního zisku a úhrada stálých 

provozních nákladů z důvodu požáru, ostatních živelních 

nebezpečí a krádeže 

Limit pojistného plnění je 500 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti  

za škodu na majetku či újmu na zdraví, kterou pojištěný způsobí 

výkonem své podnikatelské činnosti; limit 5 000 000 Kč 

za škodu způsobenou vadou výrobku; limit 2 000 000 Kč z celkově 

sjednaného limitu za pojištění odpovědnosti  

lze připojistit pojištění odpovědnosti za škodu na převzaté věci; 

limit 500 000 Kč z celkově sjednaného limitu za pojištění 

odpovědnosti 

Pojištění plateb  

pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu do výše 25 000 

Kč / měsíc; invalidity 3. stupně následkem úrazu až 25 000 Kč / 

měsíc; pojištění smrti následkem úrazu 100 000 Kč 

Na co se pojištění nevztahuje?

Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění 
Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření 
pojištění 
Na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, stávek nebo jiných 
občanských nepokojů, teroristických útoků, jadernou energií nebo 
radioaktivním či jiným zářením 
Na škody na budovách a vedlejších stavbách, které nejsou v dobrém 
stavu (jsou poškozené, neudržované a pro svůj účel nevyužívané) 
Na škody způsobené přirozeným opotřebením anebo stárnutím, 
předčasným opotřebením 
Na škody na věci, která byla odcizena z budovy ve stavbě (nově 
zahajovaná stavba či rekonstrukce), nebo z budovy, která není provozně 
využívána k danému účelu  
Na škody na vodstvu, půdě a pozemcích, rostlinách, keřích a stromech 
Na škody způsobené úmyslně 
Na škody způsobené činnostmi, pro které platí povinné pojištění 
Na škody spočívají v sankci uložené pojištěnému 
Na platby v rámci odpovědnosti za vady (reklamace) 

Kompletní seznam výluk a jejich znění je uveden v článku 8 UCZ/Odp/14, 
v článku 6 UCZ/Odp-P/14, v článku 2 až 10, 13 UCZ/Živ/14, v článku 2, 5, 
UCZ/Odc/14, v článku 3 UCZ/Skl/14, v článku 4 UCZ/PP/14, v článku 9 
UCZ/U/14, v článku 7 UCZ/DDPN/14G, v článku 2 UCZ/U/I/14, příp. v rámcové 
pojistné smlouvě 
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, 
může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit 

! Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna 
v přiměřené výši snížit pojistné plnění 

! Pojišťovna hradí škodu, která převyšuje částku sjednané spoluúčasti 

Blíže specifikované limity plnění a jiná omezení jsou uvedeny zejména 
v  článku 18 UCZ/Živ/14, v článku 10 UCZ/Odc/14, LIM/14, v článku 6 
UCZ/Skl/14, v článku 4, 7 a 8 UCZ/Odp/14  a v článku 4 UCZ/Odp-P/14, 
v článku 1 odst. 6 a 7 UCZ/PP/14, v článku 7 a článku 10 UCZ/U/14, v článku 6 
UCZ/DDPN/14G, v článku 3 UCZ/U/I/14, příp. v rámcové pojistné smlouvě 

 

Pojištění podnikatelských rizik 

Informační dokument o pojistném produktu  

  Produkt:  Pojištění k účtu podnikatele  

Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika  eKonto -  RPS 2640001760 



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

V rámci pojištění majetku je místem pojištění adresa sídla nebo provozovny na území ČR 
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody i škoda samotná nastanou na území ČR 
Územní platnost pro pojištění plateb je celý svět 
 

 

Jaké mám povinnosti?

 

– Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem) 

– Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat 

– Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody 

– Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost 

Kompletní seznam povinností je uveden v článku 7 UCZ/14, v článku 7 UCZ/Odp/14, v článku 21 UCZ/Živ/14, v článku 13 UCZ/Odc/14, v článku 11 UCZ/Skl/14, 
v článku 15 UCZ/PP/14, v článku 8 UCZ/U/14, v článku 10 UCZ/DDPN/14G, v článku 2 UCZ/U/I/14, příp. v rámcové pojistné smlouvě 

Kdy a jak provádět platby?

Fixní výše platby za pojištění je stanovena v ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 

Platba za pojištění je účtována měsíčně prostřednictvím vedeného účtu 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění a končí dnem sjednaným jako konec pojištění 

Pojištění dále zaniká v případě, že pojištěný zemřel;  zrušil smlouvu o běžném účtu; dopustil se podvodného jednání 

Pojištění plateb zaniká, pokud pojištěnému vznikla invalidita 3. stupně 

Vznikne-li pojištěnému nárok na starobní důchod, zaniká pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity 3. stupně a dochází k redukci pojištění 
plateb na pojištění smrti v důsledku úrazu 

Další způsoby zániku pojištění jsou uvedeny ve VPP a v rámcové pojistné smlouvě 

 

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou smlouvu, sjednanou mezi pojišťovnou a bankou, může být rámcová pojistná smlouva vypovězena pouze 
jednou z těchto smluvních stran 

Klient může požádat o ukončení pojištění podle podmínek uvedených v rámcové pojistné smlouvě 



Dodatek č. 1 

 
k Rámcové pojistné smlouvě  

pojištění k účtu podnikatele - eKonto č. 2640001760  

 
Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. 2640001760 

 
uzavřené mezi 
 
UNIQA pojišťovna, a.s. 
se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012 
IČ: 492 40 480 
zast.:  Ing. Martin Žáček, CSc., předseda představenstva  

Wolfgang Friedl, člen představenstva  
 
dále jen „Pojistitel" nebo „UNIQA“ 
 
 a  
 
Raiffeisenbank a.s. 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 
IČ: 492 40 901 
zast.: Marek Richter, Head of Micro Segment & Product Management 

Petr Štětka, Head of PI Segment & Product Management 

dále jen „Pojistník“ nebo „RB“ 

 

společně také jako „Smluvní strany“ 

 
Článek I. 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2015 Rámcovou pojistnou smlouvu k pojištění k účtu podnikatele - 

eKonto č. 2640001760, ve znění případných pozdějších dodatků (dále jen „pojistná smlouva“).  
 
2. Vzhledem k rozsahu provedených změn na základě dosavadních dodatků a z důvodu větší 

přehlednosti a srozumitelnosti ustanovení pojistné smlouvy se Smluvní strany dohodly na novém 
úplném znění obsahu pojistné smlouvy. 

 
Článek II. 

 
I. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy nově zní: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA 

pojištění k účtu podnikatele - eKonto  
(dále i „pojistná smlouva“) 

 
č. 2640001760 (evidence pojistníka) 

 
UNIQA pojišťovna, a.s. 
se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012 
IČ: 492 40 480 
zast.:  Ing. Martin Žáček, CSc., předseda představenstva  

Wolfgang Friedl, člen představenstva  
 
dále jen „Pojistitel" nebo „UNIQA“ 
 
 a  
 
Raiffeisenbank a.s. 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 
IČ: 492 40 901 
zast.: Marek Richter, Head of Micro Segment & Product Management 

Petr Štětka, Head of PI Segment & Product Management 

dále jen „Pojistník“ nebo „RB“ 

 

společně také jako „Smluvní strany“ 
 
uzavírají tuto rámcovou pojistnou smlouvu: 

 
Článek 1 

Výklad pojmů 
 

Pro účely této pojistné smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto:  
 

Pojistník (Raiffeisenbank a.s.) – právnická osoba definovaná v záhlaví této pojistné smlouvy, která 

s Pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 
Pojistitel (UNIQA pojišťovna, a.s.) - právnická osoba definovaná v záhlaví této pojistné smlouvy, která 
s Pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 
Pojištěný – ten, na jehož majetek, zdraví, život nebo odpovědnost se pojištění vztahuje. 

Pojistné plnění (dále také „plnění") - plnění, které poskytne Pojistitel oprávněné nebo obmyšlené 
osobě. 
Počátek pojištění - tak, jak je definován v článku 2, odst. 2 této pojistné smlouvy. 

Karenční lhůta – je časový úsek, který začíná datem vzniku dlouhodobé pracovní neschopnosti Určené 
osoby - Za období karenční lhůty nevzniká nárok na pojistné plnění. 
Konec pojištění - tak, jak je definován v článku 2, odst. 2 této pojistné smlouvy. 

Pojistná událost - nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti Pojistitele poskytnout 

pojistné plnění.  



Oprávněná osoba – Osoba, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 
Obmyšlená osoba – Osoba určená způsobem dle § 2829 a násl. Občanského zákoníku, které vznikne 
právo na pojistné plnění v případě úmrtí Pojištěného.  
Pojištění škodové - Představuje náhradu škody, která nastala v důsledku pojistné události, v rozsahu 

stanoveném pojistnou smlouvou, pojistné plnění nemůže být vyšší než je vzniklá škoda.  Škodovým 
pojištěním je pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění odpovědnosti, pojištění pracovní 
neschopnosti a invalidity III. stupně (dle čl. 6 této smlouvy).  
Pojištění obnosové – pojištění, jehož účelem je získání obnosu v důsledku pojistné události ve výši, 
která je nezávislá na rozsahu škody. Obnosovým pojištěním smrti následkem úrazu je pojištěna jedna 
Určená osoba.  
Pojistná doba – časové období, na kterou bylo pojištění sjednáno.  
Stálé náklady -  náklady, které je ze strany pojištěného třeba vynakládat i v době přerušení provozu s 
ohledem na zachování budoucího provozu závodu; v této souvislosti musí jít o náklady právně nutné či 
ekonomicky zdůvodnitelné a bylo by je nutno vynakládat, i kdyby k přerušení provozu nedošlo. Příkladné 
stanovení Stálých nákladů včetně výluk je rovněž zahrnuto v čl. 7, písm. B pojistné smlouvy.  
Spoluúčast -  smluvně dohodnutá částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě. 
Určená osoba – pojištěný pro případ pojištění plateb (dále v čl. 6 této smlouvy), který je fyzickou osobou 
označenou právnickou osobou – majitelem běžného účtu, jež účast v pojištění sjednává. Určená osoba je 
zároveň členem statutárního orgánu nebo, s výjimkou družstva, společníkem obchodní korporace, která je 
majitelem běžného účtu a účast v pojištění sjednává.   
 

Článek 2 
Společná úvodní ustanovení pro všechna pojištění 

 
1. Na základě této smlouvy jsou dále uvedeným škodovým pojištěním (vyjma smrti následkem úrazu) 

pojištěni majitelé podnikatelského účtu, vedeného bankou v rámci tarifu eKonto (bez ohledu na 
konkrétní variantu tarifu „eKonto“, kterou majitel účtu s bankou sjednal), podmínky jejichž vedení se 
řídí mimo jiné obchodními podmínkami vydanými Pojistníkem pod označením „Produktové podmínky 
k vedení účtů a vkladů“ nebo podmínkami, které je případně nahradí (účet dále i jako „běžný účet“ či 
„eKonto“ a odkazované podmínky jako „obchodní podmínky“), kteří vysloví souhlas s pojistnou 
smlouvou a pojistnými podmínkami dle vybrané varianty pojištění, počínaje datem účinnosti pojistné 
smlouvy, a to na dobu neurčitou a za podmínek dále uvedených. V případě pojištění plateb je u 
právnické osoby jako majitele podnikatelského účtu, který je Oprávněnou osobou, pojištěným Určená 
osoba. Určená osoba bude jako pojištěná uvedena v ujednání o pojištění a je povinna učinit rovněž 
písemné prohlášení uvedené v čl. 3 odst. 3 této smlouvy, jinak pojištění nevznikne. 

 
2. Vznik jednotlivého pojištění každého Pojištěného ve smyslu pojistné smlouvy je podmíněn uzavřením 

smlouvy o běžném účtu, která bude obsahovat ujednání o pojištění, a v případě dodatečného 
pojištění již k platnému běžnému účtu uzavřením písemného ujednání o pojištění, které bude pro 
dobu trvání pojištění odkazovat na vedení konkrétního běžného účtu vedeného bankou pro 
Pojištěného, a v případě Určené osoby učiněním jejího prohlášení dle č. 3, odst. 3. této smlouvy. 
Pojištění pak vzniká vždy počátkem dne následujícího po splnění podmínky stanovené v tomto 
odstavci.  
 

3. Konec jednotlivého pojištění se stanoví jako okamžik zániku smluvního vztahu mezi Pojištěným a 
bankou týkajícího se běžného účtu nebo v případě pojištění plateb okamžikem zániku smluvního 
vztahu mezi bankou a právnickou osobou (Oprávněnou osobou), která Určenou osobu určila. 
Pojištění může rovněž skončit kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu mezi majitelem běžného 
účtu a bankou, a to způsoby a ve lhůtách dále uvedených: 



a)   oznámením pojistníka v případě ukončení smlouvy, na jejímž základě byl založen běžný účet, a 
to k okamžiku, kdy zanikl závazek z běžného účtu; 

b)  k datu stanovenému v písemném oznámení pojištěného, jehož převzetí pojistník písemně 
potvrdil;    

c)  okamžikem zjištění podvodného jednání, kterého se Pojištěný dopustil v souvislosti s pojistnou 
událostí; s tím, že pojistníkovi musí být doručena do 30 dnů ode dne, kdy se Pojistitel o takovém 
jednání dozvěděl, výpověď - jinak se má za to, že svého práva nevyužil;  

d)  dnem smrti Pojištěného nebo jeho zániku bez právního nástupce; 
e)   k poslednímu dni kalendářního roku, v němž Pojištěný nebo Určená osoba dovrší 65 let věku, 

přičemž konec pojištění je omezen pouze na pojištění plateb.  
f)  posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém Pojištěnému pro úrazové pojištění vznikl 

nárok na starobní důchod, zaniká pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity III. 
stupně. Pojištění plateb se tak redukuje na pojištění smrti úrazem. 

g) dnem přiznání invalidity III. stupně pojištěnému, přičemž konec pojištění je omezen pouze na 
pojištění plateb. 

h)  dalšími způsoby uvedenými ve Všeobecných pojistných podmínkách, Doplňkových pojistných 
podmínkách nebo stanovenými zákonem. 

 
4. Pojištění, které sjednávají Pojistitel a Pojistník touto pojistnou smlouvou, se řídí právním řádem 

České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“), dále se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14; 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní 
událostí - zvláštní část – UCZ/Živ/14; Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění majetku pro 
případ odcizení – zvláštní část – UCZ/Odc/14; Všeobecnými pojistnými podmínkami pro případ 
poškození nebo zničení skel – zvláštní část – UCZ Skl/14;  Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění majetku pro případ přerušení provozu následkem věcné škody – zvláštní část UCZ/PP/14; 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti – zvláštní část UCZ/Odp/14; 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění, zvláštní část UCZ/U/14; Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti – zvláštní část 
UCZ/DDPN/14G, které tvoří přílohu č. 1  této pojistné smlouvy (dále také „Všeobecné pojistné 
podmínky" nebo „VPP“). 
Dále se řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami k pojištění majetku pro případ odcizení – LIM/14;  
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby 
UCZ/Odp-P/14; Doplňkovými pojistnými podmínkami pro připojištění invalidity třetího stupně 
následkem úrazu  - UCZ/U/I/14, které tvoří přílohu č. 1  této pojistné smlouvy (dále také „Doplňkové 
pojistné podmínky" nebo „DPP“) a dále se řídí ustanovením této pojistné smlouvy uzavřené mezi 
Pojistitelem a Pojistníkem a ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, v platném znění, jakož i dalšími obecně závaznými předpisy České 
republiky. V případě rozporu mezi příslušnými VPP, DPP a touto smlouvou mají ustanovení této 
smlouvy přednost. 
 

Článek 3 
Pojistník, Pojištěné osoby (dále jen „pojištěný“), Oprávněné osoby, Obmyšlené osoby, Plátce 

pojistného a pojistné nebezpečí 
 

1. Na základě této pojistné smlouvy jsou majitelé běžného účtu dle vybraného druhu pojištění pojištěni 
proti věcným škodám, škodám na životě a pro případ odpovědnosti v rozsahu dle čl. 6 této pojistné 
smlouvy nebo jsou Oprávněnými osobami pro případ pojištění plateb. Majitelé běžného účtu jsou 
Pojistníkem určeni jako Obmyšlené osoby pro případ pojištění plateb. 

2. Pojistníkem a plátcem pojistného je banka. 



 
 

 

 

Článek 4 
Podmínky vzniku pojištění 

 
1. Pojištění lze sjednat pouze písemně, a to tak, že Pojištěný nebo Oprávněná osoba, která stanoví 

Určenou osobu, sjedná pojištění v rámci smlouvy o běžném účtu, případně prostřednictvím 
samostatného písemného ujednání o pojištění, je-li účast na pojištění sjednávána po jejím uzavření. 
Pojištění Určené osoby vznikne jenom v případě, pokud Určená osoba učiní písemné prohlášení 
uvedené v čl. 4 odst. 3 této smlouvy. Pojištění Pojištěného dle této pojistné smlouvy vznikne jenom 
v případě, pokud banka sdělí Pojistiteli, že Pojištěný k pojištění dle této pojistné smlouvy způsobem 
v ní předvídaným přistoupil a v případě Určené osoby také že právnická osoba určila Určenou osobu 
jako pojištěného v případě pojištění plateb v ujednání o pojištění. Pojištění lze sjednat výlučně 
písemnými projevy Pojištěného a pojistníka v listinné podobě. 
  

2. Pojištěným může být pouze podnikatel, který písemně projeví souhlas s obsahem této pojistné 
smlouvy a pojistnými podmínkami, které jsou její součástí ve znění účinném v době, kdy k pojištění 
dle této pojistné smlouvy přistupuje nebo Určená osoba za výše uvedených podmínek. 

  
3. Volbou příslušného pojištění učiní Pojištěný, který je fyzickou osobou (a také Určená osoba), zároveň 

tato pojistná prohlášení: 
  

a) seznámil se a souhlasí s Rámcovou pojistnou smlouvou č. 2640001760, jakož i s aktuálními 
pojistnými podmínkami ve smyslu Rámcové pojistné smlouvy č. 2640001760, ať již Všeobecnými 
pojistnými podmínkami nebo Doplňkovými pojistnými podmínkami ve smyslu pojistné smlouvy a 
s pojištěním sjednaným na základě pojistné smlouvy; 

b) byla mu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat poskytnuta veškerá dokumentace 
k pojištění, tj. znění pojistné smlouvy, aktuální znění relevantních pojistných podmínek a 
informační list ke sjednanému pojištění (přičemž bere na vědomí, že znění smluvních podmínek 
pojištění rovněž nalezne na www.rb.cz, sekce Informační servis/Ke stažení), sjednanému v tomto 
ustanovení výše, anebo pro případ, že uvedl podrobnosti svého elektronického kontaktu 
(emailová adresa) u svých identifikačních údajů ve smlouvě o běžném účtu, požádal banku o 
jejich zaslání elektronickou zprávou na tento elektronický kontakt; 

c) byly mu poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a 
srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce (či v jiném požadovaném jazyce) 
informace o pojistném vztahu ve smyslu § 2789 občanského zákoníku a příslušných ustanovení 
zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 
událostí a o změně živnostenského zákona;  

d) pojištění odpovídá jeho pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám, které vyjádřil Pojistníkovi 
nebo jím pověřenému zástupci před přistoupením k pojistné smlouvě a s rozsahem a podmínkami 
pojištění je srozuměn; 

e) byl v předstihu před vznikem pojištění Pojistníkem upozorněn na důsledky spojené s tím, že se 
nestává pojistníkem; 

f) byl mu v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informační dokument 
o pojistném produktu“, který tvoří přílohu č. 2 k této pojistné smlouvě a kterému porozuměl; 

g) byl mu v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informace o 
zpracování osobních údajů“, který tvoří přílohu č. 3 k této pojistné smlouvě a kterému porozuměl; 

h) v souvislosti se zpracováním osobních údajů prohlašuje, že mu byly srozumitelně poskytnuty v 
předstihu před vznikem pojištění informace o zpracování osobních údajů pro účely tohoto 



pojistného vztahu. Bere na vědomí, že UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé, resp. 
další zpracovatelé, jejichž seznam je uveden na stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje, 
zpracovávají ve smyslu evropského nařízení č. 2016/679 (GDPR) a zákona o pojišťovnictví č. 
277/2009 Sb., jeho osobní údaje, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností 
plynoucích z tohoto pojistného vztahu. Zpracování jeho osobních údajů je nezbytné pro splnění 
této pojistné smlouvy. Prohlašuje, že byl(a) dostatečně a srozumitelně poučen(a) o svých 
právech vyplývajících ze zpracování jeho(jejích) osobních údajů, jakož i o dalších relevantních 
skutečnostech obsažených v samostatné listině označené jako „Informace o zpracování 
osobních údajů“, kterou od pojistníka v písemné podobě obdržel. Je srozuměn a souhlasí s tím, 
aby pojistník předal pojistiteli údaje, s jejichž zpracováním mu udělil souhlas nebo k jejichž 
poskytnutí je pojistník oprávněn a zároveň je srozuměn a souhlasí s tím, aby pojistník pojistitele 
informoval, že pojištěnému poskytuje bankovní služby, zejména pro pojištěného vede příslušný 
běžný účet.;  

i) zmocňuje UNIQA pojišťovnu a.s. k nahlédnutí do úředních, lékařských či jiných podkladů a 
podkladů jiných pojišťoven v souvislosti s uzavřením pojištění a s vyřizováním pojistných událostí. 
Tímto zmocněním dotazované instituce zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i na 
dobu po jeho smrti; 

j) souhlasí s tím, aby ho UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za 
účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti 
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu; 

k) v případě pojištění majetku a pojištění přerušení provozu prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že 
předmětem pojištění jsou 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, a že se jedná o předměty pojištění umístěné v budově, které se využívají nepřetržitě 
po celý rok; 

l) v případě pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, za 
předchozí kalendářní rok, a které se váží k pojištěným činnostem, nepřesahuje 20 mil. Kč; pakliže 
Pojištěný informací o souhrnu příjmů za předchozí kalendářní rok vzhledem k době výkonu 
podnikatelské činnosti nedisponuje, prohlašuje a potvrzuje, že jím očekáváná výše takových 
příjmů nepřesahuje 20 mil. Kč; 

m) v případě pojištění plateb, tj. pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalé invalidity 3. stupně 
následkem úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti následkem úrazu, prohlašuje a svým 
podpisem stvrzuje, že bere na vědomí skutečnost, že Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je 
výlučně majitel běžného účtu. Dále Pojištěný souhlasí, aby Pojistitel přímo nebo prostřednictvím 
pověřeného zdravotnického zařízení podle potřeby zjišťoval jeho zdravotní stav. Prohlašuje, že 
všechny lékaře a zdravotnická zařízení, kteří jej léčili nebo s nimiž jeho stav konzultoval, zbavuje 
povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči UNIQA pojišťovně a.s., a to i na dobu po jeho smrti. Na 
základě tohoto prohlášení je pojištěný zmocňuje k vyhotovení a vydání lékařských zpráv vč. 
výpisu ze zdravotní dokumentace;  

n) v případě pojištění Určené osoby, tato prohlašuje, že souhlasí s pojištěním své osoby a je 
srozuměna a souhlasí s tím, aby sjednané pojistné plnění z pojištění nabyla právnická osoba, 
která ji jako Určenou osobu určila.  

 

Výše uvedená prohlášení se považují za odpovědi na dotazy Pojistitele v souladu s § 2788 a násl. 
Občanského zákoníku. V případě, že tato prohlášení budou nepravdivá nebo neúplná, je Pojistitel 
oprávněn v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s § 2808 
občanského zákoníku. 

 



4. Volbou příslušného pojištění učiní Pojištěný, který je právnickou osobou, zároveň tato pojistná 
prohlášení: 
 
a) seznámil se a souhlasí s Rámcovou pojistnou smlouvou č. 2640001760, jakož i s aktuálními 

pojistnými podmínkami ve smyslu Rámcové pojistné smlouvy č. 2640001760, ať již Všeobecnými 
pojistnými podmínkami nebo Doplňkovými pojistnými podmínkami ve smyslu pojistné smlouvy a 
s pojištěním sjednaným na základě pojistné smlouvy; 

b) byla mu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat poskytnuta veškerá dokumentace 
k pojištění, tj. znění Pojistné smlouvy, aktuální znění relevantních pojistných podmínek a 
informační list ke sjednanému pojištění (přičemž bere na vědomí, že znění smluvních podmínek 
pojištění rovněž nalezne na www rb.cz, v sekci Informační servis/Ke stažení) sjednanému 
v tomto ustanovení výše, anebo pro případ, že uvedl podrobnosti svého elektronického kontaktu 
(emailová adresa) u svých identifikačních údajů ve smlouvě o běžném účtu, požádal banku o 
jejich zaslání elektronickou zprávou na tento elektronický kontakt; 

c) byly mu poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením Pojistné smlouvy přesným, jasným a 
srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce (či v jiném požadovaném jazyce) 
informace o pojistném vztahu ve smyslu § 2789 občanského zákoníku a příslušných ustanovení 
zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 
událostí a o změně živnostenského zákona;  

d) pojištění odpovídá jeho pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám, které vyjádřil Pojistníkovi 
nebo jím pověřenému zástupci před přistoupením k Pojistné smlouvě a s rozsahem a podmínkami 
pojištění je srozuměn; 

e) byl v předstihu před vznikem pojištění Pojistníkem upozorněn na důsledky spojené s tím, že se 
nestává pojistníkem; 

f) byl mu v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informační dokument 
o pojistném produktu“, který tvoří přílohu č. 2 k této pojistné smlouvě a kterému porozuměl; 

g) byl mu v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informace o 
zpracování osobních údajů“, který tvoří přílohu č. 3 k této pojistné smlouvě a kterému porozuměl; 

h) souhlasí s tím, aby ho UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za 
účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti 
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu; 

i) v případě pojištění majetku a pojištění přerušení provozu prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že 
předmětem pojištění jsou 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, a že se jedná o předměty pojištění umístěné v budově, které se využívají nepřetržitě 
po celý rok; 

j) v případě pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, za 
předchozí kalendářní rok, a které se váží k pojištěným činnostem, nepřesahuje 20 mil. Kč; pakliže 
Pojištěný informací o souhrnu příjmů za předchozí kalendářní rok vzhledem k době výkonu 
podnikatelské činnosti nedisponuje, prohlašuje a potvrzuje, že jím očekáváná výše takových 
příjmů nepřesahuje 20 mil. Kč; 

k) v případě pojištění pravidelných plateb, tj. pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalé 
invalidity 3. stupně následkem úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti následkem úrazu, 
prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že bere na vědomí skutečnost, že pojištěna jsou výlučně 
rizika dále uvedené Určené osoby, při jejichž výskytu UNIQA pojišťovna, a.s. poskytne sjednané 
pojistné plnění majiteli běžného účtu jako Oprávněné osobě, který označil dále uvedenou Určenou 
osobu jako pojištěného. 



Identifikační údaje osoby určené pro účely pojištění pravidelných plateb: Jméno a příjmení, RČ, 
adresa bydliště. 

 

Výše uvedená prohlášení se považují za odpovědi na dotazy Pojistitele v souladu s § 2788 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že tato prohlášení budou nepravdivá nebo 
neúplná, je Pojistitel oprávněn v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v 
souladu s § 2808 občanského zákoníku. 

 
Článek 5 
Pojistné 

 
1. Pojistné za Pojištěného hradí Pojistiteli Pojistník. Výše pojistného za pojistné období je stanovena na 

základě samostatné dohody mezi Pojistitelem a Pojistníkem. Nárok na pojistné v plné výši za celé 
pojistné období Pojistiteli vzniká v případě, že pojištění trvá alespoň 1 den v měsíci. 

  
2. Pojistným obdobím je 1 měsíc.  
 

 
Článek 6 

Pojistné plnění 
 

Pojistné plnění podle této smlouvy je Pojistitel povinen vyplatit Oprávněné osobě v souladu s její dispozicí. 
V případě úmrtí Pojištěného Obmyšlené osobě.  

 
Článek 7 

Druhy pojištění 
 

Na základě této pojistné smlouvy se sjednává pojištění, které si majitel běžného účtu zvolí v rozsahu 
následujících typů pojištění: 
    

A. Pojištění majetku   
 
Předmět pojištění: 
Předmětem pojištění jsou hmotné nemovité a movité věci ve vlastnictví pojištěného: 

a)  stavební součásti pořízené na vlastní náklady; 
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;   
d) vlastní cennosti včetně peněz; 
e) sklo.  

 



Místo pojištění: 
Adresa sídla nebo provozovny pojištěného na území ČR. 
 
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, mraz) - 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 se 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 

 
Spoluúčast:  2.000,-Kč 
 
Odchylně od článku 15 UCZ/Živ/14,  článku 7 UCZ/Odc/14 a článku 9 UCZ/Skl/14 nebude pojistitel 
uplatňovat podpojištění. 
 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 
 

B. Pojištění přerušení provozu  
 
Toto pojištění je možné sjednat pouze současně s majetkovým pojištěním. 
  

1.   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. 

 
2.  Mezi stálé náklady dle odst. 1. tohoto článku nepatří náklady, které již při přerušení provozu 

nenabíhají: 
a)  náklady na suroviny, pomocné a provozní materiály a náklady za odebrané zboží či služby, 

pokud se nejedná o náklady vynaložené k udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za 
odběr energie; 

b ) daň z přidané hodnoty, spotřební daně, vývozní cla; 



c)  přepravné a jiné poplatky za přepravu, pokud je není nutné hradit s ohledem na přetrvávající 
smluvní závazky, bez ohledu na obrat zboží; 

d)  pojistné závislé na obratu, licenční a vynálezecké poplatky závislé na obratu; 
e)  náklady, které nesouvisejí s vlastní podnikatelskou činností, např. s kapitálovými obchody 

nebo obchody s nemovitostmi; 
f)  majetkové sankce (pokuty, penále), které je pojištěný povinen uhradit v důsledku neplnění 

nebo porušení svých závazků. 
 

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí 
Podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku pro případ přerušení provozu následkem 
věcné škody (VPP UCZ/PP/14) zahrnuje: 

a)  požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení osádkou obsazeného letícího tělesa, jeho části 
nebo nákladu  

b)  sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy  
c)  pád stromů, stožárů a jiných předmětů 
d)  voda z vodovodního zařízení  
e)  krádež vloupáním nebo loupeže  
f)  vichřice, krupobití  
g)  tíhy sněhu nebo námrazy 

 
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) 

 
Seznam činností, které nelze pojistit ve variantě A a B tohoto článku   
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) 

 
Územní platnost pojištění: Česká republika 
 

C. Pojištění odpovědnosti  
 
Pojištěný subjekt 



Pojištění je určeno subjektům, jejichž roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů („čistý obrat“), 
nepřesáhnou 20 mil. Kč. 

 
Předmět pojištění: 
Předmětem pojištění je odpovědnost z oprávněně vykonávané činnosti. 
 
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí: 
a) Základní pojištění – obecná odpovědnost z provozu firmy a odpovědnost za škodu 

způsobenou vadou výrobku  
 

Základní pojištění ve smyslu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
podnikatele a právnické osoby dle VPP UCZ/Odp-P/14 zahrnuje:   

 
- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové); 
- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci; 
- následnou finanční škodu; 
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby; 
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka 

pojištěného; 
- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění; 
- odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku; 
- odpovědnost za věci odložené a vnesené; 

 
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se sjednává v rozsahu čl. 4 bodu 1 VPP 
UCZ/Odp-P/14.  

 
Limit pojistného plnění:  
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 
 
Spoluúčast:  2 000,-Kč 

 
b)  Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých  

 
Toto pojištění je možné sjednat pouze se základním pojištěním odpovědnosti, tj. obecnou 
odpovědností z provozu firmy a odpovědností za škodu způsobenou vadou výrobku ve smyslu písm. 
a).  
 
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí 
Rozsah pojištění je uveden v čl. 4 bodě 3 VPP UCZ/Odp-P/14. 

 
Sublimit pojistného plnění (který je sjednán v rámci limitu pro základní pojištění):  500 000,-Kč  
 
Spoluúčast: 2 000,-Kč 

 
Seznam činností, které nelze pojistit ve variantě C tohoto článku, resp. na které se nevztahuje 
pojištění odpovědnosti v sekci C: 

a)   činnosti spadající do obecné odpovědnosti podnikatele 
- výroba léčiv, krevních produktů, implantátů 
- výroba tabákových výrobků 



- výroba, zpracování, skladování, balení, distribuce plynů, výbušnin a toxických látek 

- petrochemická výroba  
- výroba mobilních telefonů 
- kosmetická chirurgie za předpokladu, že je narušována integrita lidské kůže (tetování, 

piercing, permanentní make up, použití laseru) 
- činnost bezpečnostních agentur a jiných pořádkových služeb 
- činnost podniků provádějících demolici pomocí třaskavin 
- pořádání akcí extrémních sportů (rafting, canyoning, výstup na ledovec, bungeejumping, 

heliskiing apod.), motoristických a leteckých akcí 
- nakládání s odpady, provozování skládek a spaloven 
- provozování letišť a přistávacích ploch 
- provozování přístavišť 
- provozování železničních drah, tramvají, lanovek (kabinových i sedačkových)  
- provádění staveb, údržby přehrad a hrází 
- provádění jakýchkoli prací pod hladinou vody, resp. pod vodními toky (např. pokládání 

potrubí, stavby mostních pilotů apod.) 
- stavby tunelů, podzemní práce, včetně těžby 
- provozování plavidel 
- vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství 
- činnost agentur práce 

b)  činnosti spadající do profesní odpovědnosti podnikatele 
- činnosti, pro které je stanoveno povinné pojištění (výkon advokacie, auditorská činnost, 

daňové poradenství, činnost insolvenčního správce, činnost autorizovaného architekta, 
inženýra a technika činného ve výstavbě, činnost autorizované osoby, činnost 
energetického auditora, činnost oceňovatele majetku, činnost patentového zástupce, 
veterinárního lékaře, poskytování investičních služeb, provozovatel skládky, provozovatel 
letadla, plavidla, závažné havárie) 

- činnost soudních znalců 
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,  

hostingové a související činnosti a webové portály 
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (včetně 

poradenské činnosti v oblasti účetnictví a vedení účetnictví, včetně poradenské činnosti ve 
věcech veřejných zakázek, dotací, grantů apod.) 

- projektová činnost v investiční výstavbě, inženýrská činnost, projektování pozemkových 
úprav 

- projektování elektrických zařízení 
- geologická činnost, zeměměřičství 
- příprava a vypracovávání technických návrhů, grafické a kresličské práce 
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
- testování, měření, analýzy a kontroly  
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (reklamní agentura, agentury zaměřující 

se na průzkum trhu) 
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (zejm. 

zpracování žádostí o dotace, granty nebo přípravu podkladů pro veřejné zakázky). 

 
Územní platnost pojištění:  Česká republika 
 

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.  
 
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí: 
Úrazové pojištění k běžnému účtu podnikatele pojistníka zahrnuje pojištění pro případ pracovní 
neschopnosti následkem úrazu, pro případ vzniku invalidity 3. stupně následkem úrazu a smrt následkem 
úrazu. 
Karenční lhůta pro pojištění pracovní neschopnosti je 30 dní. 
 
Pojistná částka, roční limit pojistného plnění 
Limity pojistného plnění u souboru pojištění na jednu pojistnou událost jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
 

- Pracovní neschopnost následkem úrazu  až 25 000,- Kč/měsíc 
- Invalidita 3. stupně následkem úrazu   až 25 000,- Kč /měsíc 
- Smrt následkem úrazu     100 000,- Kč  

 
Maximální doba plnění u pracovní neschopnosti a invalidity 3. stupně je 6 měsíců. 
 
Podmínky vzniku pojištění: 
1. 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 (Určená osoba) označená touto 
právnickou osobou a jejíž identifikační údaje budou uvedeny v příslušném prohlášení.  

2. Pojištěným se může stát Určená osoba dle čl. 1 pojistné smlouvy identifikovatelná podle rodného 
čísla ve věku 18-65 let.  

 
Územní platnost pojištění: celý svět 
 

Článek 8 
Podmínky pro likvidaci pojistné události 

 

V případě vzniku pojistné události, o které se Pojistník dozvěděl, je Pojistník povinen předat Pojistiteli 
údaje o Pojištěném, u něhož nastala pojistná událost; tím není dotčeno právo Pojištěného nebo 
v případě smrti Pojištěného jeho právního nástupce či Obmyšlené osoby obrátit se  v případě vzniku 
pojistné události přímo na Pojistitele. Pojištěný, u kterého nastala pojistná událost, a v případě úmrtí 
Pojištěného jeho právní nástupce či osoba určená způsobem dle § 2829 a násl. občanského zákoníku, 
jsou povinny poskytnout Pojistiteli bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení 
nároku na pojistné plnění: 
 

V případě úmrtí Pojištěného poskytnout Pojistitel i: 

- vyplněný formulář Pojistitele Oznámení o škodě, 
- úředně ověřenou kopii úmrtního listu Pojištěného,  
- lékařem vyplněný List o prohlídce mrtvého (kopie s čitelnou adresou lékaře), 
- byla-li provedena soudní pitva: Pitevní zprávu (kopie s čitelnou adresou lékaře), 

- v případě úmrtí následkem úrazu kopii dokladu popisující okolnosti úmrtí (Usnesení Policie).  
- výpis z účtu, ke kterému bylo pojištění sjednáno.  



 

V případě přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně poskytnout Pojistiteli:  

- vyplněný formulář pojistitele Oznámení o škodě,  
- kopii Rozhodnutí o invaliditě Pojištěného vystavené Českou správou sociálního zabezpečení s 

vyznačeným datem, od kterého je Pojištěnému přiznán a vyplácen invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně, 

- kopii Záznamu o jednání posouzení zdravotního stavu, 
- kopii Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu třetího stupně vystaveného příslušnou Okresní 

správou sociálního zabezpečení, 
- výpis z účtu, ke kterému bylo pojištění sjednáno. 

 

V případě pracovní neschopnosti Pojištěného poskytnout Pojistiteli: 

- vyplněný formulář Pojistitele Oznámení o škodě, 
- kopii Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se 

stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou 

adresou lékaře), 
- kopii lékařských zpráv z průběhu léčení této pracovní neschopnosti, 
- došlo-li k hospitalizaci: Propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s  čitelnou adresou 

lékaře), 
- potvrzení zaměstnavatele nebo kopii Živnostenského listu, pokud je Pojištěný samostatně 

výdělečně činný (OSVČ), nebo kopii Zápočtového listu, pokud není Pojištěný zaměstnán v 
pracovním poměru, 

- výpis z účtu, ke kterému bylo pojištění sjednáno. 

 

V případě pojištění majetku poskytnout Pojistiteli: 

-  oznámení škody firemního majetku  (T.č. EU 6122/1/E), 
-  soupis poškozených a zničených věcí (T.č EU 2224/1/E), 
-  a další podklady, které si Pojistitel od Pojištěného v konkrétním případě vyžádá. 

 

V případě pojištění přerušení provozu poskytnout Pojistiteli: 

-  oznámení škody firemního majetku  (T.č. EU 6122/1/E), 
-  doložení vynaložených déle trvajících stálých provozních nákladů (mzdy, náklady na energii, 

nájmy, apod.), 
-  a další podklady, které si Pojistitel od Pojištěného v konkrétním případě vyžádá. 

 

V případě pojištění odpovědnosti poskytnout Pojistiteli: 

- oznámení škody, újmy z pojištění odpovědnosti (T.č. 6122/1), 
- kopii zakázkového listu (smlouvy o dílo) na práce, při nichž došlo ke škodné události , 
- písemný doklad o uplatněném nároku poškozeného na náhradu škody, 

- a další podklady, které si Pojistitel od Pojištěného v konkrétním případě vyžádá. 
  

Pojistitel může požadovat od pojištěného další obvyklé doklady/informace, které považuje za potřebné a 
sám přezkoumávat skutečnosti, které považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit své závazky z této 
smlouvy vyplývající.  
 

Článek 9 
Povinnosti Pojistníka 

 
Pojistník je povinen: 
a)  platit Pojistiteli pojistné; 



b)  odpovědět Pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat 
mu veškeré informace týkající se pojištění dle této pojistné smlouvy, které se dozví nebo získá od 
Pojištěného; totéž platí, jde-li o změnu pojištění; 

c)   poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované Pojistitelem byly řádně vyplněny a 
podepsány; 

d)   na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat Pojistiteli další informace, 
přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou pojistníkovi běžně 
k dispozici, pokud tak nebude porušeno obchodní tajemství Pojistníka nebo Pojistníkova povinnost 
mlčenlivosti; 

e)    prokazatelně seznámit Pojištěné s touto smlouvou i VPP a DPP uvedenými ve čl. 2, odst. 4 dle 
příslušnosti ke zvolenému druhu pojištění a dále umístit tyto dokumenty na svých internetových 
stránkách (www.rb.cz) a zabezpečit, aby Pojištění učinili písemné prohlášení dle čl. 3 této smlouvy. 
Informace k pojištění obsahující nejdůležitější ustanovení o právech a povinnostech pojištěného 
vyplývajících z této smlouvy a VPP (soubor těchto informací připraví a poskytne pojistníkovi pojistitel) 
budou pojištěným k dispozici k seznámení při sjednání pojištění dle této smlouvy.  

h)  poskytovat Pojistiteli součinnost při zjišťování okolností jednotlivých škodných událostí, pokud taková 
činnost nebude v rozporu s platnými právními předpisy a dříve uzavřenými dohodami. 

 
 

Článek 10 
Povinnosti pojistitele 

 
Pojistitel je povinen: 
a) provést šetření každé pojistné události, o které se dozví a písemně informovat Oprávněnou osobu o 

výsledku šetření; 
b) informovat Pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným, případně jeho 

právním nástupcem; 
c)  informovat Pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních Pojištěných, příp. jejich právních nástupců; 
d) poskytovat školení Pojistníkovi nebo jím zmocněným či pověřeným osobám, které vstupují do 

kontaktu s pojistitelnými osobami a Pojištěnými, a to bez další úhrady ze strany Pojistníka; 
f)   zajistit s Pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby; 
g)  získat souhlas Pojistníka s případnou změnou VPP a DPP jinak odpovídá za veškerou škodu tímto 

vzniklou; 
h)  poskytovat Pojistná plnění Oprávněným osobám v souladu s touto smlouvou. 
 

Článek 11 
Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů 

 
1. Pojistitel a pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o 

kterých se v souvislosti s touto smlouvou dozví. Zejména jsou povinni chránit informace a údaje o 
klientech, obchodních podmínkách, know–how druhého účastníka. Tato povinnost přetrvává i po 
skončení smluvního vztahu z této smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na předávání informací 
členům finanční skupiny Raiffeisen a UNIQA. V případě porušení této povinnosti mlčenlivosti je každý 
z účastníků oprávněn požadovat na druhém účastníkovi, který porušil povinnost mlčenlivosti náhradu 
vzniklé škody v plné výši. Za porušení povinností mlčenlivosti se nepovažuje sdělení takovýchto 
informací na základě a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy platnými na území České 
republiky, smluvní strana povinná k takovému sdělení informací, je však povinna druhou smluvní 
stranu informovat o vzniku takovéto povinnosti. 

 
2. Pojistitel bere na vědomí, že pojistník je bankou a je zavázán povinností mlčenlivosti, ve vztahu k 

informacím tvořícím bankovní tajemství. Pojistitel se tímto zavazuje dodržovat přísnou povinnost  



mlčenlivosti o všech skutečnostech s výjimkou informací veřejně přístupných, o kterých se v důsledku 
provádění předmětu této smlouvy dozví, a nesdělit je ani k nim neumožnit přístup třetím osobám a 
nepoužít je v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty. Dále se Pojistitel zavazuje, že nebude 
jakkoli rozmnožovat jakékoli informace ani nebude takovéto informace poskytovat svým 
zaměstnancům nebo zástupcům, kteří tyto informace nepotřebují znát za účelem plnění této smlouvy. 
Porušení těchto povinností má za následek stejná oprávnění Pojistníka, tj. oprávnění uplatnit vůči 
pojistiteli stejné sankce jako jsou ty sjednané v odst. 1. tohoto článku. Obdobné povinnosti má také 
Pojistník ve vztahu k Pojistiteli, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že Pojistitel je pojišťovnou a je 
zavázán povinností mlčenlivosti dle příslušných ustanovení právních předpisů. Porušení těchto 
povinností má za následek stejná oprávnění Pojistitele, tj. oprávnění uplatnit vůči Pojistníkovi stejné 
sankce jako jsou ty sjednané v odst. 1. tohoto článku. 

 
3. Pojistník i Pojistitel se zavazují vzájemně si předávat média a data – osobní (i citlivé) údaje pojištěného 

– v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto 
médiím nebo datům, nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou. Dále se Pojistník i Pojistitel 
zavazují zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat, 
jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a postavení smluvních stran důvodně požadovat. 

 
Článek 12 

Doba platnosti a účinnosti této smlouvy 

 

1. Tato pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dne 
…………………………a uzavírá se na dobu 3 let, přičemž její účinnost se prodlužuje automaticky 
vždy o období jednoho roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k  oznámení, že tato smluvní 
strana netrvá na prodloužení účinnosti této pojistné smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno 
druhé smluvní straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být prokazatelně doručeno 
druhé smluvní straně nejméně tři měsíce před datem, od kterého by se účinnost automaticky 
prodlužovala; za doručené se takové oznámení považuje i v případě, že bylo druhou smluvní 
stranou jeho převzetí odmítnuto nebo doručení úmyslně zmařeno. 

 
2. Ukončením účinnosti této pojistné smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti 

smluvních stran z jednotlivého pojištění osob již pojištěných dle této pojistné smlouvy do posledního 
dne účinnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením 
čl. 1 této pojistné smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto pojistnou 
smlouvou.  

 
3. Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této pojistné smlouvy 

nemá vliv na platnost a/nebo účinnost této pojistné smlouvy, jakož i na platnost a/nebo účinnost 
ostatních pojištění vzniklých na základě této pojistné smlouvy. 

 
Článek 13 

Závěrečná ustanovení  
 
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě ukončení činnosti Pojistitele, zejména z důvodu 

změny v osobě Pojistitele či v případě prohlášení Pojistitele insolventním neodpovídá Pojistník za 
žádné závazky pojistitele ve vztahu k Pojištěným.  

 
2. Veškerá sdělení, zprávy, oznámení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně a stávají se 

účinnými jejich doručením. Ve věcech určených samostatnou dohodou se za písemné doručení 
považuje i e-mailová zpráva doručená na dohodnutou e-mailovou adresu, která musí být na žádost 
příjemce zprávy potvrzena odesílatelem písemně. 



 
3. Smluvní strany se dohodly, že pojistník je povinen případný souhlas pojištěného s nabytím pojistného 

plnění pojistníkem nebo třetí osobou prokázat nejpozději do vyplacení předmětného pojistného 
plnění. 

 
4. V případě, že některé ustanovení této pojistné smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to 

platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této pojistné smlouvy. 
 

 

 
 
I. K pojistné smlouvě se připojují následující nové přílohy: 

 
- příloha č. 2 – Informační dokument o pojistném produktu 
- příloha č. 3 – Informace o zpracování osobních údajů 

 
 

Článek III. 
 

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oběma Smluvními stranami a byl vyhotoven ve 2 
stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží každá Smluvní 
strana po jednom vyhotovení. 

 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1.12.2018 
 

Přílohy: 
Příloha č. 2 k pojistné smlouvě – Informační dokument o pojistném produktu 

Příloha č. 3 k pojistné smlouvě – Informace o zpracování osobních údajů  
 

V Praze dne 16.11.2018      

 
Za UNIQA pojišťovna, a.s.    Za Raiffeisenbank a.s. 

 

 

 

  

Ing. Martin Žáček, CSc.    Marek Richter 

předseda představenstva    Head of Micro Segment &Product Management 

 

 

 

 

   

Wolfgang Friedl     Petr Štětka 

člen představenstva     Head of PI Segment& Product Management 
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informace a souhlasy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÙ
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1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÙ?
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3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÙ?

 

4. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
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5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
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