Kalkulace
Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus
Klient (zájemce o pojištění / pojistník)
Název firmy:
IČO:
Místo pojištění:
Pojištěné činnosti:

Begy Bikes, s.r.o.
03742325
1. května 78, Hradec Králové, 500 02
016 17 - Velkoobchod a maloobchod sportovním zbožím;

Sleva + Bonus:
Rozšíření pojištění (přirážka):
Povodňová zóna:
Riziková zóna:

Doložky: DNOE005, DNOE004,
25%
Můj obchod (bez přirážky) PP001
A
3

Pojišťovací zprostředkovatel
Jméno a příjmení:
Datum vystavení kalkulace: 14.02.2019

Asistenční služby Home Assistance
2 zásahy ročně s limitem na zásah:
Normal a Optimal 2 000 Kč
Exkluziv Plus
4 000 Kč
Roční
pojistné*

Pojištění budov
Normal

požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení

Optimal

Normal + povodeň a záplava se spoluúčastí min. 5 000 Kč, zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, chybná funkce sprinklerového hasicího
zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Optimal + do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč: rozbití skla vč. firemních štítů a reklamních tabulí, přepětí, atmosférické srážky, poškození zateplené
Exkluziv Plus fasády zvířaty a hmyzem, krádež stavebních součástí vloupáním, náklady na vyklizení místa pojištění, náklady na úhradu vodného a stočného v důsledku
úniku vody z vodovodního zařízení při poruše, přerušení provozu; vandalizmus se spoluúčastí min. 5 000 Kč a limitem 50 000 Kč.
Pojistná částka: 10 000 000 Kč Limit pojistného plnění pro vedlejší stavby: 10 000 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč0 00
Roční
pojistné*

Pojištění věcí movitých
Normal

požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež (do 20 % pojistné částky,
max. 400 000 Kč)

6 804 Kč

Optimal

Normal + povodeň a záplava se spoluúčastí min. 5 000 Kč, zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, chybná funkce sprinklerového hasicího
zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč: denní tržba odcizená při
loupeži, peníze a cennosti v trezoru.

8 456 Kč

Exkluziv Plus

Optimal + do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč: rozbití skla vč. firemních štítů a reklamních tabulí, přepětí, atmosférické srážky, poškození
elektroniky a strojního zařízení, porucha chladicího zařízení, starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty, umělecká díla,
stavební součásti a úpravy, věci uložené mimo místo pojištění, náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace, na vyklizení místa pojištění,
na výměnu zámků, přerušení provozu; vandalizmus se spoluúčastí min. 5 000 Kč a limitem 50 000 Kč.

10 698 Kč

1 600
Pojistná částka celkem: 10
000000
000Kč
Kč ((výrobní a provozní zařízení: 10
000000
000 Kč
Kč, cizí věci (limit poj. plnění): 10
250000
000000
Kč Kč, zásoby: 10
1 900
50000
000000
Kč )Kč)
Pojištění odpovědnosti

Spoluúčast: 100
000KčKč
5 000

Územní působnost/
Limit poj. plnění

Roční
pojistné*

Normal

Škoda nebo újma způsobená provozní činností, škoda na pronajaté nemovitosti, škoda nebo újma způsobená výkonem
vlastnických práv k nemovitosti, škoda nebo újma způsobená související činností (účast na výstavě, oprávněné užívání cizí
nemovitosti apod.), škoda nebo újma způsobená vlastníkům jednotek v rámci společenství vlastníků;
do 1 mil. Kč: škoda způsobená na věcech zaměstnanců, škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování, náhrada
nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění, škoda způsobená na věci
převzaté

ČR+SR/
1 000 000 Kč

1 500 Kč

Optimal

Normal + do 1 mil. Kč: škoda způsobená na věci užívané, škoda způsobená na odložené věci a vnesené věci

ČR+SR/
2 000 000 Kč

1 500 Kč

Evropa/
5 000 000 Kč

1 500 Kč

Exkluziv Plus Optimal + do 1 mil. Kč: škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních, škoda způsobená vadou výrobku
Příjmy: 100
000
000
3 000
000
KčKč

Spoluúčast: 11000
000 Kč
Kč

Pojištění nákladu

Územní působnost/
Limit poj. plnění

Normal

dopravní nehoda nebo jiné náhlé působení mechanických sil na vozidlo nebo náklad, jejichž příčinou je: požár, výbuch, úder
blesku, zřícení letadla, voda z vodovodního zařízení, vichřice, krupobití, povodeň a záplava, zemětřesení, sesuv půdy, lavina
a tíha sněhu, chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných
předmětů

ČR+SR/100 000 Kč

Optimal

Normal + krádež vloupáním do vozidla, loupež, vandalizmus

ČR+SR/200 000 Kč

Exkluziv Plus Optimal
Počet vozidel: 5

Roční
pojistné*

Evropa/300 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

* Z uvedeného pojistného Vám bude odečtena sleva až 20 % podle počtu sjednaných pojištění a výše celkového pojistného. Vyberte si druhy a varianty pojištění
a my Vám spočítáme přesnou cenu.
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Doložka DNOE 004
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů
č. 123456789
Klient (zájemce o pojištění / pojistník)
Název firmy / Jméno a příjmení:
Sídlo:
IČ/rodné číslo:
Místo pojištění:

Begy Bikes, s.r.o.
1.. května 78, Hradec Králové, 500 02
03742325
1. května 78, Hradec Králové, 500 02

„Můj obchod“
Smluvní ujednání pro rozšíření pojistného krytí
Článek I.
Obecná ustanovení
1. Toto smluvní ujednání (dále jen „doložka“) se sjednává ke Komplexnímu pojištění podnikatelů NOE Plus. Podmínkou platnosti této doložky je sjednání pojištění movitých věcí
ve variantě Exkluziv Plus. Pojištění se vztahuje na předměty pojištění dle čl. 16 Zvláštních pojistných podmínek Komplexního pojištění podnikatelů NOE Plus ZPP- NOE 1/15
(dále jen „ZPP-NOE“) a na pojistná nebezpečí dle čl. 17 ZPP-NOE. Pojištění se rozšiřuje o následující připojištění v dále uvedeném rozsahu.
2. Tuto doložku lze sjednat pouze v případě, že provozovanou činností pojištěného je VEKOOBCHOD A MALOOBCHOD.
3. Horní hranice pojistného plnění pro jednotlivá připojištění a rozšíření pojištění dle čl. II. jsou stanoveny vždy ročním limitem pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
4. Maximální roční limit pojistného plnění pro všechna připojištění a rozšíření pojištění dle této doložky pro jednu a všechny pojistné události během jednoho pojistného roku se
ujednává ve výši 50 000 Kč.

Článek II.
Věci movité – připojištění
1. Odcizení věcí movitých – prostá krádež
1.1. Odchylně od čl. 7, odst. 6.1. Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15 ( dále jen „ZPP-MP“) a Doplňkových pojistných podmínek
zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/15 (dále jen DPP-P), se pojištění věcí movitých vztahuje i na odcizení věcí movitých z provozovny
nebo z prodejního místa mimo místo pojištění, ke kterému došlo, aniž by bylo překonáno ochranné zabezpečení proti krádeži vloupáním.
1.2. Pojištění se vztahuje pouze na věci movité, jejichž odcizení bylo potvrzeno šetřením Policie ČR.
1.3. Pro případy, kdy je odcizení věcí movitých prokázáno záznamem monitorovací kamery, ujednává se limit pojistného plnění ve výši 20 000 Kč.
1.4. V ostatních případech (nebudou-li splněny podmínky dle odst. 1.3.) se ujednává limit pojistného plnění ve výši 5 000 Kč.
2. Škody vzniklé na věcech movitých vystavených před provozovnou
2.1. Odchylně od ZPP-MP a DPP-P se pojištění proti krádeži vloupáním vztahuje i na věci movité vystavené před provozovnou nebo na prodejním místě mimo místo pojištění.
Pojištění se vztahuje pouze na události, které nastanou v průběhu provozní doby příslušné provozovny (prodejního místa mimo místo pojištění) a v době přítomnosti
pojištěného (zaměstnanců pojištěného) v provozovně (prodejním místě mimo místo pojištění).
2.2. Pojištění se vztahuje pouze na věci movité, jejichž odcizení bylo potvrzeno šetřením Policie ČR.
2.3. Pokud byly vystavované věci movité připevněny ocelovým lankem o průměru min. 10 mm, uzamčeným zámkem BT 3 dle ČSN P ENV 127 k jinému nepřemístitelnému
předmětu nebo pokud byly vystavované věci movité navzájem spojeny v množství a velikosti zásadně ztěžující odcizení a zajištěny ocelovým lankem o průměru min. 10
mm, uzamčeným zámkem BT 3 dle ČSN P ENV 127, se ujednává limit pojistného plnění ve výši 20 000 Kč.
2.4. Pro ostatní případy (nebudou-li splněny podmínky zabezpečení dle odst. 2.3.) se ujednává limit pojistného plnění ve výši 5 000 Kč.
3. Zničení nebo poškození věcí movitých zákazníkem
Pojištění věcí movitých se vztahuje i na poškození nebo zničení věcí movitých cizí osobou (zákazníkem) v provozovně nebo v prodejním místě mimo místo pojištění, a to:
a)

v případě, že pojištěný doloží písemné prohlášení o vzniklé škodě od osoby, která škodu způsobila s kopií jejího průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský
průkaz), ujednává se limit pojistného plnění ve výši 20 000 Kč, nebo

b)

pokud pojištěný nedoloží prohlášení dle písm. a), ale prokáže, že zničení nebo poškození věcí movitých oznámil bez zbytečného odkladu policii ČR, limit pojistného
plnění se ujednává ve výši 5 000 Kč.

4. Škody způsobené na denní tržbě
Pojištění proti krádeži vloupáním se vztahuje i na denní tržbu (dle čl. 10, odst.2.2., písm. c) ZPP-MP) odchylně od části 2. DPP-P uloženou v uzamčené registrační pokladně
nebo v uzamčené části nábytku.
Limit pojistného plnění: 5 000 Kč.
5. Škody způsobení vichřicí na věcech movitých vystavených před provozovnou
Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění věcí movitých dle Části III., čl. 10, odst. 2 ZPP-MP a pojištěným pojistným nebezpečím je mimo jiné i vichřice, krupobití (čl.
7, odst. 3 ZPP-MP), vztahuje se pojištění, odchylně od čl. 7, odst. 3.4., písm. b) ZPP-MP, i na škody způsobené vichřicí a krupobitím na movitých věcech vystavených před
provozovnou nebo na prodejním místě mimo místo pojištění. Limit pojistného plnění se ujednává ve výši 5 000 Kč.
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6. Pojištění přerušení provozu
6.1. Pojištění přerušení provozu dle čl. 16, odst. 1, písm. j) ZPP-NOE se vztahuje také na případy, kdy je příčinou přerušení provozu:
a) úřední zásah. Odchylně od čl. 31 odst. 4 písm. a) ZPP- MP se úředním zásahem rozumí rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah orgánu státní moci nebo veřejné
správy, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu pojištěného v místě pojištění. Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy k úřednímu zásahu došlo v
souvislosti s porušením právní povinnosti ze strany pojištěného,
b) přerušení nebo omezení dodávky elektrické energie, tepla, plynu nebo vody v důsledku provozně technické závady na inženýrské síti (resp. přímo souvisejícím
technickém zařízení) v místě i mimo místo pojištění.
6.2. Limit pojistného plnění pro pojištění přerušení provozu dle této doložky se ujednává ve výši 20 000 Kč.
6.3. Počátek přerušení provozu:
a) počátek účinnosti úředního zásahu, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu,
b) počátek přerušení nebo omezení provozu pojištěného majetku v příčinné souvislosti s přerušením nebo omezením dodávky elektrické energie, tepla, plynu nebo
vody.
6.4. Konec přerušení provozu:
a) ukončením účinnosti úředního zásahu, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu,
b) okamžikem, kdy pojištěný majetek mohl být znovu provozován ve stejném rozsahu jako před přerušením provozu.
6.5. V případě pojistné události je pojištěný povinen doložit výši vzniklé škody pomocí údajů z výkazu zisků a ztrát.
Ostatní ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.
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podpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele
nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.
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Doložka DNOE 005
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů
č.
Klient (zájemce o pojištění / pojistník)
Název firmy / Jméno a příjmení:
Sídlo:
IČ/rodné číslo:
Místo pojištění:

Begy Bikes, s.r.o.
1.. května 78, Hradec Králové, 500 02
03742325
1. května 78, Hradec Králové, 500 02

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO NÁHRADU JINÉ ÚJMY NA JMĚNÍ
Odchylně od čl. 8 a čl. 9 Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/15 (dále jen ZPP-OP) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
povinnosti pojištěného k náhradě jiné újmy na jmění, která nevyplývá z usmrcení, ublížení na zdraví nebo škody na věci (tzv. čisté finanční škody), v rozsahu a za podmínek
uvedených v čl. 16 ZPP-OP, a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
Ostatní ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.
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podpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele
nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.

Doložka PP 001
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů
č. 123456789
Klient (zájemce o pojištění / pojistník)
Název firmy / Jméno a příjmení:
Sídlo:
IČ/rodné číslo:
Místo pojištění:

Begy Bikes, s.r.o.
1.. května 78, Hradec Králové, 500 02
03742325
1. května 78, Hradec Králové, 500 02

Smluvní ujednání o slevě za dohodnutou dobu pojištění
Ve smyslu čl. 5, odst. 1 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP– P 1/15 (dále jen „VPP“) se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy,
ujednává:
1.

Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 3 let.

2.

Pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, prodlužuje se automaticky
platnost pojistné smlouvy, a to na dobu neurčitou.

3.

Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného na každé pojistné období ve výši 10 %. Tato sleva je již v pojistném započtena.

4.

Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 7, odst. 3. VPP) nebo výpovědí ze strany pojistníka (čl. 7, odst. 1 VPP) v pojistné době uvedené
v odstavci 1 této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:
•

10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,

•

7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,

•

5 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,

Ostatní ustanovení VPP, zvláštních pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.
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Hradec Králové
Místo

podpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele
nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.
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