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Informace o pojistné smlouvě, limitech a pojistiteli
Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, a. s.
IČO: 49240480
Sídlo: Evropská 136, 160 12 Praha 6
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2012
Číslo rámcové smlouvy o pojištění: 2739321720

Předmět pojištění
Předmětem pojištění jsou movité věci, které
- Jsou v majetku pojistníka či pojištěného,
- Jsou účetně evidované jako hmotný investiční majetek odpisovaný, včetně drobného investičního majetku
- Jsou pronajímané v rámci leasingových smluv nájemcům
- Jsou pořizovány na základě úvěrových smluv, nebo splátkového prodeje pojistníka pojištěnému
- Jsou v době uzavření leasingové, úvěrové smlouvy, či splátkového prodeje nepoškozené
- Jsou zařazeny do seznamu pojištěných věcí
Pojištění se týká pojistných událostí, které se stanou na území Evropy.
Do pojištění nelze zahrnout lodě, plavidla a letadla všeho druhu, osobní a nákladní vozidla s přidělovanou RZ, drahé kovy,
perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecká díla a sbírky.
Pojištění se nevztahuje na riziko nevrácení věci nájemcem/pojištěným.
Pojistná částka
Pojistnou částkou se pro tyto účely rozumí pořizovací cena věci včetně DPH uvedená v leasingové, či úvěrové smlouvě,
nebo smlouvě o splátkovém prodeji. V případě, že nájemce/pojištěný je plátcem DPH, pořizovací cenou může být cena
bez DPH.
Pojištění se sjednává na reprodukční cenu, v rozsahu platných všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku,
dále jen VPP.
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Rozsah pojištění
Pojištění se řídí obecnou částí VPP UCZ/14 a dále uvedenými zvláštními částmi VPP pro jednotlivé druhy pojištění.
Živelní pojištění
Živelní pojištění se řídí zvláštní částí VPP UCZ/Živ/14 v rozsahu Článku 1, bod 1, 2, 3. Maximální roční limit pojistného
plnění pro nebezpečí povodeň, záplava a zemětřesení činí 100.000.000 Kč.
Pojištění se vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního zařízení.
Pojištění pro případ odcizení věci
Pojištění pro případ odcizení se řídí zvláštní částí VPP UCZ/Odc/14 v rozsahu Článku 1, bod 1 a, b.
Maximální limit pojistného plnění z jedné pojistné události je 15.000.000 Kč.
Způsob zabezpečení pro pojišťované věci je stanoven v závislosti na výši pojišťované pojistné částky v jednom objektu
a je specifikován LIM/14.
Pojištění pro případ odcizení se vztahuje na odcizení z uzamčeného prostoru budovy, nebo stavby.
Rozsah pojištění elektroniky
Pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení se řídí zvláštní částí VPP UCZ/Ele/14
Pojištění se vztahuje i na náklady za práci přesčas, v noci, práci ve státem uznaných svátcích a za expresní dopravu, včetně
cestovních nákladů techniků a expertů. Předpokladem však je, aby tyto dodatečné náklady byly vynaloženy v souvislosti
se ztrátou, nebo škodou na pojištěných věcech, které jsou touto pojistnou smlouvou pojištěny. Pojištění se sjednává
s maximálním ročním sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000 Kč pro jednotlivý předmět pojištění.
Pojištění se vztahuje i na náklady na obnovu dat, vzniklé se škodou na pojištěných věcech, které jsou touto pojistnou
smlouvou pojištěny. Pojištění se sjednává s maximálním ročním sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000 Kč pro
jednotlivý předmět pojištění.
Odchylně od UCZ/Ele/14 článku 2. bod 4 se se pojištění vztahuje i na stroje, jejichž stáří v okamžiku vzniku pojistné
události přesáhlo 6 let, podmínky výplaty pojistného plnění se řídí dle Čl. 9, VPP UCZ/Ele/14.

Hlášení a likvidace pojistných událostí.
Bez zbytečného odkladu osobně, telefonicky, nebo mailem:
Nejbližší pracoviště Uniqa pojišťovny, a.s.
Email: hlaseni.PU@uniqa.cz
Tel.: 488 125 125
Škodní událost lze nahlásit rovněž mailem na adresu J&T Leasingové společnosti a.s.:
pojisteni@jtleasing.cz
Pro nahlášení pojistné události si připravte číslo rámcové smlouvy o pojištění (2739321720)
a číslo leasingové, úvěrové smlouvy, či splátkového prodeje ohledně pojištěného předmětu.
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J&T Leasingová společnost, a.s.
Sokolovská 700/113a 186 00
Praha 8-Karlín
IČO: 28427980
DIČ: CZ28427980
info@jtleasing.cz
www.jtleasing.cz

