
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00  PRAHA - SUCHDOL
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění koní
1. Smluvní strany
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba:
Název firmy: Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709

Na základě požadavku pojistníka došlo s platností ode dne 9. 3. 2019 ke změně tohoto pojištění, tímto se nahrazuje předchozí
verze pojištění tohoto pořadového čísla.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je spolu s vyplněným dotazníkem na pojišťované zvíře nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedené-
ho čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami zemědělského pojištění VPPZP-P-01/2014 (dále jen
VPPZP-P), Doplňkovými pojistnými podmínkami pojištění koní DPPKO-P-01/2014 (dále jen DPPKO-P), ujednáními na
úvodní části pojistné smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v typech pojištění DPPKO-P.

2.4. Dále se ujednává, že pojištěný je povinen před odvozem koně na nutnou porážku nebo před odvozem uhynulého nebo
utraceného zvířete na pitvu oznámit tuto skutečnost pojišťovně na telefonní číslo +420 241 114 114, aby ta mohla zajistit pro-
hlídku postiženého zvířete.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Jsou pojišťována všechna chovaná zvířata téhož druhu?
ANO

3.2. Jsou všechna pojišťovaná zvířata v dobrém zdravotním a výživném stavu?
ANO

3.3. Jsou pojišťovaná zvířata pojištěna proti stejnému pojistnému nebezpečí jiným pojištěním?
NE

4. Rozsah pojištění
4.1. Sjednává se pojištění pro tyto druhy zvířat: Koně

4.2. Pojištění se sjednává v uvedených typech pojištění. Označením pojištění křížkem (Ï) a vyplněním sazby ve sloupci
„Typ pojištění a sazba“ u příslušné položky se sjednává pojištění uvedených zvířat.

Zemědělské pojištění
Pojistná smlouva číslo: 85932588-10
Stav k datu 9. 3. 2019
Pořadové číslo pojištění: 1
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pol.č. jméno zvířete
a identifikace

rok
narození

pojištěno
v kategorii
nebo druh

typ pojištění a sazba pojistná
částka v Kč

spoluúčast
v % z pojistného
plnění

pojistné
v Kč

A B C U L Kč/ks
S03 Martinick 2007 užitkoví

koně
Ï Ï Ï Ï

S05 Lukáš 2004 užitkoví
koně

Ï Ï Ï Ï

S06 Grinduš 2006 užitkoví
koně

Ï Ï Ï Ï

S08 NADIR 2013 užitkoví
koně

Ï Ï Ï Ï

S09 HAKI KOKI 2011 užitkoví
koně

Ï Ï Ï Ï

S10 CHARDONNAY 2006 užitkoví
koně

Ï Ï Ï Ï

S11 WIELTON 2015 užitkoví
koně

Ï Ï Ï Ï

S12 PREZIDENT 2015 užitkoví
koně

Ï Ï Ï Ï

4.3. Pojistné za všechny položky v Kč

4.4. Pojištění se sjednává se zapůjčenou slevou  %, tj. v Kč
Zapůjčená sleva je poskytována na pojistné období od 13. 6. 2017 do 12. 6. 2019. Pokud škodný průběh pojištění za pojistné
období překročí výši  %, bude zapůjčená sleva nejpozději k 12. 6. 2019 odebrána a dojde k navýšení pojistného.
Škodným průběhem se pro tyto účely pojištění rozumí v procentech vyjádřený podíl vyplaceného plnění se zahrnutím stano-
vené rezervy na pojistné plnění za škody a pojistné stanovené za dané pojištění koní ve sledovaném období, nejpozději k datu
výše uvedenému.

4.5. Pojistné za pojištění koní na dobu určitou v Kč (nejméně  Kč) 67 546,-

5. Limit plnění
5.1. Pokud není dále v této pojistné smlouvě sjednáno jinak, ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných
událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité na kterou bylo pojištění sjednáno jsou pro jednotlivé položky
a typ pojištění U nebo L omezena takto:1

Za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí definované v typu pojištění L:
Položka č.: S03, - Kč
Položka č.: S05,  Kč
Položka č.: S06,  Kč
Položka č.: S08,  Kč
Položka č.: S09,  Kč
Položka č.: S10,  Kč
Položka č.: S11,  Kč
Položka č.: S12,  Kč

6. Místo pojištění
6.1. Pro položky S08, S09, S10, S11, S03, S05, S06, S12 se sjednává toto místo pojišťění:1
ČR

7. Zvláštní ujednání
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8. Pojistná doba1
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 9. 3. 2019 do 24:00 hod. dne 12. 6. 2019.

9. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 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.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva v účinnosti od:
Změna provedena v     dne  v  hodin  minut

Česká zemědělská univerzita v Praze  
 

    
Podpis (a razítko) pojistníka     Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.

    pověřeného uzavřením této smlouvy
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