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Balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO
Na základě zkušeností připravila UNIQA cenově výhodné balíčky nejčastěji žádaných pojištění pro podnikatele v oblasti obchodu, výroby a služeb. 
Pojištění podnikatelů BALPO lze sjednat pro budovy, věci movité a odpovědnost ve třech variantách:      
• Basic SME je úsporná varianta pojištění proti základním nebezpečím        
• Standard SME je výhodná kombinace ceny a rozsahu pojištění proti všem běžným nebezpečím     
• Exclusive SME je nejširší varianta pojištění všech nabízených nebezpečí     

Provozně-technické zařízení     
Zásoby vlastní a cizí      
Cizí věci převzaté      
Pojištěné náklady:      
-  odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění, apod. do limitu 

plnění 20 000 Kč     
-  výměna zámků, apod. do limitu plnění 5 000 Kč 

požár, přímý úder blesku, výbuch, zřícení letadla   
vichřice, krupobití      
voda z vodovodního zařízení     
krádež vloupáním a loupežné přepadení 
v místě pojištění

Provozně-technické zařízení    
Zásoby vlastní a cizí      
Cizí věci převzaté     
Cennosti včetně peněz do limitu plnění 10% z PČ, maximálně 30 000 Kč
Pojištěné náklady:      
-  odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění, apod. do limitu 

plnění 30 000 Kč     
-  výměna zámků, apod. do limitu plnění 10 000 Kč
Sklo-okna, výlohy, dveře, firemní štíty, reklamní tabule, pulty, vitríny, 
obložení stěn, stropů a podhledů, apod. do limitu plnění 10 000 Kč

rázová vlna, kouř, náraz silničního vozidla  
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin    
pád stromů stožárů a jiných předmětů    
lavina, tíha sněhu a námrazy      
povodeň, záplava, zemětřesení, výbuch sopky   
chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení  
rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí 
do lim. plnění 10 000 Kč 

Provozně-technické zařízení     
Zásoby vlastní a cizí      
Cizí věci převzaté      
Cennosti včetně peněz do limitu plnění 10% z PČ, maximálně 50 000 Kč
Věci zvláštní hodnoty do limitu plnění 50 000 Kč   
Věci zaměstnanců do limitu plnění 50 000 Kč   
Přeprava cenností do limitu plnění 10% z PČ, maximálně 50 000 Kč
Pojištěné náklady:      
-  odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění, apod. do limitu 

plnění 50 000 Kč     
-  výměna zámků, apod. do limitu plnění 15 000 Kč 
Věci uložené v chladícím zařízení do limitu plnění 50 000 Kč 
Pojištění bez určení místa pojištění do limitu plnění 100 000 Kč
Věci ve vozidle (firemní přeprava) do limitu plnění 50 000 Kč
Sklo-okna, výlohy, dveře, firemní štíty, reklamní tabule, pulty, vitríny, 
obložení stěn, stropů a podhledů, apod. do limitu plnění 30 000 Kč
Elektronika do limitu plnění 50 000 Kč    
Stroje a strojní zařízení do limitu plnění 50 000 Kč   
Požární přerušení provozu (doba ručení 3 měsíce, spoluúčast 7 dní) 
do limitu plnění 50 000 Kč  

nepřímý úder blesku a napěťová špička v síti do limitu plnění 
30 000 Kč
atmosférické srážky do limitu plnění 30 000 Kč  
vystoupnutí vody z kanalizace do lim. plnění 1% z PČ, max.100 000 Kč
loupežné přepadení při přepravě (posel) do limitu plnění 10% 
z PČ, maximálně 50 000 Kč    
vandalismus do limitu plnění 30 000 Kč    
porucha chladicího zařízení do limitu plnění 50 000 Kč  
poškození věcí ve vozidle dopravní nehodou a krádeží vloupáním 
do vozidla do limitu plnění 50 000 Kč    
rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí do limitu plnění 30 000 Kč
poškození elektroniky do limitu plnění 50 000 Kč   
poškození strojů a strojních zařízení do limitu plnění 50 000 Kč 
       
     
      

Budovy a ostatní stavby     
Pojištěné náklady - odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění, 
apod. do limitu plnění 20 000 Kč 

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

Budovy a ostatní stavby     
Pojištěné náklady - odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění, 
apod. do limitu plnění 30 000 Kč   
Sklo-okna, výlohy, dveře, firemní štíty, reklamní tabule, pulty, vitríny, 
obložení stěn, stropů a podhledů, apod. do limitu plnění 10 000 Kč

rázová vlna, kouř, náraz silničního vozidla   
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin    
pád stromů stožárů a jiných předmětů    
lavina, tíha sněhu a námrazy      
povodeň, záplava, zemětřesení, výbuch sopky  
chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení   
rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí do lim.plnění 10 000 Kč

Budovy a ostatní stavby     
Stavební součásti pojištěných budov a v pronajaté budově  
Pojištěné náklady:      
-  odklizovací a čistící práce, vyklizení místa pojištění, apod. do limitu 

plnění 50 000 Kč     
-  výměna zámků, apod. do limitu plnění 15 000 Kč
Sklo-okna, výlohy, dveře, firemní štíty, reklamní tabule, pulty, vitríny, 
obložení stěn, stropů a podhledů, apod. do limitu plnění 30 000 Kč 
Náklady na ztrátu vody do limitu plnění 50 000 Kč   
Požární přerušení provozu (doba ručení 3 měsíce, spoluúčast 7 dní) 
do limitu plnění 50 000 Kč    

nepřímý úder blesku a napěťová špička v síti 
do limitu plnění 30 000 Kč
atmosférické srážky do limitu plnění 30 000 Kč  
vystoupnutí vody z kanalizace do lim. plnění 1% z PČ,
max.100 000 Kč
krádež vloupáním, vandalismus do limitu plnění 30 000 Kč  
poškození zateplené fasády ptactvem, hlodavci a hmyzem    
do limitu plnění 30 000 Kč     
rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí do limitu plnění 30 000 Kč 
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Platnost od 1.11.2014
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Pojištění věcí movitých - předmět pojištění        Proti čemu se lze pojistit - pojistná nebezpečí 

 Pojištění budov - předmět pojištění          Proti čemu se lze pojistit - pojistná nebezpečí 



Platnost od 1.11.2014

základní pojištění - obecná odpovědnost firmy, která zahrnuje:       
- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení         
- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci        
- následnou finanční škodu           
- náklady právní ochrany           
- zachraňovací náklady
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného
- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění        
- odpovědnost vlastníka a uživatele budovy nebo pozemku       
- provoz vozidla nad rámec POV a provoz vozidla jako pracovního stroje      
- odpovědnost za věci vnesené a odložené třetích osob
- odpovědnost za škodu, ujmu vzniklou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování

           územní platnost         ČR       ČR     Evropa

odpovědnost za škodu, ujmu způsobenou vadou výrobku (sublimit plnění 2 mil. Kč)     
odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (sublimit plnění 500 tis. Kč) 

odpovědnost za škodu na věcech převzatých (sublimit plnění 500 tis. Kč)    
odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (sublimit plnění 100 tis. Kč)    
odpovědnost za finanční škodu (sublimit plnění 200 tis. Kč)  

Asistenční služby pro podnikatele                                                                        Telefonní číslo 800 120 020                
Nárok na bezplatné asistenční služby vzniká v následujících situacích: 

• pomoc v nouzové situaci v rámci provozovny/kanceláře, 
-  instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář, pokrývač, kominík   

limit na jednu pojistnou událost 10 000 Kč, zámečník limit 5 000 Kč 

• neobyvatelná kancelář/provozovna:   
-  střežení objektu – max. 48 hodin – limit na událost je 15.000 Kč  
-  stěhovací služby – limit na událost je 10.000 Kč  
-  nouzový telefonický provoz – po dobu 7 dní    
-  vyhledání náhradních prostor – předložení 3 nabídek 

• požadavek na právní asistenci    
Asistence je poskytována v souladu s událostmi vztahujícími se 

 k činnosti podnikatele v rámci:    
-  trestního a přestupkového práva
-  občanské odpovědnosti, profesní odpovědnosti
-  pracovně právního vztahu     

-  problematiky vztahující se ke společenství vlastníků jednotek a by-
tovým družstvům 

- problematiky pojištění 
Služby právní asistence lze čerpat jako telefonickou právní konzultaci 
s limitem 60 minut/událost. V případě, že telefonická konzultace není 
dostačující a neřeší nastalou situaci, lze na žádost klienta čerpat právní 
asistenci s finančním plněním.    
Tato asistence se poskytuje v případě, že hodnota sporu přesahuje 
částku 5 000 Kč. Limit na jednu událost činí 15 000 Kč.  

• zajištění služeb odborníka pro opravy a údržbu 
 zorganizuje služby následujících odborníků na náklady klienta:  

instalatér, topenář, plynař, zámečník, sklenář, elektrikář, obkládač, 
pokrývač, klempíř, podlahář, truhlář, štukatér, malíř, lakýrník, 
kominík, zedník, pokrývač, úklidové práce, stěhovací služby, služby 
spojené s dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací
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Seznam připojištění k pojištění budov                                       Základní limit            Možnost připojištění
Varianta Exclusive SME                                            (nad základní limit o)

Škody způsobené atmosférickými srážkami 30.000 Kč 50.000 Kč  
Škody způsobené ptactvem, hlodavci a hmyzem na zateplených fasádách 30.000 Kč 50.000 Kč  
Škody způsobené nepřímým úderem blesku nebo napěťovou špičkou v síti 30.000 Kč 100.000 Kč 
Škody způsobené na stavebních součástech nebezpečím krádeže vloupáním a vandalismem 30.000 Kč 50.000 Kč  
Rozbití skla jakoukoliv nahodilou událostí definovanou v pojistných podmínkách UCZ/Skl/14 30.000 Kč 100.000 Kč  
   
Varianta Standard SME      
Škody způsobené na stavebních součástech nebezpečím krádeže vloupáním a vandalismem  0 Kč 30.000 Kč  
Rozbití skla jakoukoliv nahodilou událostí definovanou v pojistných podmínkách UCZ/Skl/14 10.000 Kč 30.000 Kč  
   
Seznam připojištění k pojištění věcí movitých 
Varianta Exclusive SME      
Škody způsobené atmosférickými srážkami 30.000 Kč 50.000 Kč  
Škody způsobené nepřímým úderem blesku nebo napěťovou špičkou v síti 30.000 Kč 100.000 Kč  
Škody způsobené úmyslným poškozením či zničením - vandalismem 30.000 Kč 50.000 Kč  
Škody způsobené na věcech uložených v chladícím zařízení 50.000 Kč 50.000 Kč  
Rozbití skla jakoukoliv nahodilou událostí definovanou v pojistných podmínkách UCZ/Skl/14 30.000 Kč 100.000 Kč  
Poškození elektronických zařízení jakoukoliv nahodilou událostí definovanou ve VPP UCZ/Ele/14 50.000 Kč 100.000 Kč  
Poškození strojů a strojního zařízení jakoukoliv nahodilou událostí definovanou ve VPP UCZ/Str/14 50.000 Kč 100.000 Kč  
Cennosti včetně peněz 10% PČ,max. 50 tis.Kč 100.000 Kč   
  
Varianta Standard SME        
Škody způsobené úmyslným poškozením či zničením - vandalismem  0 Kč 30.000 Kč  
Rozbití skla jakoukoliv nahodilou událostí definovanou v pojistných podmínkách UCZ/Skl/14 10.000 Kč 30.000 Kč  
Cennosti včetně peněz 10% PČ,max. 30 tis.Kč 50.000 Kč
  

Pojištění Odpovědnosti  


