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Kooperativa aIIllIllIIIIllIIIIllIllIIIIIIIIIIIIIIIllIIIlllIllllIllIIIlllIIIllIIlllIIIllIIIllIlllIllllIIIIIII
VIENNA  INSURANCE  GROUP

Pojistná  smlouva

č. 8GO)'i'i07'i6

pro pojtštěnť  podntkateLských  rLzik  - TREND  14

Kooperattva  pojtšťovnala.s.,Vtenna  Insurance  Group

se stdLem Pobřežnt  665/21, 186  00 Praha 8, Česká repubLtka

IČO: 47116617,  zapsaná  v obchodním  rejstříku  u Městského  soudu  v Praze, sp. zn. B 1897
(dále  jen 'pojtstitel")

a

Základnt  škola  Hodon{n

Zastoupená:

PaedDr.  Antonín  SLezák, jednateL
IČO:  49418831

se stdlem  / bydLtštěm:  LI Červených  domků  3206,  č. or. 40, 695  01 Hodontn,  C:eská repubLtka

Korespondenčnt  adresa  je shodná  s adresou  sťdLa pojtstnťka.

(dáLe jen 'pojtstrú')

uzaŇajť

prostředntcMm  pojtšťovactho  makLéře

FINANCE ALBATROSI  s.r.o.
Korespondenčnt  adresa: FINANCE  ALBATROS,  s.r.o., VeLkomoravská  2370,  č. or. 5, 69501  Hodonťn,  Česká
repubLtka

(dáLe jen 'pojtšťovact  makLéř')

podLe zákona  č. 89/2012  sb., občanský  zákoník,  v pLatném  zněm,  tuto  pojtstnou  smLouvu  (dále  jen 'smLouva'),
která spoLu s pojtstnýmt  podmťnkamt  pojtsttteLe  uvedenýmt  v čLánku 1. této  smLouvy a příLohamt  této
smlouvy  tvořt  nedtLný  ceLek.'
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ČLÁNEK  1.

Llvodní  ustanovenť

1.  Pojistník  je zároveň  pojištěným.

2. Předmět  čtnnostt  pojtštěného  ke dnt  uzavřenť  této  smLouvy  je vymezen  v následuj«ctch  dokumentech:

rozhodnutí  o regtstraci  pod  č. j. Pr 1505/SL1/KSBR  ze dne 30.4.2008

3. Pro pojtštěnť  sjednané  touto  smLouvou  pLatí  občanský  zákontk  a ostatnt  obecně  závazné  právní

předptsy  v platném  znění,  ustanovenť  pojtstné  smlouvy  a násLeduj{ď  pojtstné  podmínky:

P-100/14  - Všeobecné  pojistné  podmínky  pro pojištěnt  majetku  a odpovědnostt

ZSLI - 500/17  - Zvtáštm  smluvm  ujednánt  k pojištěnt  odpovědnosti  za újmu

a dáLe:

P-150/14  - ZvLáštnt  pojtstné  podrmnky  pro  žtvelnť  pojtštěnť

P-200/14  - ZvLáštn(  pojtstné  podmtnky  pro pojištěnt  pro p)"pad  odctzen't

P-205/14  - Dodatkové  pojistné  podmínky  upravujíď  způsoby  zabezpečent

P-600/14  - ZvLáštní  pojistné  podrmnky  pro pojtštěnt  odpovědnosti  za újmu

4. Doba  tíánť  pojtštěnť

Počátek  pojtštění:  1.12.2018

Konec  pojtštěnť:  30.11.2019

ČLÁNEK  2.

Pojtštění maietku na mtstě poitštěnt

PravidLa  pro stanovení  výše  pojtstného  pLněm  jsou  podrobně  upravena  v pojtstných  podmínkách  vztahujtctch

se ke sjednanému  pojištěnt  a v dalštch  ustanoventch  této  pojistné  smLouvy.  Na stanovem  výše pojtstného

ptněm  tedy  může  mťt  vLív např. stupeň  opotřebenť,  provedenť  opravy  či znovupořťzenť  nebo  způsob

zabezpečení  pojtštěných  věď.

Mťsto  pojtštěnť  č. 1:  LI Červených  domků  3206,  č. or.  40,  695  0I  Hodonťn

1. ŽIVELNÍ PO1IŠTĚNÍ
1.1  Siednává  se zákLad

ŇEBO PÁD  a KOLlŘ ro t to  olí:těné  věci:

MOVITÉ  PŘEDMĚTY

1.1.1  Soubor  vLastnťch  movttých  zařtzent  a vybavent.

Popís:  zařťzerí  a vybavenť  školy

Pojišťuje  se na novou  cenu.

Pojtstná  částka:  10  000  000  Kč.

1.1.2  Soubor  vLastních  cenných  předmětů  a ftnančnťch  prostředků.

Popis:  pentze  v trezoru

Pojištěr'í  se s')ednává  na prvrí  riziko.

Limit  pojtstného  pLnění  100  000  Kč.

SpoLuúčast  pro  případ  škod způsobených  požárrúm  nebezpečím,  nárazem  nebo  pádem  a kouřem  na místě

pojištěm  č. 1  čtnt  10  000  Kč.

1.2 S')ednává  se doplňkové  žtvelrí  pojíštěnť  proti  poitstnému  nebezpečí  POVODEŇ NEBO  ZÁPLAVA pro:

1.2.1  Movtté  předměty,  které  jsou  pojtštěny  v základntm  žtvelnťm  pojtštěn(.

Limtt  pojtstného  pLněnt  (v rámct  pojtstné  částky):3  000  000  Kč

CeLkový limit  pLnění  z pojtstných  udáLostt  vzntktých  působentm  povodně  nebo záptavy  na nemovLtých

objektech  a movttých  předmětech  v mtstě  pojtštěnt:3  000  000  Kč

SpoLuúčast  pro  př[pad  škod  způsobených  povodnt  nebo  zápLavou  čint  5%, mtn.  25 000  Kč
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Pojistník  prohLašuje,  že na místě  pojtštění  č.l  se v posLedntch  20 letech  nevyskytLa  povodeň  nebo zápLava ant
jednou.

1.3 Sjednává  se dopLňkové  žtveLm  pojtštěnt  prott  pojtstnému  nebezpečt  VODOVODNÍ NEBEZPEíÍ:Í  pro:
L3.1  Movtté  předměty,  které  jsou  po"tštěny  v základnťm  žtveWm  pojtštěnL

Ltmtt  pojtstného  plněnt  (v rámct  pojistné  částky):  S OOOOOOKč

SpoLuúčast  pro  případ  škod  způsobených  vodovodntrn  nebezpečtm  čtní  S OOO Kč.

1.4 Siednává  se doilňkúvé  žtvpLm  nritštěnt  orott  ooitstnÝm  nebezoečtm  VICHŘICE  NEBO KRuPOBm,
SESuV,  2EMě  Hu  NEBO NAMRAZY  oro:

L4.1 Movitépředměty,kteréjsoupoitštěnyvThkladn(mživeln{mpojtštěnt.
Ltmtt  pojtstného  pLněnt  (v rámcL pojtstné  částky):3  000  000  Kč

m iESENj : a TtHA  Sm

SpoLuúčast  pro přCpad škod způsobených  vtchřtcC,  krupobtttm  sesuvem,  zemětřesemm  a tthou  sněhu nebo
námrazy  čtní  5 000  Kč.

Po@štěnť pro přtpad škod způsobených tťhou sněhu nebo námra;g se vztahuje pouze na škody vzntklé na
pojtštěných  budovách.

1  PO1IŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODC:2ENÍ
2.1 Pojtštěm  pro případ  odcLzent  KRADEží  S PŘEKONANíM  PŘEKAžKY  nebo LOuPEží  se sjednává pro

tyto  pojtštěné  věct

MOVm  PŘEDMĚTY

ILI  Soubor vlastn{ch rpniriirh  v*t4vprd íl vyťavin(.
Popts  : zař[zent  a vybavem  školy
Pojtšťuje  se na novou  cenu.

Ltmtt pojístného pLněnť (v rámct pojtstn4 Částky):600 000 Kč

21.2  Soubor  vlastn{ch  cenných  předmětů  a finančních  prostředků.
Popts  : pentze  v trezoru
Pojtštění  se sjednává  na prvnt  rLztko.
Ltmtt  pojtstného  pLněnť  IOO OOO Kč

Spoluúčast  pro případ  odctzent  na mtstě  pojtštěn(  č. 1 čtm  3 000  Kč

ČLANEK  3.
Dalšť  druhy  pojištění

1. PO1IŠTĚNÍ oopovtososn  ZA mMLl

LI  Základn{  po"štěrď
Pojtštěnt  se vztahuje  na povLnnost  nahradtt  újmu  včetně  újmy  způsobené  vdou  výrobku  a vadou  práce po
předán(.

Pojtštěnť  se vztahuje  na povtnnost  nahradtt  újmu  způsobenou  v souvLsLostt  s předmětem  čtnnostt
pojtštěného  vymezeného  v čL 1.  odst.  2.

Ltmtt  pojtstného  pLněm: IOOOOOOO  Kč
SpoLuúčast:  IOOO  Kč

Pokud čtnnost  (některá  z čLnnostO,  na ntž se vztahuje  pojtštěm  sjednané  touto  smLouvou,  zahrnuje  vtce
oborů  čL podskuptn  (dáLe jen,,obory')  -  jako např. obory  čtnnostt  žtvnostt  volné,  vztahuje  se pojtštění  pouze
na ty obory,  které  jsou výsLovně  uvedeny  v dokLadu vymezujtctm  předmět  annostt  pojtštěného  tvoř[ďm
přťLóhu  této  pojtstné  smLouvy (např.  výpis  z žtvnostenského  čt jtného  veřejného  rejstřťku).  Nent-Lt takový
doklad kpojtstné  smlouvě  připojen,  vztahuje  se pojtštění  na ty obory,  které má pojtštěný  uvedeny
v přťsLušném  rejstřtku,  regLstru  nebo  jtné  veřejné  evidenct  ke dnt  sjednánť  pojtštěnt

Hlavn{  annostt  pojtštěného.
Za hlavm  čtnnostt  se považují  činnostt  s nejvyšštrn  podtlem  na ročntch  příjmech  pojtštěného:
- základnt,  střednt,  vyšší  odborná,  vysoká  škoLa, SOLI
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PředpokLadem  p(něnt  pojtsttteLe  je současné  splněnť,násLedujťďch  podmťnek:

a) újma  byLa způsobena  v souvtsLostt  s čtnnosď,  která  spadá  do  předmětu  čtnnostt  pojtštěného

vymezeného  v čL 1.  odst.  2,

b)  pojtštěný  je v době  vzntku  škodné  udáLostt  oprávněn  k provozován'í  přCsLušné čtnnostt  na zákLadě  obecně

závazných  právmch předptsů,

c) odpovědnost  za újmu  způsobenou  v souvisLostt  s přtsLušnou  čtnnostt nent  z pojtštění  vyLoučena  touto

pojtstnou  smLouvou,  pojtstnýmt  podmtnkami  nebo  zvUštnímt  ujednántmí  vztahujtctmt  se k pojtštěnt

1.2  Přtpojtštěnť

Sjednává  se:

Připojtštění  'V',  které  se vztahuje  na odpovědnost  při  výkonu  veřejné  služby.

Sjednává  se připojtštěnt  odpovědností  za újmu  na majetku  nebo na zdravt  (vČ. odpovědnostt  za škodu

způsobenou  vadou  práce po předám),  kterou  způsobt  osoba  vykonávajtct  veřejnou  sLužbu ve prospěch

pojtštěného,  nebo  která  bude  takové  osobě  přt  výkonu  veřejné  sLužby  způsobena.

Pro účeLy tohoto  přtpojištěnt  jsou  pojtštěnýmt  také:

- osoby  vykonávajtct  veřejnou  službu  ve prospěch  pojtštěného,  na kterého  se vztahuje  toto  přtpojtštěnt,

- Llřad práce  České  repubLtky  (Ceská  repubLtka).

Subltmtt:  500  000  Kč

SpoLuúčast:  1000  Kč

Na úhradu  všech pojtstných  udáLostt  nastalých  z tohoto  přtpojtštěm  během  jednoho  pojtstného  roku

poskytne  pojtsttteL  pojtstné  p[něnť  v souhrnu  maxtmáLně  do výše  subLtmttu  sjednaného  pro  toto  přtpojtštěm:.

1.3  Územm  platnost

Pojtštěnť  se sjednává  s územnť  pLatnostť:  územť  České  repubLtky.

1.4  ZvUštnt  smluvn(  ujednánt  vztahujtď  se k pojtštění  odpovědnosti  za újmu

Pro pojtštěnť  odpovědnostt  za škodu  na zdravť  nebo  na žtvotě  žáků nebo  dětí  se sjednává  bez spoLuúčastí.

Pro pojtštěm  odpovědnostt  za ostatnt  škody  pLatt  spoLuúčast  sjednaná  v pojtstné  smLouvě.

ČLANEK 4.

žvláštní  údaie a ujednár'í

Nastane-Lt  škodná  udáLost  násLedkem  povodně  nebo  v přtmé  souvisLosti  s povodrí  do 10  dnů po sjednánt

pojištěm,  ner'í  pojisttteL  z této  škodné  udáLostt  povLnen  poskytnout  pojtstné  pLněnt.

Nastane-Lt  škodná  udáLost  násLedkem  vtchřice  nebo  v přtmé  souvLslostt  s vtchřLct  do 10  dnů po sjednán{

pojtštěnt,  nem  pojtsttteL  z této  škodné  udáLostt  povinen  poskytnout  pojtstné  pLněnt

V přtpadě  krádeže  z výLohy  nebo  z vitrtny  čt puLtu,  které  jsou  umtstěny  uvnttř  provozovny  pojtštěného,  kde

překonánt  překážky  spočtvaLo  v rozbttt  jejtch  skLa nebo  v překonám  jejtch  zámku,  poskytne  pojtstttel  pojtstné

pLnění  do výše:

>  5 % z horn«  hrantce  pojtstného  pLněnt  sjednané  v místě  pojtštění  pro pojištěnt  skuptny  věct,  do které

náLežeLy odďzené  věct  pojtštěné  prott  odctzent,  maximáLně  však  20  000  Kč, jďe-Li  o cenné  předměty,  věď

umě1eck4 htstorické  nebo sběratelské hodnoty  nebo elektrontku,

>  IO  % z hornť  hrantce  pojtstného  pLněn{  sjednané  v mtstě  pojtštěnť  pro pojtštěnt  skuptny  věct,  do které

náLežeLy odctzené  věct  pojtštěné  prott  odctzent,  maxtmálně  však  50 000  Kč, jde-Lt  o ostatní  pojtštěné

věď  (jiné  než  výše  uvedené).

Pokud  je věc umě[ecké,  htstortcké  nebo  sběrateLské  hodnoty  současně  cenným  předmětem,  musť  být  uLožena

a zabezpečena  tak,  aby  toto  zabezpečent  mtntmálně  odpovtdaLo  předepsanému  způsobu  zabezpečem cenných

předmětů  vypLývajtctmu  z pojtstných  podmtnek  upravujtctch  způsoby  zabezpečent
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Dočasné  přepět[  v eLektroro;odné  nebo  komuntkačnť  sťti

OdchyLně od ZPP P-150/14, čUnku j!ai  odst. 1, písm.  a) se ujednává, že se za přtmý úder bLesku považuje  t
doČasné přepětť  v eLektrorozvodné  nebo  komunikační  sítL  Rozštřent  pojtstného  krytt  se vztahuje  na

poškozen{  nebo zntčem  eLektrontckých  součástt  a přtsLušensM  pojtštěné  nemovttostt  (řtdíct  jednotky

techrioLogLckých  zař[zent,  eLektrontcké  zabezpečovací  systémy,  kltmatLzace  apod.).  a pojtštěného  vLastmho

nebo  užívaného  movitého  zařtzent a vybavení  (stroje,  eLektrontcká  zařízenO.
Ltrntt  pojtstného  pLněnt  pro  jednu  a všechny  pojtstné  udáLosti  nastaLé  v průběhu  jednoho  pojtstného  roku

čtní  100  000  Kč.

ČLANEK  5.

Lldaie o makléři

Pojtstník  prohLašuje,  že uzavřeL  s pojtšťovactm  makLéřem  FINANCE  ALBATROS,  s.r.o.  smLouvu,  na jejtmž

základě  pojtšťovact  makLéř  vykonává  zprostředkovateLskou  čtnnost  v pojtšťovntcM  pro pojtstníka,  a to  v

rozsahu  této  smlouvy.

Pojtstnťk  podptsem  této  pojtstné  smLouvy  prohLašuje,  že zpLnomocntl  pojtšťovactho  makLéře  k přLjtmánt

písemnostt  majtctch  vztah  k pojtštěnt  sjednanému  touto  pojtstnou  smLouvou  zasíLaných  pojtsttteLem

pojtstmkovi  s výjtrnkou  písemnosť  směřuj{c(ch  k ukončent  pojtštěrí  ze strany  pojtstttele.  Pro případ

uvedený  v předchozt  větě  se 'adresátem'  ve smysLu  přtsLušných  ustanovení  pojistných  podmtnek  rozumt

pojtšťovací  makLéř  a tyto  písemnostt  se považují  za doručené  pojtstntkovi  doručením  pojišťovaďmu  makLéřt.

ČLANEK 6.
Údaie o pojtstném

1. Pojtstné:

Žtvelnt  pojtštění

Ročnt  pojtstné  .........................................................:........

Pojtštěn{  pro  pHpad  odďzenť

Roční  pojtstné  ..................................................................

Pojtštění  odpovědnosti  za újmu  - základn(

Ročm  pojtstné  ..................................................................

Pojtštěrď  odpovědnosti  za újrnu  - veřejná  služba

Ročnt  pojtstné  ..................................................................

CeLkové  roční  pojtstné  před  úpravou

Sjednává  se běžné  pojtstné  s pojtstným  obdoMrn  12  měs«ců.

Sleva  za délku  pojtstného  obdobt  .........................................

$ná  sleva / přtrážka  ..................................................................

Celkem  sleva  /  přirážka  ..........................................................

Celkové  ročť  po'tstné  po úpravě  ..........................................

Pojtstné  za pojtstné  období  ....................................................

1  Pojtstné  za pojtstné  obdoM  je  splatné:

k 01.12.2018

na účet  pojtsttteLe.

Peněžnť  ústav:  Ceská  spořitelna  a.s.

C(sLo účtu:  2226222

Kód banky:  0800

Konstantnt  symbol  3558

VariabtLnť  symbol  8603440746

QR kód k vypLněnť  pLatebntho  př[kazu

na pLatbu  prvntho  pojtstného:

73 126  Kč

73 126  Kč

Strana  5 (ceLkem  11),  RTF >CN,  8603440746



2. Souhlas  se zpracováním  osobntch  údajů  pro  účeLy marketingu

PojtsttteL  bude  s Vašťm  souhLasem  zpracovávat  Vaše tdentifikačnť  a kontaktm  údaje,  údaje  pro  ocenění

riztka  přt  vstupu  do  pojtštěm  a údaje  o využtvání  služeb,  a to  pro účeLy:

a) zastLám  sLev čt jtných  nabtdek  třettch  stran,  a to  t eLektrontckýmt  prostředky,

b) zpracovánt  Vaštch  osobních  údajů  nad rámec  oprávněného  zájmu  pojtsttteLe  za účeLem vyhodnocent

Vaštch  potřeb  a zastLání  reLevantnějštch  nabtdek  (jedná  se o některé  přtpady  sLedovánt  Vašeho

chovánť,  spojovánť  osobmch údajů  shromážděných  pro odltšné  účeLy, použttí  pokročtLých  analyttckých

techntk).

Tento  souhLas je dobrovoLný,  pLatt  po dobu  neurčttou,  můžete  jej však  kdykoLtv  odvoLat.  V přtpadě,  že

souhLas neuděLtte  nebo  jej odvoLáte,  nebudou  Vám zastLány  nabtdky  třettch  stran  a některé  nabtdky

pojtsttteLe  nebude  možné  pLně přLzpůsobtt  Vašim  potřebám.  Máte  také  právo  kdykoLtv  požadovat  přCstup

ke svým  osobnťm  údajům.

Pojístntk:

SOuHlASÍM utsoususíu

3. Informace  o zpracovánť  osobntch  údajů  bez  Vašeho  souhlasu

3.1. Zpracovám  pro  účely  plněn(  smlouvy  a oprávněných  zájmů  pojtstttele

Pojtstntk  bere na vědomí,  že jeho  tdentiftkačnt  a kontaktnt  údaje,  údaje  pro  oceněnt  rLrtka  při  vstupu  do

pojtštěnť  a údaje  o využťvánť  sLužeb zpracovává  pojtsttteL:

a) pro účeLy kaLkuLace, návrhu  a uzavřent  pojtstné  smLouvy,  posouzenť  přtjateLnostt  do pojtštěnt,  správy  a

ukončem  pojtstné  smlouvy  a Ltkvtdace  pojistných  udáLostt,  když  v těchto  přtpadech  jde o zpracovánt

nezbytné  pro  pLněnt  smlouvy,  a

b) pro  účeLy  zajtštěnt  řádného  nastavení  a pLněnť  smLuvntch  vztahů  s pojtstntkem,  zajtštění  a

soupojtštěnť,  stattsttky  a cenotvorby  produktů,  ochrany  právntch  nároků  pojtsttteLe  a prevente  a

odhatovánt  pojtstných  podvodů  a jtných  prottprávntch  jednánt,  když v těchto  přtpadech  jde o

zpracovánt  zaLožené  na zákLadě  oprávněných  zájmů  pojtstttele.  Prott  takovému  zpracovánt  máte  právo

kdykolt  podat  námttku,  která  může  být  upLatněna  způsobem  uvedeným  v Informactch  o zpracovánt

osobntch  údajů  v nežtvotmm  pojištěnt.  '

3.2. Zpracovárí  pro  účely  pLněn(  zákonné  povtnnost'

Pojtstmk  bere na vědomt,  že jeho  tdenttftkačm  a kontaktnť  údaje  a ú:laje  pro  oceněnť  rLztka  přt  vstupu  do

pojtštění  pojtsttteL  dá[e zpracovává  ke splnění  své zákonné  povinnostt  vypLývajtcť  zejména  ze zákona

upravujíctho  dtstribuci  pojtštěnt  a zákona č. 69/2006 sb., o prováděnt  meztnárodntch  sankct.

3.3. Zpracovár'í  pro  účely  př(mého  marketingu

Pojtstmk bere na vědomt,  že jeho  tdenttftkačnt  a kontaktnť  údaje  a údaje  o využ'ívánt  sLužeb může

pojtsttteL  také  zpracovávat  na základě  jeho  oprávněného  zájmu  pro účeLy zasíLání  svých rekLammch

sděLent  a nabtzenť  svých  sLužeb; nabtdku  od pojtsttteLe  můžete  dostat  eLektrontcky  (zejména  SMSkou,

e-matLem,  přes soctáLm  sťtě nebo  teLefontcky)  nebo klastckým  doptsem  a osobně  od zaměstnanců

pojtsttteLe.

Protl  takovému  zpracování  máte  jako  pojtstnťk  právo  kdykoLt  podat  námttku.  Pokud  st nepřejete,  aby Vás

pojtsttteL  oslovovaL  s jakýmtkolt  nabtdkamt,  zaškrtněte  prosťm  toto  poLe: [)a

4. Povtnnost  pojtstníka  tnformovat  třeť  osoby

Pojtstntk  se zavazuje  tnformovat  každého  pojtštěného,  jenž  je osobou  odLtšnou  od pojtstntka,  a přtpadné

daLší osoby,  které  uvedL  v pojtstné  smLouvě,  o zpracován't  jejtch  osobntch  údajů.

5. Informace  o zpracovánt  osobn(ch  údajů  zástupce  pojtstníka

Zástupce  právnické  osoby,  zákonný  zástupce  nebo jtná  osoba  oprávněná  zastupovat  pojtstníka  bere na

vědomt,  že jejt  tdenttfikačnt  a kontaktnt  údaje  pojtsttteL  zpracovává  na zákLadě oprávněného  zájmu  pro

účeLy kaLkulace,  návrhu  a uzavřenť  pojtstné  smLouvy,  správy  a ukončem pojtstné  smLouvy,  LtkvLdace

pojtstných  udáLostt,  zajtštění  a soupojtštěm,  ochrany  právnťch  nároků  pojtsttteLe  a prevence  a odhaLovánť

pojtstných  podvodů  a jtných  prottprávntch  jednánt  Proti  takovému  zpracovánt  má taková  osoba  právo

kdykoLt  podat  námttku,  která  může  být  uplatněna  způsobem  uvedeným  v Informactch  o zpracovánt

osobntch  údajů  v nežtvotntm  pojtštěnt

Zpracovánt  pro  účely  plněnť  zákonrié  povinnosti

Zástupce  právntcké  osqby,  zákonný  zástupce  nebo jtná  osoba  oprávněná  zastupovat  pojtstntka  bere na

vědomt,  že tdenttfikačm  a kontaktnt  údaje  pojtsttteL  dáLe zpracovává  ke splnění  své zákonné  povtnnosti

vypLývajťď  zejména  ze zákona  upravujťďho  dtstrtbuct  pojtštěnt  a zákona  č. 69/2006  sb., o prováděnt

meztnárodntch  sankď.
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ČLANEK  7.

Hlášenť  škodných  událostí

Vzntk  škodné  udáLostt  hUsť  pojtstník  bez zbytečného  odkLadu  na mže  uvedené  kontaktnt  údaje:

Kooperattva  pojtšťovna,  a.s., Vtenna  Insurance  Group

ccxrpuu  ZAKAZNICKÉ PODPORY

Centrá[nt  podateLna

Brněnsk,i634

664  42  Modřtce
TeL: 957  105  105

www.koop.cz

ČLANEK 8.

Prohlášenť  poitstníka

1. Pojtstník  potvrzuje,  že před  uzavřením  pojtstné  smLouvy  převzaL  v ltsttnné  nebo,  s jeho  souhLasem,  v jtné

textové  podobě  (např.  na trvaLém  nostči  dat)  Informace  pro kLtenta  a Informace  o zpracovánť  osobnťch

údajů  v neživotnťm  pojtštěnt  a seznámtl  se s ntmt.  Pojtstntk  st je vědom,  že se jedná  o důležtté  tnformace,

které  mu napomohou  porozumět  podmtnkám  sjednávaného  pojtštěm,  obsahujt  upozorněnt  na důLeřtté

aspekty  pojtštěnt  t významná  ustanovení  pojtstných  podmtnek.

2. Pojistník  dáLe potvrzuje,  že v dostatečném  předstthu  před  uzavřentm  pojtstné  smLouvy  převzaL  v Ltsttnné

nebo  jtné  textové  podobě  (např.  na trvaLém  nostčt  dat)  dokumenty  uvedené  v čL 1 odst.  3) smlouvy  a

seznámtL  se s ntmt  Pojtstník  st je vědom,  že tyto  dokumenty  tvořt  nedťLnou  součást  pojistné  smlouvy  a

upravu% rozsah pojtštěnt,  jeho omezení (včetně výLuk), práva a povtnnostt  úČastntků pojtštěnt  a nástedky
jejtch  porušent  a

daLšt podmtnky  pojtštěnť  a pojtstntk  je jtmt  vázán  stejně  jako  pojtstnou  smlouvou.

3. Pojistmk  prohlašuje,  že má pojístný  zájem  ria pojištění  pojíštěného,  pokud  je osobou  od něj  odltšnou.

4. Pojistntk  potvrzuje,  že adresa  jeho  trvaLého  pobytu/bydLtště  čt stdLa a kontakty  eLektrontcké  komuntkace
uvedené  v této  pojtstné  smlouvě  jsou  aktuáLní,  a souhLast,  aby tyto  údaje  byLy v přtpadě  jejtch  rozporu  s

jtnýmt  údajt  uvedenýmt  v dříve  uzavřených  pojtstných  smlouváí,  ve kterých  je pojtstntkem  nebo

pojtštěným,  využťvány  t pro účely  takových  pojtstných  smLuv. S ttmto  postupem  pojtstntk  souhLast  t pro

případ,  kdy  pojtsttteLt  oznámť  změnu  adresy  trvaLého  pobytu/bydltště  Čt stdta  nebo  kontaktů  eLektrontcké
komuntkace  v době  trvánt  této  pojtstné  smLouvy.

5. Pojtstntk  prohLašuje,  že věci  nebo  jtné  hodnoty  pojtstného  zájmu  pojtštěné  touto  pojistnou  smLouvou

nejsou  k datu  uzavřent  smLouvy  pojtštěny  prott  stejným  nebezpečtm  u jtného  pojtsttteLe,  pokud  nent  v

čUnku  'ZvLáštm  údaje  a ujednánt'  této  smLouvy  výsLovně  uvedeno  jtnak.

6. Pokud  tato  pojtstná  smLouva,  resp.  dodatek  k pojtstné  smLouvě  (dáLe jen 'smLouva")  podLéhá  povinnostt

uveřejněnt  v regtstru  smLuv  (dáLe jen 'regtstr')  ve smysLu  zákona  č. 340/2015  sb., zavazuje  se pojtstntk  k
jejímu  uveřejněm v rozsahu,  způsobem  a ve lhůtách  stanovených  cttovaným  zákonem.  To nezbavuje

pojtsttteLe  práva,  aby smLouvu  uveřejntL  v regtstru  sám, s čtmž  pojtstník  souhlast.  Pokud  je pojtstmk

odLtšný od pojtštěného,  pojtstntk  dále potvrzuje,  že pojtštěný souhLastL s uveřejněntm smLouvy. Při
vypLněnt  formuLáře  pro  uveřejněnt  smLouvy  v regtstru  je pojtstntk  povinen  vypLntt  údaje  o pojtstitelt  (jako

smluvnt  straně),  do poLe 'Datová  schránka"  uvést:  n6tetn3  a do poLe 'Č(sLo smlouvy'  uvést:  3746.

Pojtstntk  se dáLe zavazuje,  že před  zasLáním  smLouvy  k uveřejněnt  zajtstt  znečtteLněnť  neuveřejntteLných

tnformact  (např.  osobnťch  údajů  o fyztckých  osobách).  SmLuvnt  strany  se dohodLy,  že ode dne nabytt

úČtnnostt  smlouvy  jejtm  zveřejněním  v registru  se účtnky  pojtštěnt,  vČetně  práv a povtnnostt  z něj

vypLývajťctch,  vztahují  t na obdobt  od data uvedeného  jako  počátek  pojtštěnť  (resp.  od data  uvedeného

jako  počátek  změn  provedených  dodatkem,  jde-Lt  o účtnky  dodatku)  do budoucna.

ČLANEK s.
Zpracov'nt  osobních  údaiů

1. V násLedujtct  částt  jsou  uvedeny  zákLadnt  tnformace  o zpracovánt  Vaštch  osobntch  údajů.  Tyto  tnformace

se na Vás upLatnt,  pokud  jste  fyztckou  osobou.  Vtce  tnformact,  včetně  způsobu  odvoUnt  souhLasu,

možnostt  podánt  námttky  v přtpadě  zpracovánt  na zákLadě  oprávněného  zájmu,  préva  na přtstup  a daLštch

práv, naLeznete  v dokumentu  Informace  o zpracování  osobmch  údajů  v nežtvotmm  pojtštění,  který  je

trvaLe  dostupný  na webové  stránce  www.koop.cz  v sekct  'O  pojtšťovně  Kooperattva'.
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6. Podptsem  pojtstné  smLouvy  potvrzujete,  že jste  se důkLadně  seznámiL  se smyslem  a obsahem  souhlasu  se
zpracováním  osobntch  údajů  a že jste  se před jejtch  uděLenťm  seznámtL  s dokumentem  Iiormace  o
zpracovám  osobních  údajů  v neřtvotn«m  pojtštěn{,  zejména  s bLtžšt tdenttftkací  daLštch správců,
rozsahem  zpracovávaných  údajů,  právnťmt  zákLady  (důvody),  účeLy a dobou  zpracovánt  osobntch  údajů,
způsobem  odvolánť  souhLasu  a právy,  která  Vám  v této  souvLslostt  náLeřL

ČLAř4EK  10,
2Jvěrečná  ustanovení

1. Návrh  pojtstiteLe  na uzavřent  pojtstné  smLouvy  (dáLe jen 'nabtdka')  must  být  pojtstntkem  přtjat  ve Lhůtě
stanovené  pojtsttteLem,  a nenť-Lt  taková  Lhůta stanovena,  pak do jednoho  měsťce  ode dne doručenť
nabídky  pojtstntkovt.  Odpověd'  s dodatkem  nebo  odchyLkou  od nabtdky  se nepovažuje  za jejt  přtjett,  a to
ant  v pípadě,  že se takovou  odchyLkou  podstatně  neměnt  podmtnky  nabtdky.

2. Pojistná  smLouva  je vyhotovena  ve 3 stejnoptsech.  Pojtstn'tk  obdržt  1 stejnopts,  pojtsttteL  si ponechá  1
stejnopts  a pojtšťovact  makLéř  obdr"  1  stejnopis.

3. Tato  smLouva  obsahuje  přtLohy:  1-  Rozhodnutí  o regtstract.

Pojtstná  smLouva  uzavřena  dne: 16.11.2018
]méno,  přtjmendnázev  zástupce  pojtsttteLe  (rCskateLe): 
Zaměstnanec  pojtsttteLe
ZtskateLské  čtsLo: 

EmaiL: ,
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ZvUštnt  smluwí  ujednání  k pojtštěnť  odpovědnostt  za újmu ZSu-500/17

Tato  zvUštní  smLuvnt  ujednánt  (dáLe jen 'ZSu')  jsou nedťLnou  součástt  pojtstné  smLouvy.

V přtpadě,  že je jakékoLt  ustanovem  těchto  ZSu v rozporu  s ustanoventrn  pojtstné  smLouvy, má přednost

přísLušné  ustanovent  pojtstné  smLouvy. Nejsou-Lt  ustanovent  pojistné  smLouvy a těchto  ZSLI v rozporu,  pLatť

ustanovenť  pojistné  smLouvy  t ZSu  zároveň.

V přťpadě,  že je jakékoLt  ustanovenť  pojtstných  podmťnek  vztahujtďch  se k pojtštění  odpovědnostt  za újmu  v

rozporu  s ustanoventm  těchtó  ZSu,  má přednost  písLušné  ustanovent  ZSu. Nejsou-Lt  ustanoven(  pojtstných

podmtnek  a ZSLI v rozporu,  pLatt ustanovent  pojtstných  podmínek  a ZSu  zároveň.

Článek  I
Da(š«výluky  Z pojtštěrď

Vedle  výLuk vyplývajtctch  z přísLušných  ustanovent  pojtstných  podmínek  a pojtstné  smLouvy se pojištěm

nevztahuje  na povLnnost  nahradtt  újmu  způsobenou  v souvislosti  s:

a) provozovántm  tržntc  a stánkovým  prodejem  v tržntc(ch,

b) provozovántm  ustaváren,  heren,  non-stop  pohostinských  m%erí  (restauraď,  barů apod.),

ó provozovánťm  a pořádántm  akc'í  motoristického  sportu,  patntbaLlových střelntc,  bobových a

mutukuuvýJi  Jiah,  vozítek  seguray,  lanových  parků,  bungee  jumptngu,  zorbtngu,  potápěrí,

parasatltngu,  swooptngu,  surRngu,  rafflngu,  canyontngu  a obdobných  akttvit,

d) provozováním  a pořádáním  ďrkusových  představen«,  pout[  a pouťových  atrakď,  zábavrích  parků,

e) pořádántm  tanečn{ch  zábav  a dtskoték  pro  v[ce  než 500  návštěvn«ků,

f) pořádánťm  koncertů  a hudebních  festtvaLů;  tato  výluka  se neupLatnt  ve vztahu  ke koncertům  a festtvaLům

v obLastt  vážné,  Ltdové nebo  dechové  hudby,

g) čtnnostt  kaskadérů,

h) porušován(rn  tntegrtty  ltdské  kůže;  tato  výluka  se vztahuje  pouze na povtnnost  nahradit  újmu

způsobenou  na žtvotě  nebo  zdravt  v důsLedku  porušení  tntegrLty  Ltdské kůže,

i) ochranou  majetku  a osob  a sLužbamt  soukromých  detektivů,

j) čtnností  agentury  práce,

k) směnárenskou  annos'ď,

D horntckou  annost(  a čtnnostt  prováděnou  horntckým  způsobem,  ražbou  tunelů  a štol,

m)výrobou,  opravamt,  úpravamt,  přepravou,  nákupem,  prodejem,  půjčovámm, uschováváŇn  a

znehodnocovántm  zbran«  a bazpečnostntho  matarLálu.

Článek  2

Dalš{  výluky  z pojtštěn{  odpovědnosti  za ú'mu  způsobenou  vadou  výrobku  a vadou  práce  po předán{

VedLe výLuk vyplýva%ďch z př[sLušných ustanovent pojtstné smLouvy a pojtstných podrntnek se pojtštěnt
odpovědnostt  za újmu způsobenou  vadou výrobku  a vadou práce po předán't  nevztahuje  na povinnost

nahradtt  újmu  způsobenou  v souvLsLostt  s:

a) výsLedky  proýektové,  konstrukčn{,  analyttcké,  testovact,  poradenské,  konzultačn{,  účetť,  plánovacť,

vyměřovac(  nebo  zaměřovac(,  výzkumné,  překladatelské  a jakékoLt  duševnt  tvůrčt  čtnnostt,

b) výsLedky zkušebť,  kontroln{  a revLznt  annosti,  s výjtmkou  zkoušek,  kontroL  a revLzt eLektrických,

plynových,  hastctch,  tLakových  nebo zdvthaďch  zařízen{,  zařízení  sLoužtďch  k vytápěnť  nebo chLazenť a

určených  techntckých  zařízení  v provozu,

c) zastupovárím,  zprostředkovatelskou  annostť,  správou  majetku  a jtných  Rnančních  hodnot,

d) poskytovántm  so%vare,  zpracováním  a poskytovánťm  dat  a Wormac[,

e) poskytováním  techntckých  sLužeb k ochraně  majetku  a osob (např. montáž  EZS, EPS), jde-Lt o újmu

způsobenou  v souvisLostt  s jakoukoLt  nefurikčností  a snffleriou  inkčnost[  za%en{  (systémů)  určených

k ochraně  majetku  a osob,

f) obchodem  s léčivy,  s výjtmkou  obchodu  s voLně prodejnýmt  Léčtvýmt  přťpravky  mtmo  lékárny,

g) poskytovántrn  zdravotnt  a veterinárn(  péče,

h) provozováním tělovýchovných  a sportovn{ch  zařtzen{,  orHantzován«m sportovn{  annostL,
poskytovámm  t!aluvýJiuviiýJi  blužeb,  poskytovántm  k«mu»tt<kýJi,  aiiasérských,  rekondtčn{ch  a

regeneračtích  služeb,

ú prováděmm geolo@ckých praď,
j)  úpravou  a roníodem  vody,  výrobou,  roíodem,  dtstribuc(  a prodejem  elektrické  energte,  plynu,  tepla

apod. (tato  výLuka se vztahuje  pouze  na odpovědnost  osob zabývajtctch  se úpravou,  výrobou,  rozvodem,

dtstribuct  nebo prodejern  předmětných  médfO,

k) ObChOdem J  iidtii.l(ýlli  iLivI[iii.

Článek  3

Pojtštěn{  odpovědnosti  z provozu  pracovmch  strojů

Strana  9 (ceLkem 11),  RTF >CN, 8603j+j+0746



1) Pojtštěnt  se vztahuje  t na povtnnost  pojtštěného  nahradtt  újmu  způsobenou  v souvtsLostt  s vlastntdv[m

nebo  provozem  motorového  voďdla  slouříďho  jako  pracovn{  stroj,  včetně  újmy  způsobené  výkonem

čtnnostt  pracovn{ho  stroje  (odchyLně  od čL 2 odst.  1)  písm.  b) ZPP P-600/14).
2) Pojtštění  se však  nevztahuje  na povinnost  pojtštěného  nahradtt  újmu,  pokud:

a) v souvtsLostt  se škodnou  udáLostt  bylo nebo mohLo být upLatněno  právo  na pLněnt z pojtštěm
odpovědnostt  za újmu  (škodu)  sjednaného  ve  prospěch  pojtštěného  jtnou  pojtstnou  smLouvou

(zejména  z povLnného  pojtštěnt  odpovědnostt  za újmu  způsobenou  provozem  vozidLa),  nebo

b) jde o újmu,  jejťž  náhrada  je předmětem  povtnného  pojtštěnt  odpovědnostt  za újmu  způsobenou

provozem  voztdLa,  aLe právo  na pLněnť  z takového  pojtštěnť  nemohLo  být  upLatněno  z důvodu,  že:

t  byLa porušena  povtnnost  takové  pojtštěnť  uzavřtt,

it. jde o voztdLo,  pro které  právní  předpts  stanoví  výjtmku  z povtnného  pojtštění  odpovědnostt  za
újmu  způsobenou  provozem  voztdLa,  nebo

ttt  k újmě  došLo při  provozu  voztdLa  na pozemní  komuntkact,  na které  byLo toto  voztdlo  provozováno  v

rozporu  s právntmt  předpisy,

c) jde  o újmu,  jejtž  náhrada  je právntm  předptsem  vyLoučena  z povinného  pojtštění  odpovědnostt  za újmu

způsobenou  provozem  voztdLa,

d) ke vzntku  újmy  došLo  při  účastt  na motoristtckém  závodě  nebo  soutěžt  nebo  v průběhu  pípravy  na ně.

3) PojtsttteL  poskytne  z pojtštěnť  dLe tohoto  čLánku  pojtstné  plněnť:

a) v přtpadě újmy způsobené výkon@m čtnnostt pracovntho stroje, která nemá původ v jeho jtzdě, nejvýše
do částky  odpovídajtď  sjednanému  Ltmttu  pojtstného  pLnění  pro pojtštěnť  odpovědnostt  za újmu  a v

jeho  rámct  (subLtmtt),

b) v přtpadech  neuvedených  pod ptsm.  a) nejvýše  do částky  odpovtdajtct  sjednanému  ltmttu  pojtstného

pLněnť  pro pojtštění  odpovědnostt  za újmu,  maximáLně  však do výše  500  000  Kč ze všech  pojtstných

událostí  nastaLých  v průběhu  jednoho  pojtstného  roku  v rámct  Ltmttu  pojtstného  pLněnť  sjednaného

pro  zákLadní  pojtštění  odpovědnostt  za újmu  (subLtmtt).

čUnek  4

Rozsah  pojtštěnt  ve vztahu  k vyjmeriovaným  případům  odpovědnosti  za újrnu

1) Z pojtštění  odpovědnosti  za újmu  způsobenou  v souvtsLostt  s:

a) nakLádánťm  s nebezpečnýmt  cherntckýmt  látkamt  a přípravky,  stlačenýmt  nebo  zkapaLněnýmt  plyny

(odchyLně  od čL 2 odst.  1)  písm.  s) ZPP P-600/14),
b) pi  u s IJ&IJII&III:III  llí  Jovodu'  a kanaluaci»  upravou  a rozvodem  vody;  výLuka vypLyv"ajta'  z čL 2 odst.  1

ptsm.  r) ZPP P - 600/14  nem dotčena,

c) pořádántm kulturn{ch,  prodejn{ch  a obdobných  akc(, piuvuzúváŇi  t!SluvýJiuvuiJi  ú bportovních
za%en{,  organtzován«m  sportomí  anriosti,  poskytováním  tělovýchovných  služeb,

d) stavbou,  opravamt  a Ltkvtdact  loď,

e) výstavbou  a údrzbou  přehrad,  pracemt  pod  vodou,

poskyi:ne  pojtsttteL  pojtstné  pLněr'í  do  výše  sjednaného  ltmttu  pojtstného  pLněnť pro  pojtštění

odpovědnostt  za újmu,  maxtmáLně  však  do výše  5 000  000  Kč ze všech  pojtstných  udáLostí  nastaLých  v

průběhu  jednoho  pojtstného  roku  v rámct  Ltmttu  pojtstného  pLněnt  sjednaného  pro zákLadní  pojtštěnt

odpovědnostt  za újmu  (subLtmtt).

2) Z pojtštěnt  odpovědnostt  za újmu  způsobenou  vadou  výrobku  a vadou  práce  po předání  v souvisLostt  s:

a) výrobou  a obchodem  s motorovýmt  voďdly  a daLštmt  motorovýmt  dopravn{mt  prostředky,  včetně

jejtch  součástí  a příslušensM,

b) výrobou  a prodejem  pohonných  hmot,

c) prováděním  reviť  elektrických,  plynových,  hastďch,  tlakových  nebo  zdactch  za%en(,  u%enť

slouž«ďch  k vytápěnť  nebo  chlazen{  a určených  techntckých  zařbem  v provozu,

d) poskytovántm  techntckých  služeb,

e) provozovánťm  útulků  a jtných  obdobných  za%ení  pečujíďch  o ata,

poskytne  pojtstttel  pojtstné  pLněnť  do  výše  sjednaného  Ltmttu  pojtstného  pLněnť  pro  pojtštěnt

odpovědnostt  za újmu,  maxtmáLně  však  do výše  5 000  000  Kč ze všech  pojtstných  udáLostí  nastaLých  v

průběhu  jednoho  pojtstného  roku  v rámct  Limttu  pojtstného  pLněm  sjednaného  pro zákLadní  pojtštěnt

odpovědnosti  za újmu  (subLtmtt).

3) Z pojtštění  odpovědnostt  za újmu  způsobenou  vadou  výrobku  vzntkLou  spojením  nebo  srn{seťm  vadného

výrobku  s jtnou  věď  a újmu  vzntklou  dalMm  zpracováním  nebo  opracováním  vadného  výrobku

poskytne  pojtsttteL  pojtstné  pLněnt  (odchyLně  od čL 3 odst.  2) písm.  d) ZPP P-600/14) do výše  sjednaného
Ltmttu  pojtstného  pLněnt  pro  pojtštění  odpovědnostt  za újmu,  maximáLně  však  do výše  5 000  000  Kč ze

všech  pojtstných  udáLostt  nastalých  v průběhu  jednoho  pojtstného  roku  v rámct  Ltmttu  pojistného  pLněnt

sjednaného  pro  zákLadní  pojtštěnt  odpovědnostt  za újmu  (subLtmtt).
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Článek  S

POjtštěn'i  u4uVěJiiuaLi
nemovitostt

újmu  vyplývajťct  z vlastntcM,  držby  nebo jtnéhb  vp«ávii;uéliu  ul[ván(

1) Pokud  je pojtstnou  smLouvou  sjednáňo  pojtštěnt  odpovědnostt  za újmu:
a) způsobenou  v souvtslostt  s reaLttrď  annosď,
b) způsobenou  v souviSLostt  J  piuii;;mviii  »iílliůVitotti  nebO

ď výslovně v rozsahu odpovědnostt  za újmu vyplýv$ď  z vlastntcM  nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové poitštěnt  odchyLně pd čL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povLnnost pojtštěného nahradtt
újmu vypLýva%ct z vLastntcM nebo držby pouze těch nemovitostť,  které jsou v době vzntku škodné
udáLostt z pojtštěnť odpovědnostt  za újmu majetkově po"štěny  u poitsttteLe uvedeného v této pojtstné
smLouvě (t jtnou  pojtstnou  smLouvou)  proti  živeLn'[m  pojtstným nebezp*am, a pozemků k takovým
nemovttostem  přtsLušejíďch.

2) Pojtštěnt  se nad rámec čL 1 odst.  6) ZPP P-600/14  vztahuje  na povtnnost  pojtštěného  nahradtt  újmu
vyplývajíď  zvlastntctv[  nebo  držbytěch  nemovttostt  (vč. pozemků  k ntm  přtsLušej'tctch),  které:
a) sloužť  k výkonu  annosti,  pro kterou  je touto  pojtstnou  smLouvou  sjednáno  pojtštěn(  nebo
b) jsou v době vzntku  škodné  udáLostt  z pojtštěnt  odpovědnostt  za újmu sjednaného  touto  pojtstnou

smLouvou  majetkově  pojtštěny  touto  pojtstnou  smLouvou  prott  živebím  pojtstným  nebezpeam.

3) Pojtštění  odpovědnostt  za újmu vypLývajtct  z vlastntcM  nemovitostt,  která  je v době vzntku  škodné
událostt  z pojtštěnt  odpovědnostt  za újmu  sjednaného  touto  pojtstnou  smLouvou  majetkově  pojtštěná  u
pojtsttteLe  uvedeného  v této  pojtstné  smLouvě prott  žtveLntm  pojtstným  nebezpečím,  se odchyLně od čL 2

odst. 4) ptsm. b) a c) ZPP P-600/14  vztahuje  také na případnou  odpovědnost  pojtštěného  za újmu
způsobenou  osobám  uvedeným  v citovaných  ustanoventch.

4) Odchylně  od čl. 2 odst.  4 pťsm.  b) a c) ZPP P-600/14  se pojtštěnt  vztahuje  také  na př[padnou  odpovědnost
za škodu, za kterou  pojtštěný  odpovídá  osobám  uvedeným  v cLtovaných  ustanoventch,  pokud se jedná o
škodu způsobenou  na budově  oprávněně  uřívané  pojtštěným  k provozovánt  čLnnostt,  na kterou  se
vztahuje  pojtštěm  odpovědnostt  za újmu  sjednané  touto  pojtstnou  smLouvou,  a pozemku  k takové  budově
příslušejtcímu,  a to za podrmnky,  že předmětná  -budova je v době vzntku  škodné  udáLostt  z pojtštěnť
odpovědnostt  za újmu  sjednaného  touto  pojtstnou  smlouvou  majetkově  pojtštěna  u pojtstttele  uvedeného
v této  pojtstné  smLouvě prott  žtveLním  pojtstným  nebezpečtm.  Z pojtštěnt  v tomto  rozšťřeném  rozsahu
poskytne  pojtstttel  ze všech pojtstných  udáLostt  vznikLých  v průběhu  jednoho  pojistného  roku  pojtstné

plněnt  v souhrnu  maxtmáLně  do výše Ltmttu  pojtstného  pLněnť pro pojtštěn{  odpovědnostt  za újmu a v
jeho rámct  ('sublimtt'),  výše pLnění  ze všech pojtstných  událostt  vžntkLých  v průběhu  jednoho  pojtstného
roku však současně  nesmť  v souhrnu  přesáhnout  výšt  pojtstné  částky  sjednané  pro majetkové  pojtštění
předmětné  budovy  prott  žtveln«m  pojtstným  nebezpečtm  u pojtstiteLe  uvedeného  v této  pojtstné
smLouvě.
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