Pojistná smlouva BusinessTravel
A) Cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele
pod systémovým číslem: P19V00000236
číslo smlouvy pojistitele: 2000202081
číslo smlouvy pojistníka: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
1.
1.1.

SMLUVNÍ STRANY
UNIQA pojišťovna, a.s.
sídlo:
Evropská 136/810, 160 12 Praha 6
IČ:
49240480
zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012
zastupuje:
Ing. Vladimír John, společná prokura a Michal Dachovský, společná prokura
(dále jen “pojistitel” nebo „uchazeč“ nebo „dodavatel“ )

1.2.

Západočeská univerzita v Plzni
sídlo:
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
IČ:
49777513
zastupuje:
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
(dále jen “pojistník” nebo „zadavatel“)

Tato pojistná smlouva je kompletně řešena formou poskytnutí plnění dodavateli se společností ERV Evropská pojišťovna, a. s.
se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 49240196. Rozsah poskytnutí plnění dodavateli vyplývá ze smlouvy
„Smlouva o poskytnutí plnění“ uzavřené mezi ERV Evropskou pojišťovnou, a. s. a pojistitelem. Smlouva o poskytnutí plnění je
přílohou této smlouvy.
2.
2.1.
2.2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a Pojistnými podmínkami
pojištění zaměstnanců na pracovní cesty PP-BTI-1805 (dále jen „pojistné podmínky“), které obsahují podrobnosti o
rozsahu pojištění včetně pojistného plnění, výlukách a postupech při škodní události.
Pojistník potvrzuje, že má pojistný zájem na životě, zdraví a majetku svých zaměstnanců při pracovních cestách a
studentů zadavatele vyslaných zadavatelem na pracovní cestu v rámci plnění úkolů pro zadavatele, a že pojištěné
osoby seznámí s pojistnými podmínkami.

3.
3.1.

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Počátek pojištění: 1.1.2020
Konec pojištění:
31.12.2022
Pojistná období:
1.1.2020 – 31.12.2020
1.1.2021 – 31.12.2021
1.1.2022 – 31.12.2022

4.
4.1.

POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ NEBEZPEČÍ
Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění pro události související s cestováním zaměstnanců pojistníka a
studentů zadavatele vyslaných zadavatelem na pracovní cestu v rámci plnění úkolů pro zadavatele, které jsou blíže
určené v pojistných podmínkách, nastaly v době trvání pojištění a je s nimi spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění.
Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 5 této pojistné smlouvy a blíže specifikovaná
v pojistných podmínkách.
Oprávněnou osobou je osoba, které dle pojistných podmínek vznikne právo na pojistné plnění.

4.2.
4.3.
5.
5.1.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Pojištění poskytuje pojistnou ochranu na cestách z České republiky do zahraničí a při pobytu v zahraničí. Níže
uvedené limity pojistného plnění představují nejvyšší možné plnění za jednu nebo všechny pojistné události, jež
nastanou během jedné zahraniční cesty.
Evropa / Svět (Kč)

A

Léčebné a související výlohy

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Kompenzace pobytu v nemocnici
Psychologická pomoc

20 000
60
120
40
40

000
000
000
000 2)
000

B

Asistenční služby

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na pohřeb
Zajištění krevních preparátů

neomezeno
3 000 000
1 000 000
150 000
ano

D

Opatrovník

Doprovázející opatrovník

150 000
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Přivolaný opatrovník

150 000

E

Úraz

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Letecké neštěstí

1 200 000
600 000
dvojnásobek

F

Osobní věci

Škoda na osobních věcech
Cestovní doklady
Odcizení hotovosti

60 000
10 000
5 000

G

Zpoždění zavazadel

Zpoždění zavazadel

20 000 3)

H

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví
Škoda na majetku

I

Právní ochrana a kauce

Právní ochrana
Záloha na kauci
Přivolaná osoba

400 000
400 000
30 000

J

Náhradní cestovní plán

Přerušení cesty z pracovních důvodů
Přerušení cesty z osobních důvodů
Náhradní pracovník

150 000
150 000
150 000

K

Náhradní doprava

Zmeškání odjezdu
Zpoždění dopravního prostředku
Alternativní doprava

L

Bezpečnostní rizika

Únos a únos dopravního prostředku
Zkrácení cesty (teroristický čin)
Náklady na ubytování
Opuštění ohrožené oblasti
Škoda na osobních věcech

24 000 000
12 000 000

15 000
15 000 8)
40 000
100
100
100
100
30

000 10)
000
000
000
000

Poznámky (dílčí plnění):
2) 4 000 Kč za den
3) po 6 hodinách 2 000 Kč za hodinu
8) 3 000 Kč za 6 hodin
10) 20 000 Kč za 24 hodin
5.2.

Sazby pojistného:
Evropa 36,- Kč / den
Svět
76,- Kč / den

6.
6.1.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel nebude poskytovat dodavateli jakékoli zálohy. Pojistné bude sjednáno jako běžné. Platby budou probíhat
výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč).
Cena za cestovní pojištění zaměstnanců Zadavatele bude Zadavatelem hrazena čtvrtletně na základě skutečně
procestovaných člověkodní.
Všechny daňové doklady a předpisy pojistného musí obsahovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Splatnost daňových dokladů vč. předpisu pojistného se sjednává na 30 kalendářních dnů od
jejich obdržení Zadavatelem. V případě, že daňový doklad nebo předpis pojistného nebude mít odpovídající
náležitosti, je Zadavatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od zaslání náležitě doplněného či opraveného
předpisu pojistného.
Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory
s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
Navýšení pojistného při nepříznivém škodním průběhu se nepřipouští.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

ADMINISTRACE
Pojistná smlouva se sjednává ve variantě bez hlášení jednotlivých cest. U cest do válečných oblastí (dle
aktualizovaného seznamu na webových stránkách ERV Evropské pojišťovny) a oblastí se ztíženou dostupností
(např. polární oblasti, pouště, pralesy a jiná odlehlá místa) dodavatel důrazně doporučuje tyto cesty předem
elektronicky nahlásit. V opačném případě nemůže dodavatel garantovat 100% poskytnutí asistenčních služeb tzn., že
i při neoznámení těchto cest budou dané osoby pojištěny, ale vystavují se riziku snížené kvality nebo rozsahu
poskytnutých asistenčních služeb.
Během pojistného období je pojištění zcela bez administrace. Jednotlivé běžné cesty není zapotřebí předem hlásit,
pojištěny jsou automaticky všechny pracovní cesty zaměstnanců a studentů zadavatele vyslaných do zahraničí
v rámci studia nebo se souhlasem Zadavatele. Pojistné bude hrazeno po skončení každého kalendářního čtvrtletí na
základě skutečně procestovaných člověkodní, které je Zadavatel povinen nejpozději do 30 dní po skončení každého
kalendářního čtvrtletí sdělit. Pojistitel je povinen provést vyúčtování předchozího kalendářního čtvrtletí do 15 dní po
obdržení procestovaných dní od Zadavatele.
Zadavateli bude vydáno po nabytí účinnosti této smlouvy minimálně 300 kusů přenosných karet.
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7.4.

7.5.

8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

8.17.
8.18.
8.19.

8.20.

Pojistné bude placeno čtvrtletně na základě pojistitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad musí
obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pojistitel nebude
požadovat zálohu pojistného od Zadavatele.
Pojistné události se nahlašují on-line na internetových stránkách www.ervpojistovna.cz. Celý proces nahlašování a
likvidace probíhá elektronicky. Při nahlášení si poškozený vybere druh škody (léčebné výlohy, odpovědnost,
zavazadla...) a vyplní údaje, které jsou ke konkrétní škodě vyžadovány. Automaticky je klientovi oznámeno, jaké
dokumenty bude potřebovat. Dokumenty se připojují k hlášení opět elektronickou formou. Po nahlášení probíhá
proces likvidace, kdy je na základě dodaných dokumentů likvidace dokončena, nebo se podle okolností dožadují další
dokumenty. Pojistná událost je vyřízena maximálně do 7 pracovních dní po dodání všech dokumentů včetně platby
pojistného plnění. Kontakty na oddělení škod – tel: 221 860 840, fax: 221 860 849, e-mail: claims@ervpojistovna.cz.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Touto smlouvou je pojištěna jakákoliv pracovní cesta.
Pojištění se sjednává bez územního omezení, a to včetně:

zemí s nestandardní vnitropolitickou situací,

oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem (např. Irán, Etiopie, Kolumbie),

oblastí se ztíženou dostupností (např. polární oblasti, pouště, pralesy a jiná odlehlá místa).
V případě sjednání územního rozsahu EVROPA se pojištění sjednává na geografické území Evropy bez omezení.
V případě sjednání pojištění na územní rozsah SVĚT se pojištění vztahuje na celý svět bez omezení, a to včetně
polárních oblastí.
Pojištěny jsou i rizikové sporty.
Délka jedné pojištěné cesty není časově omezena.
Pojištění se vztahuje i na teroristický čin, včetně zadržení pojištěné osoby bez nutnosti unesení dopravního
prostředku.
Pojištění se sjednává také pro cizího státního příslušníka, který se účastní akce pořádané zadavatelem (například pro
účastníky vzdělávacích akcí pořádaných koordinačním centrem česko – německých výměn mládeže TANDEM).
Pojištění se vztahuje na poškození osobní věci při její přepravě, dopravě bez nutnosti asistence policie.
Pojištění se vztahuje bez omezení také pro chronicky nemocné, u nichž je nemoc zaléčena a nedošlo v posledních
třech měsících ke zhoršení zdravotního stavu.
Pojistitel v případě nároku na výplatu pojistného plnění za škody vzniklé v důsledku přírodních katastrof nebude
požadovat konkrétní kopie dokladů prokazujících výši škody, ale bude pro výpočet odškodnění vycházet z čestného
prohlášení pojištěné osoby.
Pojistitel se zavazuje uhradit kromě náhrady doby strávené na letišti také úplné náklady na náhradní dopravu
v případě zpoždění letu o více jak 4 hodiny. Tyto náklady musí být předem odsouhlaseny asistenční službou.
Pojistitel zajistí dostupnost asistenčních služeb 24 h denně, 7 dní v týdnu na území celého světa.
Délka lhůty pro vyřízení pojistné události je max. 3 měsíce.
Dodavatel je oprávněn využít při plnění veřejné zakázky pouze těch poddodavatelů a pouze v rozsahu, který uvedl
v jím předložené nabídce. Plnění pomocí jiných poddodavatelů či plnění nad rámec činností uvedených v nabídce je
podmíněno předchozím písemným souhlasem Zadavatele.
Smluvní cena sjednaná v pojistné smlouvě je stanovena jako nejvýše přípustná a nesmí být v průběhu plnění
předmětu této veřejné zakázky, resp. její příslušné části překročena ani zvýšena (s výjimkou změny rozsahu služeb
apod. provedené ve formě dodatku smlouvy). Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje dodavatele
vynaložené v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, resp. její příslušné části.
Pojistné smlouvy se uzavírají na dobu 3 (tří) let, přičemž pojistné období se sjednává na dobu 1 (jednoho)
kalendářního roku. Ze strany dodavatele je možné pojistnou smlouvu vypovědět pouze ke konci každého
ročního pojistného období, tedy vždy až po uplynutí 12 (dvanácti) měsíců. Výpověď musí být doručena Zadavateli
nejpozději 6 (šest) měsíců přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období. Zadavatel má právo pojistnou smlouvu
vypovědět kdykoliv, pokud k její výpovědi budou dány zákonné nebo smluvní výpovědní důvody. Smluvními
výpovědními důvody, pro které může být smlouva vypovězena, jsou zejména opakovaná porušení smlouvy a
smluvních podmínek ze strany dodavatele. Výpovědní lhůta (v případě výpovědi ze strany Zadavatele) činí minimálně
3 (tři) měsíce a začíná běžet první den následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi dodavateli. Obě
smluvní strany vylučují aplikaci výpovědi pojistné smlouvy dle ust. § 2805 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel může odstoupit od smlouvy z důvodů závažného porušení smluvní povinnosti
stanovené v jednotlivých smlouvách nebo z důvodů stanovených v zákoně. Dodavatel může odstoupit od smlouvy
pouze z důvodů stanovených v zákoně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné
odstoupení smluvní strany odstupující doručeno druhé smluvní straně.
Smlouvy na plnění veřejné zakázky, jakož i případné spory z nich, budou řešeny v souladu s právním řádem České
republiky. Vlastní příslušnost soudu pro všechny spory vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy se bude řídit podle sídla
Zadavatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
Dodavatel bere na vědomí, že Zadavatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a že Zadavatel
tyto smlouvy uveřejní v registru smluv.
Smluvní vztah mezi Zadavatelem a dodavatelem se dále bude řídit ustanoveními obchodních podmínek dodavatele
(za předpokladu jejich existence). V případě, že smlouva bude odkazovat na všeobecné obchodní podmínky
dodavatele, musí být tyto součástí Návrhu smlouvy v nabídce dodavatele, přičemž ustanovení smlouvy bude mít vždy
přednost před ustanoveními obsaženými ve všeobecných obchodních podmínkách. V případě nejasnosti, neurčitosti či
vzájemného rozporu jednotlivých dokumentů, které jsou součástí smlouvy, mají při výkladu přednost, a to v tomto
pořadí: zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí smlouvy jako jedna z jejích příloh, pojistná smlouva,
všeobecné obchodní podmínky a ostatní dokumenty. V případě změny všeobecných obchodních podmínek dodavatele
je dodavatel povinen změny oznámit Zadavateli bez zbytečného odkladu před nabytím účinnosti aktualizace nebo
změny. Jakákoliv změna všeobecných obchodních podmínek dodavatele, která zhorší postavení Zadavatele, je
neúčinná.
Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se dozví od pojistníka v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost pojistitele uvádět činnost
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8.21.

8.22.

8.23.
8.24.

8.25.

8.26.
8.27.
8.28.

9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

9.2.
9.3.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v rozsahu stanoveném právními předpisy (zejm. ZZVZ),
popřípadě rozsahu stanoveném pojistníkem či organizátorem konkrétního poptávkového, výběrového nebo
zadávacího řízení.
Pojistitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s plněním této veřejné zakázky při plnění svých povinností přijdou jeho
pověření subdodavatelé, zaměstnanci či jiní zástupci do styku s osobními, citlivými nebo citlivými osobními údaji ve
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „nařízení GDPR“, učiní veškerá
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, ani jinému porušení tohoto zákona. Pojistitel
nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona a sjednané povinnosti mlčenlivosti z jeho
strany.
Pokud se dodavatel při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, citlivými a citlivými osobními
údaji je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení,
odstoupení od ní či její výpovědi. V případě porušení této povinnosti je Zadavatel oprávněn uplatnit na dodavateli
smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) se splatností do 30 kalendářních dní od
doručení výzvy Zadavatele dodavateli.
Jakékoliv změny této smlouvy, včetně změny cen mohou být učiněny výhradně písemnými dodatky k pojistné
smlouvě schválenými oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními
ustanoveními zákona.
Dodavatel se zavazuje jednat ve věci plnění uzavřené pojistné smlouvy po nabytí její účinnosti se samostatným
zprostředkovatelem Zadavatele, který bude dodavateli Zadavatelem oznámen spolu s předložením kopie jeho
zplnomocnění k zastupování Zadavatele a který bude pověřen správou smlouvy a komunikací mezi Zadavatelem a
dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že po dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bude samostatným
zprostředkovatelem Zadavatele společnost RENOMIA, a.s.,.
Dodavatel je povinen sdělit Zadavateli ve lhůtě nejpozději 30 dnů po skončení kalendářního roku, v němž trvala
účinnost smluv na plnění veřejné zakázky, v jaké souhrnné výši byla z jeho strany poskytnuta úplata samostatnému
zprostředkovateli Zadavatele za plnění přímo související s plněním této veřejné zakázky, resp. všech pojistných
smluv uzavřených na základě tohoto zadávacího řízení, za předcházející kalendářní rok.
Vznik škodné události bude Zadavatelem dodavateli oznamován prostřednictvím samostatného zprostředkovatele bez
zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, elektronicky, dopisem, popř. telefonem.
Smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a dodavatelem na plnění této veřejné zakázky se po uplynutí sjednané doby
účinnosti nebudou prodlužovat.
Způsob likvidace pojistných událostí, bude probíhat následujícím způsobem:

Asistenční služba pro případ pomoci bude dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na území celého světa.

Pojistné události se nahlašují on-line na internetových stránkách ERV Evropské pojišťovny. Automaticky po
nahlášení bude Zadavateli elektronicky oznámeno přidělené číslo pojistné události a požadované doklady.
Dokumenty ke škodě se přikládají elektronicky.

Pojistná událost bude vyřízena a uhrazena na účet Zadavatele nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů od
dodání všech dokumentů.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pojistník potvrzuje, že
mu byly před uzavřením pojistné smlouvy poskytnuty předsmluvní informace ke sjednávanému pojištění
převzal pojistné podmínky a před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen s jejich zněním
byl informován ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu
přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto nařízení.
Tato pojistná smlouva slouží zároveň jako pojistka.
Tato smlouva obsahuje (4) strany textu a je na základě dohody smluvních stran vyhotovena v elektronické podobě
ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob,
jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu smlouvu uzavřít.
Každá ze smluvních stran obdrží originál smlouvy v elektronické podobě.
Veškeré změny a úpravy této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, a to v elektronické
podobě ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za
smluvní stranu dodatek uzavřít, a které budou uzavírány na základě dohody obou smluvních stran.
PŘÍLOHY POJISTNÉ SMLOUVY
Pojistné podmínky PP-BTI-1805
Zadávací dokumentace a její příloha č. 6
Smlouva o poskytnutí plnění
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - ERV Evropská pojišťovna, a. s. (prokázání oprávnění k podnikání)

Za pojistitele:

Za pojistníka:

V Praze dne (viz elektronický podpis)
..........................
Ing. Vladimír John,
společná prokura
...........................
Michal Dachovský
společná prokura

Ing.
Vladimír
John
Michal
Dachovský

V Plzni dne (viz elektronický podpis)

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír John
Datum: 2019.11.22
08:18:57 +01'00'
Digitálně podepsal
Michal Dachovský
Datum: 2019.11.21
09:34:12 +01'00'

......................................
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor

Digitálně podepsal

Doc. Dr. RNDr. Doc. Dr. RNDr.
Miroslav Holeček
Miroslav
Datum: 2019.11.28
Holeček
14:09:58 +01'00'
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