SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ EET 17/1 (dále jen „SU EET 17/1“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

Pojistník sjednává pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

2.

Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních pojistné smlouvy uvedeno jinak.

3.

Pojištění majetku se sjednává pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného období, není-li
v dalších ustanoveních pojistné smlouvy uvedeno jinak.
Článek II.
Podmínky pojištění

1.

Pojistná nebezpečí:

2.

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoli nahodilou událostí, která
omezuje nebo vylučuje jeho provozuschopnost (dále jen „věcná škoda“). Věcnou škodou je rovněž odcizení předmětu
pojištění.
Pojistná událost:
Pojistnou událostí je poškození nebo zničení předmětu pojištění omezující nebo vylučující jeho provozuschopnost způsobené
některým z pojistných nebezpečí uvedených v článku II., ZPP 183/14/1, a které není ve VPP/14/1, ZPP 183/14/1, těchto SU
EET 17/1 nebo v ujednáních pojistné smlouvy vyloučeno.

3.

Další ujednání:
1) Ujednává se, že dojde-li ke vzniku pojistné události z důvodu některého z pojistných nebezpečí uvedených v Článku II.
ZPP 183/14/1, v jejímž důsledku pojištěný poruší povinnost uloženou mu § 29, odst. (2) a/nebo (3) zákona č.112/2016
Sb., o evidenci tržeb, uhradí pojistitel rovněž finanční ztrátu, kterou utrpí pojištěný tím, že mu byla příslušným
správním orgánem uložena pokuta ve smyslu § 29, odst. (3) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
Pro toto pojištění se sjednává limit pojistného plnění3) ve výši 100 000 Kč se spoluúčastí pojištěného ve výši 10 000 Kč.
Pojištění dle tohoto ustanovení se sjednává pro jednu pojistnou událost v pojistném období.
2) Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPP 14/1, ZPP 183 14/1 nebo na jiném místě těmito SU EET 17/1 nebo
pojistnou smlouvou se pro případ uložení pokuty dle předchozího odstavce stanovují pojištěnému další povinnosti:
-

vynaložit veškeré úsilí, které je možno požadovat, aby zabránil porušení právní povinnosti, jež může k uložení
pokuty vést,

-

oznámit uložení pokuty bez zbytečného odkladu pojistiteli,

-

postupovat v souladu s pokyny pojistitele,

-

vznést námitku promlčení ve smyslu § 30, odst. (4) zákona č. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,

-

na pokyn pojistitele podat opravný prostředek.

---------------------------------------------------------------------------------------------1)
nová cena odpovídá pojistné hodnotě nové věci
časová cena odpovídá nové ceně věci snížené s ohledem ke stupni jejího opotřebení nebo jiného znehodnocení,
obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném
čase a na daném místě pojištění,
2)
limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho
pojistného období.
3)
sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech
pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného období.

Článek III.
Zvláštní ujednání
1.

Pro předmět pojištění uvedený v pojistné smlouvě platí, odchylně od ustanovení ZPP 183/14/1, následující podmínky
zabezpečení:
Právo na plnění vzniká v případě, že předmět pojištění byl odcizen krádeží mimo otevírací dobu provozovny a zároveň pouze
tehdy, překonal-li pachatel prokazatelně překážky chránící předmět pojištění před odcizením.
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2.

Pojištění se nevztahuje na jakoukoliv škodu na datech nebo na software (změnu dat, software nebo počítačových programů)
způsobenou vymazáním, poškozením nebo deformací originálu a škody přerušením provozu vyplývající z tohoto poškození
nebo zničení, pokud tato škoda není přímým následkem hmotné (fyzické) škody na pojištěné věci.

3.

Pojištění se dále nevztahuje na jakoukoliv škodu vzniklou snížením funkčnosti, dostupnosti, rozsahu použití nebo přístupnosti
dat, software nebo počítačových programů, a jakékoliv škody z přerušení provozu vyplývající z takovéhoto poškození nebo
zničení (vyjma škody z utrpěné finanční ztráty vlivem uložené pokuty dle Článku II. odst. 3 těchto SU EET 17/1).

4.

Doplňuje se výklad pojmů v následujícím znění:

-

-

Za elektronická data se považují údaje, koncepty a informace převedené do formy použitelné pro komunikaci, zobrazení,
distribuci, interpretaci nebo zpracování zařízením pro elektronické nebo elektromechanické zpracování dat nebo elektronicky
řízeným zařízením.
Za software se považují programy, procedury, procesy a postupy spojené s chodem (provozem) elektronického nebo
elektromechanického zpracování dat nebo elektronicky kontrolovaného zařízení, včetně jakéhokoliv operačního systému.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí
Při vzniku škodní události je pojištěný povinen postupovat následujícím způsobem:
Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem
nebo e-mailem pojistiteli na adresu:
Slavia pojišťovna a.s.
110 00 Praha 1, Revoluční 1/655

tel: 255 790 174,
fax: 255 790 199
e-mail: lpu@slavia-pojistovna.cz
likvidace@slavia-pojistovna.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojištěný povinen dodatečně bez zbytečného
odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na
předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojištěným na adresu uvedenou výše.
Článek V.
Počátek a konec pojištění
1.

Ujednává se, že účinnost pojištění uvedená v pojistné smlouvě se prodlužuje vždy o jedno další 12měsíční pojistné období,
jestliže některá ze smluvních stran písemně nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím příslušného
pojistného období, že na dalším trvání pojištění již nemá zájem.

2.

Pojistná doba je doba účinnosti této pojistné smlouvy.
Článek VI.
Výše a způsob placení pojistného

1.

Pojistné za další pojistná období uhradí pojistník v uvedené výši vždy nejpozději k datu výročí účinnosti pojištění běžného
kalendářního roku, nebude-li pro další pojistné období ujednáno jinak.

2.

Pojistník je povinen uhradit pojistné na účet pojistitele číslo 5124140040/4000 vedený u Expobank CZ a.s., konstantní symbol
3558, variabilní symbol: (viz číslo Vaší pojistné smlouvy).

3.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Pojistná smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, postupně číslovanými oboustranně dohodnutými
dodatky, které se stávají nedílnou součástí pojistné smlouvy.

2.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních
vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

3.

Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění je možné řešit soudní nebo mimosoudní
cestou. Mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Právní úpravu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů naleznete v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4.

Tato SU EET 17/1 nabývají účinnosti dne 1. února 2017
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