
EJ =OVNA

V

Ceská pojišt'ovna a.s.
Spáléná 75/16, Nové Město, 110 00 Praha l, Česká republika

IČO 452 72 956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu i/ Praze, spisová značka B 1464,

kterou zastupuje

(dále jen ,,pojišťovna")

a

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO 002 63 958
Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

které zastupuje
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města

(dále jen ,,pojistník")

l uzavřeli pojistnou smlouvu Č. 899-25160-12

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě útvaru korporátní a průmyslové pojištění.
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu

1.2 této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními.

1.2. pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

,, , . . . pojistné podmínkyPojistně podminky - plny nazev . . .- zkraceny nazev
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P- VPPMO-P
01/2018

1.3. pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník.

2. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI
2.1. pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na

zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností obce dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (ve znění pozdějších předpisů) nebo škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
vzniklou jinému při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve
smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. pojištění se dále
vztahuje i na povinnost pojištěného jako zřizovatele obecní policie nahradit škodu či újmu při
ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Ujednává se, že pojišt'ovna nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve
smyslu ustanovení § 2820 zákoníku, proti starostovi (primátorovi, hejtmanovi) nebo členům
zastupitelstva územního samosprávného celku v souvislosti se Škodou či újmou při ublížení na
zdraví nebo usmrcení vzniklou při výkonu veřejné funkce těmito osobami.

2.2. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ l POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

3.1. pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P.
3.2. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na případ právním předpisem stanovené povinnosti

pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v
příčinné sOuvislosti se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku škody na chráněných hodnotách.
pojištění se rovněž vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného
nahradit 'škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v příčinné
souvislosti s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně strážníkem obecní
(městské) policie. Výluka z pojištění uvedená v článku 24 bodu 2 písm. c VPPMO-P není tímto
ujednáním dotčena.

3.3. Odchylně od Článku 24 bodu l písm. g VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. pojištění se rovněž vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému, kterou způsobil
hasičský sbor, jehož je město zřizovatelem.

' '. 49" wišNá~j@?akíe%~aák&éMd].čm lČ45272956, zapsaná vobchodním rejst



l
Město Litoměřice pojistná smlouva č. 899-25 160-12 Strana: 3

3.5. pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako
vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě
škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by
vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou
Škodu či újmu by způsobil sám.

3.6. Veřejná služba
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi či
osobou vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce
uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, ve smyslu Zákona č. 111/2006 Sb. Ujednává se, že
spolupojištěná osoba, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce uzavřenou smlouvu o výkonu
veřejné služby, má právo, aby za ni pojistitel zaplatil z jedné škodné nebo sériové škodné události
maximálně částku 1.000.000,- KČ, přičemž plnění v¥placená za všechny škodné události všech
pojištěných osob, se kterými má krajská pobočka Uřadu práce uzavřenou smlouvu o výkonu
veřejné služby, nastalé v průběhu pojistného roku, nesmí přesáhnout dvojnásobek uvedené částky
(tj. 2.000.000,- kč).
pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění
odpovědnosti v základním rozsahu s územním rozsahem Česká republika, bez spoluúčasti.
Odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto ujednání pojištěny i
vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
mezi pojištěnými jedním pojištěním
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro případ právním předpisem stanovené povinnosti
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě
vykonávající veřejnou službu, na základě smlouvy o výkonu veřejné služby. V tomto rozsahu je
pojištěným též příslušná krajská pobočka Úřadu práce, která s poškozeným smlouvu o výkonu
veřejné služby uzavřela. Odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto
ujednání pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit Škodu či újmu při ublížení na
zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.
pojistné za připojištění v rozsahu tohoto ujednání je zahrnuto v pojistném za základní rozsah.

3.7. Sociálně právní ochrana dětí
Odchylně od článku 24 bodu l písm. g VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit Škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

3.8. Parametry pojištění v základním rozsahu:
pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

20.000.000,- Kč
Česká republika

1.000,- Kč

Pro případ povinnosti pojištěného nahradit Škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce
(věci zaměstnanců) se sjednává sublimit plnění ve výši 100.000,- KČ s nulovou spoluúčastí.
Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 2945 Občanského
zákoníku (škoda na odložené věci) a § 2946 Občanského zákoníku (Škoda na vnesené věci) se
sjednává sublimit plnění ve výši 100.000,- KČ s nulovou spoluúčastí.

3.9. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.9.1. Doložka V70 pojištění odpovědnosti za Škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením,
zniČením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční Škody)
Odchylně od článku 22 bodu l VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení
této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví nebo v užívání.

T' 4913 #¶8*3,|Č45272956,za,sanávob,|,od,,Ím ,e,,tříkuu
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pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit Škodu
způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku
škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou
Činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
C) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv
obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v
souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení
nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro
určení této ceny.
Odchylně od článku 24 bodu l písm. d VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této
doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je
součástí přednáškové činnosti.
Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ
finančních škod:
- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených
pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků
náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
— nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným
výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování
tohoto vadného výrobku, je vadná.

pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem poj. plnění ve výši
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

1.000.000,- Kč
Česká republika

1.000,- Kč

3.9.2. Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní
pojišt'ovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného
protiprávního jednání pojištěného.
pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených
zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního
jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za
předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z
povolání.

pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem poj. plnění ve výši
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5.000.000,- Kč
Česká republika

1.000,- Kč

3.9.3. Doložka V106 pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou
(primátorem, hejtmanem), místostarostou, Členem rady nebo zastupitelstva

t. č. 491kgůmá3msloukgé ič 45272956, zapsaná v obchodním rejstř
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pojištěnými v rozsahu této doložky jsou osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo
budou ve funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena
zastupitelstva pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj).
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává pro případ právním předpisem stanové povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu
veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění
rozumí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Pojišt'ovna poskytne plnění z pojištění v případě, že v době trvání pojištění bylo pojištěnému
poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozené obce na náhradu Škody či újmy a pojištěný
zároveň toto právo uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 5 pracovních dnů
po jeho skončení. pojištění se však nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede
dnem 01.12.2015.
V rozsahu tohoto ujednání jsou spolupojištěny i vzájemné povinnosti pojištěného nahradit Škodu
či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěným a pojistníkem.
připojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
- vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní

nehodě.
Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
povinnost pojištěného nahradit škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu
práce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním
předepsané obsluhy a údržby.
pojistná plnění vyplacená z jedné a ze všech škodných, resp. sériových škodných, událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout sublimit pojistného plnění pro
doložku, který byl v pojistné smlouvě stanoven pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému
poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody či újmy.
Pro sériovou škodnou událost zároveň platí, že pojistné plnění ze všech škodných událostí v sérii
nesmí přesáhnout sublimit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný
rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na
náhradu škody či újmy vyplývající z první události v sérii.
pojistná plnění vyplacená ze všech škodných událostí týkajících se všech, kteří jsou pojištěni
jednou pojistnou smlouvou, nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, nesiní přesáhnout
sublimit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Je-li současně uplatněno právo více
pojištěných a sublimit pojistného plnění nepostačuje, odškodní pojišt'ovna práva poškozených

LI

pomerne.
Pokud je uplatněno právo na pojistné plnění z jedné Škodné události více pojištěnými, odečítá se
spoluúčast pouze jednou. V takovém případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrně rozdělí.
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v
souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty
a organizování veřejných zakázek se sjednává se sublimitem pojistného plnění 500.000,- KČ.

pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem poj. plnění ve výši
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

20.000.000,- Kč
Česká republika

5.000,- Kč

3.9.4. Doložka V102 pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti
pojištěného nahradit Škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví
této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví
nebo v užívání (čistá finanční škoda), pokud byla tato Škoda způsobena při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o

t. č. 4913 1%m1uM$louš%é ič 45272956, zapsaná v obchodním rejstřík
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odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody
došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti
vyplývajícími.
pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje nä povinnost nahradit Škodu:
- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv

obchodní společnosti nebo družstva.
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo

v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém
řízení nebo veřejných zakázek,

- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

500.000,- Kč
Česká republika

5.000,- Kč
3.9.5. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se
nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu
způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví
nebo usmrcení.
pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit
nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO- p se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného
nahradit nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

500.000,- Kč
Česká republika

1.000,- Kč

4. POJISTNÉ ZA JEDNOTLIVÁ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu pojištění je počet obyvatel
a limit pojistného plnění.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:
Položka Pojistná nebezpeČí Pojistné v kč * .
C.

l pojištění odpovědnosti v základním rozsahu 79.434,-
2 Doložka V70 Finanční škody 6.300,-

- . . zahrnuto v pojistném3 Dolozka VIl l Regresni nahrady , ,
za zakladni rozsah

4 Doložka Vl07 Veřejná služba 1.000,-
Doložka V106 pojištění odpovědnosti za škody způsobené

5 obci, městu, kraji starostou (primátorem, hejtmanem), 29.000,-
místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva

6 Doložka V102 pojištění čistých finančních škod vzniklých 1.650,-nezákonným rozhodnutím

.T. č. 4913 lČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstřík
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7 Doložka V112 pojištění náhrady za nemqjetkovou újmu
*jedná se o roční pojistné

3.300,-

5.

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 120.684,- KČ.
pojištění se sjednává s obchodní slevou 5 %, tj. 6.034,- KČ.
Roční pojistné po slevě Činí l 14.650,- KČ. ·

POJISTNÁ DOBA

pojištění se sjednávána na dobu od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.

6. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST
6.1. Přehled pojistného k datu 01. 01. 2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Název pojištění Roční pojistné v Kč
pojištění odpovědnosti 114.650,-

Celkem v KČ 114.650,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišt'ovny číslo 19-2766110237/0100, variabilní
symbol 8992516012, konstantní symbol 3558, jednorázově v následujícím termínu:

l splátka ve výši 114.650,- KČ je splatná k 31.01.2019.

6.3. Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

6.4. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby
související se sjednaným pojištěním.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle

článku 9 VPPMO-P.

7.2. pojistník dále prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že
podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní
údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu
informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišt'ovně bezodkladně oznámí případné
změny osobních údajů.

7.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišt'ovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za
odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného
rizika. pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

7.4. pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této
smlouvy je přijímá.

7.5. pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených
pojistných podmínek dle bodu 1.2. této pojistné smlouvy.

7.6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká
pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, ol?rávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou
obrátit i na Ceskou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha l, která je orgánem dohledu nad
pojišt'ovnictvím.

7.7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou
obchodní inspekcí www.coi.cz.

T. č. 4913 .,. lČ 45272956, zapsaná v obchodním rej
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7.8. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.

7.9. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vC. všech jejich dodatků) povinen
uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. pojistník je povinen
bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové
schránky ID: v93dkf5. pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy
skryty veškeré informace, které se dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a
obchodní tajemství pojišt'ovny, přičemž za obchodní tajemství pojišt'ovna považuje zejména
údaje o pojistných částkách, o zabezpečení majetku,"o bonifikaci za Škodní průběh; o obratu
klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši
spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu).
Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vC. všech jejich dodatků) podle předchozího
odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (VC. všech jejich
dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této
smlouvy (vC. všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od
pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy
(vC. všech jejich dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti
mlčenlivosti pojišťovny.

7.10. pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal
pojistné podmínky dle bodu 1.2. této pojistné smlouvy.

7.11. Tato pojistná smlouva zcela ruší a nahrazuje pojistnou smlouvu č. 899-25160-12 sjednanou
s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018.

7.12. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a dva
pojišťovna.

8. PŘÍLOHY
Informační dokument o pojistném produktu
Stručná informace o zpracování osobních údajů
pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy
Záznam z jednání

V Praze, dne 16. 11. 2018

Mgr. L dislav Chlupáč
starosta města

útvar korporátní a průmyslové pojištění

útvar korporátní a růmyslové pojištění

t. č. 4913 1mgmmolí%é lČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vlož-ca 1464
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Za účelem

ZÁZNAM O PROVEDENÍ OBNOVY , "
prolongacestávajícísmlouvy č Datum vzniku PS.

podřízený pojišt'ovaci zprostředkovatel (PPZ)

Jméno, příjmení: CHYŇAVA JIŘÍ lČ, 46768165 Získatelské číslo: 4365Q69

Název/jméno:
Sídlo:
Tel. kontakt

O,obazastu,ujícíkňenta:
""

,
Rozsah pojištění klienta

Stav PS PŘED
obnovou Doporučeni na úpravu pojištěni

Majetkové pojištění
Movité věci - živel
Movité věci - odcizeni
Stavby - živel
Stroje a strojní zařízení
Elektronika
Stavební montáž

pojištění přerušení provozu

pojištění odpovědnosti
pojištěni obecné odpovědnosti
pojištěni profesní odpovědnosti
pojištění d&o
pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

pojištění přepravy zásilek

HAV a POV
Program zaměstnaneckých výhod

CI ej
CI [J
[J [J
CI CI
[J Cl
CI [J

[J [J

CI [J t
CI CI
[J D
[J CI

[J D

Cl Cl
n n

v pojistné smlouvě bYĹý' provedeny změny:

CI ANO Hient si přeje provést aktualizaci pojistné smlouvy (úprava pojistných částek, limitů, rozsahu pojištění, doplnění
aktuálních zvláštních a smluvních ujednáni) na základě doporučení zprostředkovatele. V tomto případě není nutný
podpis klienta, při aktualizaci pojistné smlouvy bude podepsán záznam z jednání ke smlouvě.

[j .N.E, Klient považuje rozsah kryti stávajici pojistnou smlouvu za odpovídající jeho potřebám, nepožaduje žádné úpravy
stávajÍcÍho pojištění, pojistných částek, ani limitů a zároveň neshledává potřebu dopojištění dalších rizik, které mu
zprostředkovatel doporučuje.

Specifické požadavky, sdělenZdoPoručZnÍ pro kli'nt' l ""

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam. Klient potvrzuje, že byly zaznamenány všec ny sdělené potřeby a
požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou. Dále potvrz je, že zaznamenané
požadavky a potřeby odpovídají jim poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojistě . Klient si je vědom
toho, že údaje, které během jednání o aktualizaci pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu , ' n ' doporučení
zohledněny, a že takůvý chybějící údaj může ovlivnit doporučeni vhodného produktu. Cílem toh . ent není l dividualizovaná
analgza potřeb ,"","· 2
v

Klient


