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Poii,stná smlouva

č. 8603160859

pro pojištěni podnikatelských rtzi,k - TREND 14

Ko o p e r a t iva p o iišťov n a t a. §., Vie n n a I n § u ra n c E G ro u p

se sidlem Pobřežni 665/21,1-86 00 Praha 8, Česká republtka

IČ: +7].].66]-7, zapsaná v obchodnim rejstřiku u Městského soudu v Praze, sp. zn,81897
(dá[e 1en "pojistite[")

é

Základni škola, Liberec, Vrchltckéh o 76Z/L7, přispěvková organizace

Zastoupená:

{xr. )iřt Ska|ský, řediteL
ICO:46746757
se sidlenr / bvd|ištěm: Vrchltckého 262, č. or, 17, 460 01 l-tberec 13, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sidl"a pojistnika.

tel'.: 488BB0165

(dáLe 1en 'pojrstnik")

uzaviraji

pod|ezákona č,S9|2OL2Sb, občanskýzákon{k,vplatném zněnt, tuto pojistnou smlouvu (dá|e 1en "smlouva"),
která spolu s po]istnými podmi.nkamt pojistiteie uvedenými- v článku 1, této smlouvy a přílohanri této smlouvy
tvoři nedí.[ný celek.
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člÁNrx r
UvsdnjJ§lilg]Lctr,í

Pojistnik je zároveň pojtštěným,

Předmět čirrnosti poiištěnáho ke dni uzavřent této snrlouvy je vymezen v
dokumentach:

nás[edujiach přiIožer.ýcn

zřizovací li,stina pod č. i. 219/09 ze dne 29.10,2009
Příloha ke zřizovan listi.ně pod č. j. t97/2aL4 ze dne 4.9.2014

3. pro poiištění siednané touto smlouvou p[at{ občanskýrákpntk a ostatn{ obecně závazné právni předpisy v
platném zněni, ustanovení poiistné smlouvy a násteduiíc{ pojistné podminkyl

?-LOah\ - Všeobecné poji.stné podm{nky pro poltštěnt rnajetku a odpovědnostt
a dá[e:
P-í§0/14 . 2v[áštni poitstné podm{nkv pro živetni poiištěni
P.200Á4 - Zvtáštn{ poitstné podminky pro pojt§tění pro připad odcizeni
P-205/14 - Deldatkové poiistné podm{nkv upravulic{ způsoby zabezpečeni
P-250/1lr - Zvláštní poitstné nodm{nky pro poiištĚní skel
P,320l].l+ - Zvtáštní poji.stnó podmínky pro pojtštěni elektronických zař{zen{

4. Dgba trváni poiištěnt
Počátek poji§těn* 1.1.201§

PojiŠtění se sjednává na dobu jednoho pojtstného roku, Pojtštěni se prodl'užuje o da[št polistný rok, pokud
některá ze smluvn{ch stran nesdě[i pisemně druhé sm[uvni straně nejpozděti. šest týcinů před uplynutím
přislušného po'ii§tného roku, že na dalšim trváni pójištění nemá zá,iem. v případě nedodrženi lhťrtv pro
doruČent sděLent uvedené v předchozi větě poiištěni zaniká až ke konci následujiciho poji.stného roku,'pro
kteni je tato l-hůta dodržena.
PoJiŠtěn{ vŠal< zanikne neipozději k 31.12.202i po tomto dni iiž k prodtoužení pojištěni nedocházi.

Dnem předchiázejicim počátku po,iištěni podle této snrlouvr7 zaniká v p[nérr.r rozsahu poiištěn{ podle poji.stné
smlouW č. 5609CI22899, Nespotřebované poJi.stné bude převedeno na tuto pojtstnou sm[ouvu a bude zaslána
informace o způsobu vypořádánt pojtstného.

čt-ÁHgr z
Pojištěni nraietku na m$rě*pii§§nt

Pravid[a Pro stanoveni výŠe pojistného plněni jsou podrobně upravena v poitstných podm{nkách vztahuiictch se
ke sjednanému poiištěni a v dalšich ustanovenich této poji.stné smlouvy. Na stanovent yýše poiistného plněnt
tedY mŮŽe mtt vliv např. stupeň opotřeben{, proveden{ opravy či znovupořizent nebo způiob zabezpečeni
nojištěných věct.

Mtsto pojištění č. 1l Vrchlického 262, č. or. 17, 460 S1 Liberec, Ltberec XIII-Nové Pa

t. žrvElNí potšrĚní

NEMOVITÉ oBIEKTY

1.1.1 §oubor vlastníc}r stavebn{ch součásti a př{s[ušenství budov nebo ostatn{ch staveb.
Poiišťuje se ne novou cenu.
Pojistná částka:250 000 Kč,

MoViTÉ pŘpotnĚry

1.1.2 §oubor zás,ob.
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Pojistná částka: ]_00 000 Kč.

í..1.3 Soubor vlastních movítých raHzení a Wbavení,
Pop,i,s: Včetně maietku předaného zřizovatelem k hospodařeni
Po:išťute se na novou cenu.
Pojtstná částka: 7 500 000 Kč.

1,1,4 Soubor vlastnich cenných předmětů a finanřnich prostředků.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit p<ljistného plněni 30 000 Kč.

3.,1,5 Soubor vlastnt dokumentace
Pojištěni se sjednává na prvni riziko.
Limi"t poji.stného plněni ].00 000 Kč.

SpoLuúčast pro případ škod způsobených požárnim nebezpečim, nárazem nebo pádem a kouřem na mísiě
pojištěni č, ]. čint j- 000 Kč.

]-.2 Sjednává se doo[ňkove_ži.velnt pojišlěni orotl" ooiistnému nebeznečt POVODEŇ NEBQZÁPLAVA pro:
X..2.1 Nemovité objekty, které jsou poiištěnv v základnim živelnirn pojištěni,

Limii pottstného p|něni (v rámci, pojistné částkv): 250 000 Kč
1.2.2 Movité předmětv, kteró isc,u poiištěnv v základním žtvelním poiištění.

Ltmit pojistného plněnt (v rámci pojistné čéstky): 500 000 Kč

Celkový limit plněni z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech
a movi,tÝch předmětech v m{stě pojištění: 750 000 Kč
SpoLuúčast pro případ škod způsobených povodni nebo záplavou čint 57ó, min.25 000 Kč

Poji,stnik prohLašuje, že na mistě pcjištění č.]- se v poslednich 20 letech nevyskyt|a povodeň nebo záp|ava ani
jednou.

]-.3 Siedrává se doolňkové žrvelrt.r-l)gji§lěnl_Draji oaiistnému pro:
t.3.1 Nemovité obiekty, které isou pojištěny v záktadrr{rn živelnim pojištěni.

Pojistná částka:250 000 Kč
1.3,2 Mouttá předmětv, které isou poiištěny v základním živeln{m poiištěni.

Limit pojistného plněni (v rámci pojistné částky):2 500 000 Kč

SpoLuúčast pro případ škod způsobených vodovodnim nebezpečím čini ]_ 000 Kč.

1.4,1 Nemovitó obiektv, které isou pojištěny v základnirn živelnim pojištěni,
Poiistná částka: 250 000 Kč

1.4.2 Movité předmětv, které isou poiišiěny v záktadním žtvelním pojištění.
Ltrni.t pojistného p[něni (v rámci. pojistné částky): 2 000 000 Kč

Spoluúčast pro připad škod způsobených vichři,ci, krupobitim se§uvem, zemětřesenim a tihou sněhu nebo
námrazy čini 1 000 Kč,

Poiištěni pro pHpad škod způscbených tihou rněhu nebo nárnrazy se vatahuje pouze na škody vzniklé na
pojištěnÝch budovách,

2, p0]IŠTĚNÍ PRo PŘÍPA§ 0DcIzENÍ
2,]_ pojl"štěnt pro přtpad odcizeni rnÁnEŽÍ S PŘEKONÁNÍm PŘErÁŽrY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto

pojištěnó věci:

NEMOVITÉ oB]EKTY

2.1.1 §oubor vlastních stavebních součásti a přislušenstvi budov nebg ostatn{rh staveb.
PojišťuJe §e na novou cenu.
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Pojlštěni se s,iednává na prvn{ riziko,
Lňtt poJl,stného p|něni: 50 000 Kč

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.2 Soubor zásob,',-,- iň;i pŇnerlo p|něni (v rámci pojistné částky): 50 000 Kč

2.1.3 §oubor vtastn{ch movttÝch zaňzení.a Wbaven{,

Popis : Včetně *;;;ik; ;i,janého zřizovatelem k hospodařeni

Poii.štuje 5e na novou cenu"

riáii p"itrt.On" pi"O"t (v rámci pojtstné částky): 750 000 Kč

2.1.4 §oubor vlastn{ch cennÝch Bředmětů a fi,nančntch prostředků,

Poiištěnt se siednává na prvnt riziko,

Limit poji-stného p|něni: 30 000 Kč

2.1.5 Soubor vlastnt dokumentace
Pojištěnt se siednává na prvni ri:i,ko,

Li"mit pojistného p|něni: 25 000 Kč

Spoluúčast pro připad odcizeni na mtstě poji,štěni, č, 1_ čint 1 000 Kč

3. pollŠTĚNÍ pRo PŘLPÁ9]ýÁ§§éLI§M!
3.1 Šjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Nemovité obiekty, ktEré isou poiiitěny pro př{pad odci,zení,

Pojištěnt se s,iednává na prvni ri,ziko,

Limit pojistného plněnil 50 000 Kč

3.1.2 Movité předrněty, které isou poiištěny pro připad odcizeni,

Po,iištěnt se sjednává na prvnt rtzi,ko,

Li,mit poiistného plněnt; 50 000 Kč

Spoluúčast pro pPtpad vanda|isr,ru na mistě pojtštěn,í, č. 1 čint 10 7o min, 1 000 Kč

4, PouŠTřNÍ SKEL

4,1 Sjednává se pojtštěni souboru ske[,
pop1sl soubor skeI pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rárnu, který je stavebni

,oui;,ttbudovynuuo't,uuy,světe[nýchreklamanápisůasklapultůavi.trin

Poiištěni se sjednává na prvni riziko,
Ll,mtt pojistného plněni: 20 000 Kč

Spoluúčast na mtstě pojtštěni č.1 čint 1 000 Kč,

Bude_|i pojtštěné sklo rozbito v přimé souyisi,osti. s odc,izentm věci, pojištěné pro př{pad odcizeni, neuplatnt

pojistitel spoluúčast sjednanou k po;'ištěni sk[a,

5,1 §iednává se poiištěnt elektroni,ckých zařizent,
Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: Kance[ářská a wpočetnt techntka , počttačová siť, i.nteraktivnt tabule

]de o soubor zayizení vlastntch,
Pojistná částka; ]-50 000 Kč.

Spoluúčast: 1 000 Kč.
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Zvtá šini údaie _a_liedeání

Nastane-Li škodná událost následkem povodně nebo v př[mé souvi.slosti. s povodnt do ].O dnů po sjednáni
pojištěni, nent pojtstttel z této škodné události povtnen poskytnout poji.stnó plněni,

Nastane-li škodná událost násiedkem vichřice nebo v př(,mé souvislosti. s vichřici do 10 dnů po sjednánt
oojištěni, neni pojistitel z této škodné události pownen poskytnout pojistné pl,něnt.

za škodv způsobené úmysLnÝm poškozenim vněišiho obvodového p|áště budovv poji.štěné proti vandaltsmu
rnaLbami., nástřikv nebo polepenim í:oskvtne pojislite| po,iistné plněni pouze z ,iednó pojistné uiá|,osti nastalé v
jednom rnistě pojištěnt v průběhu iednoho pojistného roku, a to do výše maxi.máLné 20 000 kč v rámci limitu
pojistného p[něni sjednanóho pro poJi.štěni budovy proti vanda|ismu.

V připadě krádeže z výLohv nebo z vitriny či pultu, které jsou umístěny uvnttř provozovnv pojtštěného, kde
překonáni ořekáŽky spoČivaLo v rozbiti jeji.ch skla nebo v překonáni jejích zámku, poskytne pojisttteL pojistné
olněni do výše:

> 3o/ozhornihranicepoiistnéhoplněnísjednanévmístěpoiištěnipropoiištěnískupinvvěci,dokteréná|eže[y
odcizené věci poiištěné proti, odcizeni, maximá[ně však 20 000 Kč, ide-ti o cenné předměty, věci. umětecké,
historické rrebo sběratelské h,rdnoty nebo elektroniku,

u LOo/ozhornthranicepojistnóhop[něnisjednanévmístěpoiištěnípropoitštěniskupinyvěci,dokteréná[eže[y
odci,zené věci_poitštěné proti odctzení, maximál'ně však 50 000 Kč, ide-li o ostatni pojištěné věci. (iiné než
v,ýše uvedené).

Dojde,l.t v rámci pojištěnt el"ektroni.ckých zařizení k poii.stné udá|osti na zařizeni, které bylo pottštěno jako
iednotlivá věc, a stáfi tohoto zařtzeni v době vzni.ku pojistné udá|ostr. přesáhlo 5 tet, podili se opr.ávněná osoba
na pojistrém pLněni z poj,i.štěni tohoto stroje kromě s]ednané spotuúčasii.i částkou ve vriši.50 % z cclkového
vilše oo)istnóho pl.něnt

Pokud ie věc uměLecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musi být u|ožena a
zabezpečena tak, abv toto zabezpečeni minimá|ně odpovidal'o předepsanému způsobu zabezpečeni cenných
předmětů vyplývajicimu z pojistných podnrtnek upravujtcich způsoby zabezpečeni.
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