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 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 

POJISTNÝCH SMLUV NA POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 
(uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

zastoupené: JUDr. Petrem Trinerem, MBA, ředitelem Úřadu správních 

agend Magistrátu města Plzně  

sídlo:    nám. Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 

adresa pro doručování: Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

IČ:       00075 370 

DIČ:       CZ00075370 

 

(jako zástupce sdružení zadavatelů dále jen „zástupce“) 

 

a 

 
UNIQA pojišťovna, a.s.  
 

zastoupená:  Ladislav Gela, vedoucí správy smluv pojištění dopravních prostředků 

  František Rameš, vedoucí skupiny flotilového pojištění 

sídlo:   Evropská 136, 160 12 Praha 6 

IČ:      49240480 

DIČ:     CZ699003142 

bankovní spojení:   Raiffeisenbank 1071001005/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012 

 

II. 

Preambule 

 

2.1 Zástupce, jeho příspěvkové organizace a organizační složky uzavřely dne 31. 7. 2009 

Smlouvu o sdružení zadavatelů, na jejímž základě je zástupce oprávněn realizovat 

veřejnou zakázku na služby „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidel a havarijní pojištění vozidel pro Magistrát města Plzně a vybrané 

příspěvkové organizace“ a následně sjednat tuto smlouvu o sjednání základních 

podmínek pojistných smluv na pojištění vozidel pro jednotlivé členy sdružení 

zadavatelů (dále jen „členové“). 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy o sjednání základních podmínek pojistných 

smluv na pojištění vozidel je nabídka pojistitele ze dne 7. 11. 2018 podaná ve 

zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce nazvané „Pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro Magistrát 

města Plzně a vybrané příspěvkové organizace“, zadávané v souladu se zákonem     

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.3 Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o sjednání základních podmínek 

pojistných smluv na pojištění vozidel (dále jen „smlouva“). Tato smlouva obsahuje 

podrobné obchodní podmínky.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek pojistitele uzavřít za základních podmínek, 

uvedených v této smlouvě, konkrétní pojistné smlouvy na pojištění vozidel 

provozovaných zástupcem a jednotlivými členy. 

 

 

IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021. 

4.2 Platnost a účinnost uzavíraných jednotlivých pojistných smluv na pojištění vozidel 

provozovaných zástupcem a jednotlivými členy se sjednává nejpozději do 31. prosince 

2021. 

 

V. 

Rozsah pojištění 

 

5.1 Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel: 

Limit pojistného plnění z každé pojistné události musí odpovídat 

a)  při újmě podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla, v platném znění (dále jen „OdpVoz“),  nejméně 50 mil. Kč na 

každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči 

hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4 

OdpVoz,  

b)  při újmě podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) OdpVoz nejméně 50 mil. Kč bez ohledu na 

počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit 

pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich 

snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.  

Sazba pro výpočet pojistného je závazná po celou dobu platnosti pojištění. Pojistitel 

nebude do výše pojistného zahrnovat budoucí škodní průběh nebo jiné budoucí změny, 

které mohou nastat v období platnosti smlouvy. Výjimku z tohoto závazku tvoří pojistná 

daň či jí obdobný poplatek z pojištění, kterou by musel pojistitel na základě změny 

zákona odvést státu. V takovém případě může pojistitel navýšit pojistné o částku 

odpovídající této dani nebo poplatku z pojištění. 

Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel bude uchazečem 

zpracován ve variantách bez pojištění čelního skla (pojistné čl. VI odst. 6.1 této 

smlouvy), s pojištěním čelního skla s limitem pojistného plnění 10 tis. Kč (při 

spoluúčasti 500,- Kč) a s pojištěním čelního skla s limitem pojistného plnění 20 tis. Kč 

(při spoluúčasti 500,- Kč).  
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5.2 Rozsah havarijního pojištění vozidel: 

 Pojistná nebezpečí alespoň:  

o střet vozidla, pád vozidla, náraz vozidla, škoda způsobená zvířetem (havárie), 

o zásah cizí osoby (vandalismus), 

o živelní pojistná nebezpečí, tj. alespoň požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, 

krupobití, vichřice, pád stromu nebo jiného předmětu, 

o smrt následkem úrazu, pojistná částka 150 000 Kč za každou přepravovanou 

osobu včetně řidiče, max. 9 osob, 

o trvalé následky úrazu, pojistná částka 150 000 Kč za každou přepravovanou 

osobu včetně řidiče, max. 9 osob, 

o variantně s pojistným nebezpečím odcizení a bez tohoto pojistného nebezpečí, 

přičemž zadavatel si vyhrazuje právo vybrat pro sjednání konkrétní pojistné 

smlouvy ze shora uvedených variant - viz čl. VI odst. 6.2 této smlouvy, 

o při spoluúčasti 1 %, min. 1000,- Kč pro osobní a užitková vozidla a 5 %, min. 

5000,- Kč pro ostatní kategorie. 

 Samostatně možnost připojištění čelního skla s limitem pojistného plnění 10 tis. 

Kč (při spoluúčasti 500,- Kč) - viz čl. VI odst. 6.2 této smlouvy. 

 Samostatně možnost připojištění čelního skla s limitem pojistného plnění 20 tis. 

Kč (při spoluúčasti 500,- Kč) - viz čl. VI odst. 6.2 této smlouvy. 

 Samostatně možnost připojištění asistenčních služeb k havarijnímu pojištění 

o definice nepojízdného vozidla: z důvodu havárie, živelních nebezpečí (tj. 

alespoň požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, krupobití, vichřice, pád 

stromu nebo jiného předmětu), působení zvířete, záměna nebo spotřebování 

paliva, porucha vozidla, ztráta klíčků od vozidla nebo jejich uzamčení ve 

vozidle. 

o pojištění alespoň v tomto rozsahu (nevztahuje se na úhradu náhradních dílů a 

úhradu pohonných hmot): 

Příjezd / odjezd asistenční služby Bez omezení 

Oprava na místě – práce technika Min. 30 min. 

Odtah Min. 100 km 

Úschova nepojízdného vozidla Min. 5 dní 

 

Samostatně možnost připojištění zavazadel s limitem pojistného plnění 20 000 Kč 

z jedné pojistné události na vozidle a se spoluúčastí 1 000 Kč s územní platností 

shodnou jako v havarijním pojištění vozidla. Pojistná nebezpečí: střet vozidla, pád 

vozidla, náraz vozidla (havárie), zásah cizí osoby (odcizení, vandalismus), živelní 

nebezpečí, tj. alespoň požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, krupobití, vichřice, pád 

stromu nebo jiného předmětu, škoda způsobená zvířetem.  

Územní platnost samostatných připojištění: shodná jako územní platnost havarijního 

pojištění. 

Pojištění bude sjednáno na novou hodnotu, a pojistná částka vozidel bude odpovídat 

částce na znovupořízení vozidla v novém stavu. Cena nového vozidla, zařazeného do 

pojištění, bude cena účtovaná prodejcem po zahrnutí všech slev a to bez námitky 
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podpojištění vozidla ke dni sjednání pojištění. U vozidel starších 3 let bude pojištění 

sjednáno na obecnou hodnotu vozidla.  

Sazba pro výpočet pojistného je závazná po celou dobu platnosti pojištění. Pojistitel 

nebude do výše pojistného zahrnovat budoucí škodní průběh nebo jiné budoucí změny, 

které mohou nastat v období platnosti smlouvy. Výjimku z tohoto závazku tvoří pojistná 

daň či jí obdobný poplatek z pojištění, kterou by musel pojistitel na základě změny 

zákona odvést státu. V takovém případě může pojistitel navýšit pojistné o částku 

odpovídající této dani nebo poplatku z pojištění. 

 

 

VI. 

Pojistné 

 

6.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel při rozsahu 

pojištění dle čl. V odst. 5.1 této smlouvy 

 

Kategorie vozidel pro povinné ručení 

Roční pojistné v Kč 

bez pojištění 
čelního skla 

s pojištěním čelního 
skla s limitem 

pojistného plnění              
10 tis. Kč 

s pojištěním čelního 
skla s limitem 

pojistného plnění          
20 tis. Kč 

Osobní automobil 

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg do 1 000 ccm včetně         1376,00 Kč      3326,00 Kč     5276,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 1 000 ccm do 1 250 ccm včetně          1 620,00 Kč  3570,00 Kč     5520,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 1 250 ccm do 1 350 ccm včetně          1 620,00 Kč  3570,00 Kč     5520,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 1 350 ccm do 1 400 ccm včetně          1 998,00 Kč  3948,00 Kč     5898,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 1 400 ccm do 1 650 ccm včetně          2 339,00 Kč  4289,00 Kč     6239,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 1 650 ccm do 1 850 ccm včetně          2 339,00 Kč  4289,00 Kč     6239,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 1 850 ccm do 2 000 ccm včetně          3 467,00 Kč  5417,00 Kč     7367,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 2 000 ccm do 2 500 ccm včetně          3 647,00 Kč  5597,00 Kč     7547,00 Kč     

Osobní automobil do celk. hmotnosti 3 500 kg nad 2 500 ccm          4 949,00 Kč  6899,00 Kč     8849,00 Kč     

Osobní automobil na el. pohon          1 376,00 Kč  3326,00 Kč     5276,00 Kč     

Motocykl 

Motocykly do 50 ccm             114,00 Kč  * * * * * * 

Motocykly nad 50 ccm do 350 ccm včetně             277,00 Kč  * * * * * * 

Motocykly nad 350 ccm do 500 ccm včetně             964,00 Kč  * * * * * * 

Motocykly nad 500 ccm          1 253,00 Kč  * * * * * * 

Nákladní 
automobil 

Nákladní a spec.automobily s celk.hm. do 3 500 kg do 1 000 ccm včetně nebo na el.pohon          1 376,00 Kč           3 326,00 Kč           5 276,00 Kč  

Nákladní a spec.automobily s celk.hm. do 3 500 kg nad 1 000 ccm do 1 350 ccm včetně          1 998,00 Kč           3 948,00 Kč           5 898,00 Kč  

Nákladní a spec.automobily s celk.hm. do 3 500 kg nad 1 350 ccm do 1 850 ccm včetně          2 339,00 Kč           4 289,00 Kč           6 239,00 Kč  

Nákladní a spec.automobily s celk.hm. do 3 500 kg nad 1 850 ccm do 2 500 ccm včetně          3 467,00 Kč           5 417,00 Kč           7 367,00 Kč  

Nákladní a spec.automobily s celk.hm. do 3 500 kg nad 2 500 ccm        21 445,00 Kč          23 395,00 Kč         25 345,00 Kč  

Nákladní a spec.automobily s celk.hm. nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně          6 749,00 Kč           8 699,00 Kč         10 649,00 Kč  

Nákladní a spec.automobily s celk.hm. nad 12 000 kg        25 000,00 Kč          26 950,00 Kč         28 900,00 Kč  

Autobus 

Autobus určený jen pro provoz v MHD        28 500,00 Kč          30 450,00 Kč         32 400,00 Kč  

Ostatní autobusy s celk. hmotností do 5 000 kg včetně        28 500,00 Kč          30 450,00 Kč         32 400,00 Kč  

Ostatní autobusy s celk. hmotností nad 5 000 kg        28 500,00 Kč          30 450,00 Kč         32 400,00 Kč  

Trolejbus        28 500,00 Kč          30 450,00 Kč         32 400,00 Kč  

Přípojné vozidlo 

Návěs          2 669,00 Kč  * * * * * * 

Přípojné vozidlo s celk. hmotností do 750 kg včetně               76,00 Kč  * * * * * * 

Přípojné vozidlo s celk. hmotností nad 750 kg             269,00 Kč  * * * * * * 

Pracovní stroj 

Motorový ruční vozík, vysokozdvižný vozík             281,00 Kč   * * * * * *  

Pojízdný pracovní stroj bez RZ (SPZ) s celk.hm. do 3 500 kg včetně             491,00 Kč           2 441,00 Kč           4 391,00 Kč  

Pojízdný pracovní stroj bez RZ (SPZ) s celk.hm. nad 12 000 kg             491,00 Kč           2 441,00 Kč           4 391,00 Kč  

Pojízdný pracovní stroj bez RZ (SPZ) s celk.hm. nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně             491,00 Kč           2 441,00 Kč           4 391,00 Kč  
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Pojízdný pracovní stroj s RZ (SPZ) s celk.hm. do 3 500 kg včetně             491,00 Kč           2 441,00 Kč           4 391,00 Kč  

Pojízdný pracovní stroj s RZ (SPZ) s celk.hm. nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně             497,00 Kč           2 447,00 Kč           4 397,00 Kč  

Pojízdný pracovní stroj s RZ (SPZ) s celk.hm. nad 12 000 kg          9 082,00 Kč          11 032,00 Kč         12 982,00 Kč  

Traktor 

Jednonápravový kultivační traktor             491,00 Kč    * * *   * * * 

Traktor, kterému se nepřiděluje RZ (SPZ)             491,00 Kč           2 441,00 Kč           2 441,00 Kč  

Traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ)             491,00 Kč           2 441,00 Kč           2 441,00 Kč  

Sanita Sanitní automobil          3 467,00 Kč           5 417,00 Kč           7 367,00 Kč  

Obytný automobil Obytný automobil do celk. hmotnosti 8 000 kg včetně          4 049,00 Kč          18 999,00 Kč           7 949,00 Kč  

Tahač Tahač návěsů        55 000,00 Kč          56 950,00 Kč         58 900,00 Kč  

 

 

6.2 Havarijní pojištění vozidel při rozsahu pojištění dle čl. V odst. 5.2 této smlouvy 

 

Kategorie vozidel pro 
havarijní pojištění 

Havárie Havárie + odcizení Čelní sklo 
Asistenční 

služby 
Zavazadla 

Pojistná sazba v ‰ z 
pořizovací ceny 

vozidla jako sazba 
ročního pojistného, 
resp. roční pojistné 

ČR, sazba 
pojistného 

Evropa, 
sazba 

pojistného 

ČR, sazba 
pojistného 

Evropa, 
sazba 

pojistného 

Limit 10 tis. 
Kč, 

roční 
pojistné 

Limit 20 tis. 
Kč, roční 
pojistné 

Roční 
pojistné 

Roční 
pojistné 

Osobní 
automobil 

tuzemské 
výroby 20,00 20,00 25,00 25,00 1500,00 3000,00 500,00 1200,00 

zahraniční 
výroby 20,00 20,00 25,00 25,00 1500,00 3000,00 500,00 1200,00 

Motocykl 

tuzemské 
výroby 12,00 12,00 15,00 15,00 

× × × × × × × × × × × × 

zahraniční 
výroby 12,00 12,00 12,00 12,00 

× × × × × × × × × × × × 

Nákladní 
automobil 

tuzemské 
výroby 10,00 10,00 12,50 12,50 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

zahraniční 
výroby 10,00 10,00 12,50 12,50 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

Autobus 

tuzemské 
výroby 10,00 10,00 12,50 12,50 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

zahraniční 
výroby 10,00 10,00 12,50 12,50 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

Přípojné 
vozidlo 

tuzemské 
výroby 5,00 5,00 6,00 6,00 

× × × × × × 
2900,00 

× × × 

zahraniční 
výroby 5,00 5,00 6,00 6,00 

× × × × × × 
2900,00 

× × × 

Pracovní 
stroj 

tuzemské 
výroby 10,00 

× × × 
12,50 

× × × × × × × × × × × × × × × 

zahraniční 
výroby 10,00 

× × × 
12,50 

× × × × × × × × × × × × × × × 

Traktor 

tuzemské 
výroby 10,00 

× × × 
12,50 

× × × 
1950,00 3900,00 

 × × × × × × 

zahraniční 
výroby 10,00 

× × × 
12,50 

× × × 
1950,00 3900,00 

× × ×  × × × 

Sanita 

tuzemské 
výroby 20,00 20,00 25,00 25,00 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

zahraniční 
výroby 20,00 20,00 25,00 25,00 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

Obytný 
automobil 

tuzemské 
výroby 20,00 20,00 25,00 25,00 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

zahraniční 
výroby 20,00 20,00 25,00 25,00 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

Tahač 

tuzemské 
výroby 10,00 10,00 12,50 12,50 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 

zahraniční 
výroby 10,00 10,00 12,50 12,50 1950,00 3900,00 2900,00 1200,00 
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VII. 

Platební podmínky 

 

7.1 Zástupce a jednotliví členové nebudou poskytovat zálohy. Platby za jednotlivé pojistné 

budou hrazeny na základě písemného vyúčtování pojistitele. Platby budou probíhat 

výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.         

7.2 Lhůta splatnosti daňového dokladu je minimálně 14 dnů.  

7.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.  

7.4 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude 

obsahovat chybné údaje, je zástupce, popř. jednotlivý člen, oprávněn daňový doklad 

před uplynutím lhůty splatnosti pojistiteli vrátit bez zaplacení k provedení opravy. 

Pojistitel provede opravu vystavením nového daňového dokladu do 3 dnů od doručení. 

Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu 

zástupci, popř. jednotlivému členu. 

7.5 Povinnost zástupce, popř. jednotlivého člena, uhradit platbu dle této smlouvy je splněna 

dnem odepsání příslušné částky z jejich bankovního účtu. 

7.6 Pojistitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový  

přístup (§ 98 písm. d)  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že 

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 

doklad považován za neúplný a zástupce, popř. jednotlivý člen, vyzve pojistitele k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si zástupce, popř. jednotlivý člen, vyhrazuje právo 

neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 

 

VIII. 

Ostatní ujednání 

 

8.1 Pojistitel je povinen sdělit zástupci skutečně uhrazenou cenu za pojistné za kalendářní 

rok za všechny členy sdružení zadavatelů vždy do konce měsíce února následujícího 

kalendářního roku na e-mail: NemcovaZ@plzen.eu . 

8.2 Zástupce prohlašuje, že nebude využívat služeb pojišťovacího makléře. 

8.3 V ostatních, touto smlouvou neupravených záležitostech, řídí se jednotlivé pojistné 

smlouvy na pojištění vozidel provozovaných zástupcem, popř. jednotlivými členy, mezi 

pojistitelem, zástupcem a jednotlivými členy, příslušnými právními předpisy a 

pojistnými podmínkami pojistitele. 

8.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.5 Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z dílčích ustanovení této smlouvy nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. 
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8.6 V případě rozporu pojistných podmínek pojistitele s předmětnou smlouvou platí vždy 

ustanovení této smlouvy.  

8.7 Smluvní strany se zavazují, že změny údajů podstatných pro plnění z této smlouvy 

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

8.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu 

smlouvy po jednom vyhotovení. 

8.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Pojistitel 

souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 

provede zástupce.   

8.11 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

1. ledna 2019 za podmínky jejího předchozího uveřejnění v registru smluv dle odst. 

8.10. 

 

 

 

V Plzni dne 17. 12. 2018                                V Praze dne 14. 12. 2018  

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                          ……………………………. 

    za zástupce sdružení zadavatelů:                                           za pojistitele:  

         JUDr. Petr Triner, MBA                                                  Ladislav Gela    

     ředitel Úřadu správních agend                                 vedoucí správy smluv pojištění 

         Magistrátu města Plzně                                                 

 

 

 

                                                                                         ……………………………. 

                                                                                                   za pojistitele:   

                                                                                                František Rameš 

                                                                                vedoucí skupiny flotilového pojištění         pojištění  

 

 


