Informace o pojistné smlouvě, limitech a pojistiteli
Pojistitel:
Česká pojišťovna, a. s.
IČO: 45272956
Sídlo: Spálená 75/16, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka B, vložka 1464
Číslo rámcové smlouvy o pojištění: 899-24944-14

Úvodní ustanovení
Pojištění sjednané výše uvedenou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami:
Název pojistných podmínek

Označení

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku
a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014

VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických
zařízení DPPEZ-P-01/2014

DPPEZ-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí
DPPMP-P-01/2014

DPPMP-P

Pojištěným z této smlouvy je pojistník a další osoby uvedené v Seznamu předmětů pojištění jako vlastník předmětu
pojištění.
Pojištění strojů
Pojištění strojů je pojištěno v rámci pojištění elektroniky.
Pojištění elektronických zařízení
Pojištění se sjednává v nové ceně.
Základní rozsah pojištění
Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ-P
Připojištění odcizení
Odchylně od článku 4, bodu 1, písm. A) DPPEZ-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení pojištěné věci, její části,
nebo jejího příslušenství, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním, nebo loupeží a to v rozsahu:
Připojištění předmětů, které nemají charakter elektronického, nebo strojního zařízení
Pro pojištěné předměty, které nemají charakter elektronického či strojního zařízení, se pojištění sjednává v rozsahu dle
článku 2, DPPMP-P
Místo pojištění
Jako místo pojištění se sjednává území Evropy, není-li uvedeno jinak.
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Pojištění škod vzniklých krádeží vloupáním, nebo loupeží
Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil
z uzamčeného prostoru dále uvedeným způsobem:
- Do uzamčeného prostoru se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, nebo
- Do uzamčeného prostoru se dostal jinak, než dveřmi nebo
- V prostoru se skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil nebo
- Uzamčený prostor otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží
vloupáním nebo loupeží
Za uzamčený prostor se považuje stavebně ohraničený prostor, který je po právu užíván, a který má řádně uzavřeny
a uzamčeny všechny vstupní dveře, a který má řádně zevnitř uzavřena všechny okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny
ostatní přístupové otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních
prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního
prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části, nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti oprávněné osobě
nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
Limitem pojistného plnění je pojistná částka věci uvedená pro každou pojistnou věc.
Pojistná událost musí být vždy šetřena Policií ČR nebo po předchozí dohodě smluvních stran obdobným orgánem veřejné
správy v rámci území Evropy.
Sjednání pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas
Pro všechny předměty pojištění se ujednává, že pojišťovna nahradí tyto další náklady na opravu, nejvýše však do limitu
pojistného plnění z jedné pojistné události, stanoveného ve výši pěti procent z přiměřených nákladů na opravu
poškozeného předmětu pojištění.
Sjednání připojištění nákladů na expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků
a expertů ze zahraničí
Pro všechny předměty pojištění se ujednává, že pojišťovna nahradí tyto další náklady na opravu, nejvýše však do limitu
pojistného plnění z jedné pojistné události, stanoveného ve výši dvou procent z přiměřených nákladů na opravu
poškozeného předmětu pojištění.
Připojištění nákladů na obnovu dat
Pro všechny předměty pojištění se ujednává, že pojišťovna nahradí také náklady, které pojištěný vynaložil na obnovu dat
ztracených v důsledku pojistné události, nejvýše však do limitu pojistného plnění z jedné pojistné události, stanoveného
ve výši deseti procent z přiměřených nákladů na opravu poškozeného předmětu pojištění. Toto pojištění se však vztahuje
pouze na náklady na obnovu dat, nikoliv na pořízení nového softwaru.
Čekací doba u povodně a záplavy
Ujednává se, že článek 14 bod 4. VPPMO-P neplatí.
Hlášení a likvidace pojistných událostí.
Bez zbytečného odkladu e-mailem:
registraceVR@ceskapojistovna.cz
Škodní událost lze nahlásit rovněž e-mailem na adresu J&T Leasingové společnosti a.s.:
pojisteni@jtleasing.cz
Pro nahlášení pojistné události si připravte číslo rámcové smlouvy o pojištění (899-24944-14)
a číslo leasingové, úvěrové smlouvy, či splátkového prodeje ohledně pojištěného předmětu.
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