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EKO Jilemnicko s.r.o.
Masarykovo náměstí 82
514 01  Jilemnice
ČESKÁ REPUBLIKA

Číslo pojistné smlouvy: 40863266-65
Stav k datu: 1. 4. 2019
Kód produktu: FN

Pojistná smlouva
sdružené pojištění souboru vozidel

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:
EKO Jilemnicko s.r.o., IČO: 07407831, zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka
42361
Plátce DPH: ANO
Sídlo firmy: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, ČESKÁ REPUBLIKA
Korespondenční adresa je shodná se sídlem firmy.

uzavírají tuto pojistnou smlouvu:

2. Úvodní ustanovení
2.1. Tato pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel (dále jen „pojistná smlouva“) stanoví základní a společné
parametry pojištění, včetně pravidel pro zařazování a vyřazování jednotlivých vozidel ze souboru.

2.2. Pojištění sjednaná na základě této pojistné smlouvy se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPPMV-F-5/2018
a Sazebníkem poplatků a Oceňovacími tabulkami ke stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění.

2.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Hlavní obor podnikání pojistníka Zemědělství, lesnictví
Provozuje pojistník svá vozidla i mimo území ČR? Ano

3. Předmět pojistné smlouvy
3.1. Předmětem této pojistné smlouvy je zejména úprava vzájemných postupů pojišťovny a pojistníka při sjednávání, trvání,
změnách a ukončování pojištění vozidel, stanovení způsobu identifikace pojištěných vozidel a stanovení celkové roční výše
pojistného za všechna pojištěná vozidla, jakož i specifikace pravidel zařazování a vyřazování vozidel z pojištění vzniklých na
základě této pojistné smlouvy (specifikace pravidel sjednávání a ukončování pojištění jednotlivých vozidel).

4. Výklad některých pojmů
4.1. Za účelem předejití případným nejasnostem nebo nepřesnostem při výkladu jednotlivých ustanovení této pojistné smlou-
vy se pojistník a pojišťovna dohodli na tom, že následující pojmy budou mít pro účely výkladu ustanovení této pojistné
smlouvy následující význam:

Podsmlouva – podsmlouvou se rozumí dokument, který definuje, příp. rozšiřuje předmět pojištění na základě této pojistné
smlouvy o v něm specifikované vozidlo, respektive o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem specifikovaného
vozidla, a který stanoví další potřebné parametry, údaje a podmínky vztahující se k pojištění tohoto vozidla. Shodou smluv-
ních stran ohledně znění podsmlouvy dochází k doplnění, příp. změně obsahu této rámcové pojistné smlouvy. Podsmlouvu
lze sjednat i v jiné než písemné podobě, zejména pak způsobem využívajícím elektronické nebo jiné technické prostředky.

Přehled pohybu podsmluv – představuje dokument generovaný pojišťovnou obsahující přehled vzniklých a ukončených
podsmluv za dané období.
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Dokument mající elektronickou podobu – dokumentem majícím elektronickou podobu se rozumí takový dokument, který
je vytvořen prostředkem výpočetní techniky a je zachycen na datovém nosiči s tím, že smluvní strana, které je dokument ma-
jící elektronickou podobu určen, je s ním seznámena prostředky výpočetní techniky, např. elektronickou poštou. Dokument
mající elektronickou podobu má obvykle formát PDF.

5. Rozsah pojištění podsmlouvy
5.1. V rámci každé podsmlouvy musí být sjednáno minimálně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo havarijní pojiš-
tění v rozsahu základní varianty „All Risk“.

5.2. Ke každé podsmlouvě je možné dále kombinovat jednotlivá doplňková pojištění dle pravidel pojišťovny platných ke dni
uzavření této pojistné smlouvy.

5.3. Konkrétní rozsah pojištění vozidla určí smluvní strany v příslušné podsmlouvě.

5.4. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
V případě, že je v rámci příslušné podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pak se toto pojištění sjed-
nává ve variantě FLEET 100 s následujícími limity pojistného plnění:
a) pro újmy podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb.  Kč na každého zraněného nebo usmrceného,
b) pro újmy podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb.  Kč bez ohledu na počet poškozených,
c) pro náklady právní ochrany podle čl. 13 odst. 2 VPPPMV-F-5/2018  Kč.

Odchylně od ustanovení zák. č. 168/1999 Sb. se ujednává následující:
Pojištění se vztahuje i na případy činnosti pojištěného vozidla jako pracovního stroje, přičemž se v případě takto způsobené
újmy pojišťovna zavazuje poskytnout pojistné plnění až do limitu pojistného plnění ve výši  Kč (slovy: 

). Limit pojistného plnění uvedený v předchozí větě platí kumulativně pro všechny typy újem uvedených v § 6
zákona č. 168/1999 Sb. Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy je újma způsobena v souvislosti s opravou nebo údržbou
pojištěného vozidla.

5.5. Pojištění POHODA Bez povinností
V případě, že je v rámci příslušné podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti ve variantě odlišné od TOP nebo Sklad a sou-
časně se jedná o druh vozidla osobní automobil nebo nákladní automobil do 3500kg, poskytne pojišťovna zároveň i toto po-
jištění "POHODA Bez povinností“.

5.6. Pojištění Asistence
V případě, že je v rámci podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo havarijní pojištění v rozsahu
základní varianty „All Risk“, poskytne pojišťovna pojistníkovi i pojištění Asistence v rozsahu varianty „POHODA Klasik“.
V případě, že je v rámci podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění v rozsahu zá-
kladní varianty „All Risk“, poskytne pojišťovna pojistníkovi i pojištění Asistence v rozsahu varianty „POHODA Special“.
Toto neplatí, je-li na podsmlouvě sjednáno Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve variantě TOP.

5.7. Pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje
Na jednotlivých podsmlouvách lze ujednat, že na sjednané havarijní pojištění dle VPPPMV-F-5/2018 se nevztahuje výluka
uvedená v čl. 29 odst.1 písm. f) pro činnost vozidla jako pracovního stroje.

5.8. Pojištění řízení vozidla pod vlivem
Na jednotlivých podsmlouvách lze ujednat, že na sjednané havarijní pojištění dle VPPPMV-F-5/2018 se nevztahuje výluka
uvedená v čl. 29 odst. 1 písm. l) řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a návykových lá-
tek, pokud příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu řízení pod vlivem těchto látek zakazují nebo řízení pod vli-
vem těchto látek v rozsahu větším, než příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu povolují.
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění ve výše uvedených případech je:
V případě řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo
léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze v případě, že se řidič na výzvu
příslušníka policie nebo správního orgánu bezprostředně podrobí požadovaným zkouškám na zjištění přítomnosti výše uve-
dených látek v krvi.
V případě řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, nesmí naměřená koncentrace alkoholu
v krvi v okamžiku způsobení pojistné události překročit 0,5 ‰.

5.9. Úrazové pojištění
Ke každé podmslouvě poskytne pojišťovna také Úrazové pojištění – omezený rozsah. Toto neplatí, jedná-li se o druh vozidla
pracovní stroj – přípojný, přípojné vozidlo – přívěs, přípojné vozidlo – návěs nebo přípojná vozidla traktorů.
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Toto dále neplatí, je-li na podsmlouvě sjednáno Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve variantě TOP.
Dále se ujednává, že ve VPPPMV-F-5/2018 neplatí čl. 63 odst. 4.

6. Pojištění jednotlivého vozidla – uzavření podsmlouvy
6.1. Pojištění jednotlivého vozidla se sjednává v rámci podsmlouvy, a to na základě akceptace pojistníkovy žádosti o přijetí
vozidla do pojištění ze strany pojišťovny. Uzavřením podsmlouvy se vozidlo stává součástí pojištěného souboru vozidel dle
této rámcové pojistné smlouvy.

6.2. Podsmlouva o pojištění jednotlivého vozidla je uzavřena k okamžiku uvedeném na Potvrzení o rozsahu pojištění pod-
smlouvy.

6.3. Podsmlouvu (změnu rozsahu pojištění souboru vozidel) lze sjednat i jinou formou než písemně.

6.4. Zvláště se sjednává, že podsmlouvu lze sjednat též zasláním návrhu pojistníka (žádost o přijetí vozidla do pojištění)
v elektronické podobě (datovou zprávou, na základě emailové komunikace či jinou obdobnou elektronickou formou) a ná-
slednou akceptací pojišťovny. Takto uzavřenou podsmlouvu lze vyhotovit v elektronické podobě a zaslat ji elektronickými
prostředky pojistníkovi (datovou zprávou, emailovou zprávou či jinou obdobnou elektronickou formou).

6.5. Žádost o přijetí vozidla do pojištění je pojišťovna oprávněna odmítnout, pokud toto odmítnutí neodporuje zákonu nebo
příslušným pojistným podmínkám pojišťovny.

6.6. V souvislosti s uzavřením podsmlouvy, v rámci níž dojde k zařazení vozidla do pojištění, může být na žádost pojistníka
sepsán také Přehled pohybu podsmluv.

6.7. U podsmluv s uzavřeným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla vydá pojišťovna pojistníkovi zelenou kartu.

7. Počátek a doba trvání pojištění
7.1. Tato pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Pojistná doba pojištění sjednaných v rámci jednotlivých podsmluv
se určí dle níže uvedených pravidel.

7.2. Po uzavření této pojistné smlouvy bude vydán první Přehled pohybu podsmluv.

Počátek a doba trvání pojištění sjednaného v rámci podsmlouvy, účinnost změny rozsahu pojištění podsmlouvy
7.3. Všechna pojištění sjednaná v rámci dané podsmlouvy, včetně jejich změn, jsou účinná okamžikem uvedeným v pod-
smlouvě. Tento okamžik nesmí předcházet okamžiku vzniku dané podsmlouvy.

7.4. V případě žádosti o změnu rozsahu pojištění dané podsmlouvy bude postupováno analogicky podle ustanovení předcho-
zího odstavce s tím, že pojišťovna akceptaci navrhované změny rozsahu pojištění pojistníkovi potvrdí, a to dokumentem
v elektronické podobě či jiné dohodnuté formě. V případě, že k akceptaci nedojde, zůstává pojištění nezměněno.

7.5. Změna pojištění jednotlivých vozidel na základě podsmluv bude na vyžádání pojistníka potvrzena vystavením Přehledu
pohybů podsmluv.

8. Zánik pojištění
8.1. Zánik pojištění sjednaných v rámci jednotlivých podsmluv nastává za podmínek stanovených v této pojistné smlouvě,
příslušných právních předpisech a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištěním sjednaným v rámci podsmlouvy.

8.2. K zániku pojištění z této pojistné smlouvy jako celku dochází za podmínek stanovených příslušnou právní úpravou zej-
ména dohodou, nezaplacením pojistného, výpovědí, odstoupením, dnem zániku pojistníka, uplynutím doby, je-li pojistná
smlouva uzavřena na dobu určitou či jiným způsobem stanoveným právními předpisy. V případě zániku rámcového pojištění
souboru vozidel dle této pojistné smlouvy zanikají ke stejnému dni též pojištění jednotlivých vozidel ze souboru sjednaná na
základě podsmluv uzavřených v souladu s touto pojistnou smlouvou.

8.3. Pokud ve lhůtě tří po sobě následujících kalendářních měsíců od data ukončení posledního pojištění vozidla v rámci této
pojistné smlouvy nebude v této pojistné smlouvě sjednáno pojištění alespoň jednoho vozidla (nová podsmlouva), zanikne
vzhledem k absenci předmětu pojištění celá tato pojistná smlouva uplynutím výše uvedené tříměsíční lhůty.

8.4. Zánik pojištění jednotlivých vozidel na základě podsmluv bude na vyžádání pojistníka potvrzen vystavením Přehledu po-
hybů podsmluv.
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9. Pojistné
9.1. Celková výše pojistného se určí dle počtu vozidel zařazených do pojištění. Pojišťovna a pojistník berou na vědomí, že
celková výše pojistného se bez dopadu na platnost či účinnost této smlouvy odvíjí od sjednání a zániku jednotlivých pojištění
na základě podsmluv vztahujících se k této pojistné smlouvě, přičemž jednotlivé splátky pojistného budou dle aktuálního sta-
vu a rozsahu pojištění hrazeny na základě souhrnného vyúčtování zasílaného pojišťovnou pojistníkovi v dohodnuté frekvenci
(dále jen „běžné vyúčtování“). Konkrétní výše dílčího pojistného za pojištění jednotlivého vozidla, resp. pojištění odpověd-
nosti za újmu způsobenou provozem tohoto vozidla se ujedná v rámci příslušné podsmlouvy.

9.2. Pojistné je stanoveno za období jednoho roku a bude hrazeno v 2 splátkách na základě zaslaného běžného vyúčtování.

9.3. Způsob úhrady pojistného
Vyúčtováním

10. Zohlednění předchozího škodního průběhu
Odchylně od čl. 18 VPPPMV-F-5/2018, pokud jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a čl. 39 VPPPMV-F-5/2018,
pokud jde o havarijní pojištění, se škodní průběh nezohledňuje.

11. Povinnosti pojišťovny a pojistníka
11.1. Pojišťovna a pojistník se zavazují dodržovat povinnosti stanovené jim v příslušných pojistných podmínkách vztahují-
cích se ke sjednaným pojištěním v rámci jednotlivých podsmluv.

11.2. Pojišťovna se dále zavazuje na žádost pojistníka vystavit tyto doklady vztahující se k pojištění:
a) Přehled pohybů podsmluv za období,
b) Přehled podsmluv ke dni.

11.3. Pojistník je oprávněn požadovat bezplatné vystavení dokladů (nebo některých z nich) uvedených v předchozím odstavci
po pojišťovně jedenkrát za pojistné období. V případě opětovné žádosti je pojišťovna oprávněna za vystavení těchto dokladů
požadovat po pojistníkovi úhradu dle Sazebníku poplatků.

11.4. Pojistník se zavazuje k přijetí do pojištění dle této pojistné smlouvy navrhovat jen taková vozidla, u kterých má na je-
jich pojištění pojistný zájem. Zájem může být daný mj. ekonomickými vazbami (vlastnictví, leasing, úvěrová smlouva
apod.).

12. Zvláštní ujednání

13. Přílohy12345678910111213
– Sazebník poplatků

14. Závěrečná prohlášení pojistníka
Pojistník svým podpisem stvrzuje, že všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě i v záznamu z jednání uvedl pravdivě
a veškerá jeho prohlášení v této pojistné smlouvě i záznamu z jednání uvedená jsou pravdivá.
Pojistník 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 pojistitele. Pojistník se za-
vazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny
osobních údajů.

Pojistník
– zmocňuje Českou pojišťovnu (dále jen „ČP“) k nahlížení do spisů v rozsahu uvedeném ve VPPPMV-F-5/2018 čl. 10

odst. 1,
– souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti a se zpracováním, zproštěním a zmocnění v rozsahu uvedeném ve

VPPPMV-F-5/2018 čl. 10 odst. 1,
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– má souhlas pojištěného/pojištěných uzavřít pojištění ve sjednaném rozsahu.

Jako pojistník dále potvrzuji, že jsem se před uzavřením pojistné smlouvy seznámil/a a před svým souhlasem převzal/a v li-
stinné nebo jiné textové (např. na CD) či elektronické podobě zaslané na mnou uvedenou e-mailovou adresu následující do-
kumenty:
– záznam z jednání,
– předsmluvní informace verze PIPMV-F-5/2018,
– pojistné podmínky verze VPPPMV-F-5/2018 (Sdružené pojištění vozidel T. č. 7506 05/2018 F),
– oceňovací tabulky pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění dopravovaných osob,
– sazebník poplatků,
– informace o zprostředkovateli,
– informační dokument o pojistném produktu IPIDPMV-V-5/2018.

15. Závěrečná ustanovení
15.1. V případě odchylek jednotlivých ustanovení vztahujících se k jednotlivé podsmlouvě od ustanovení této pojistné smlou-
vy, mají v případě podsmlouvy přednost ustanovení vztahující se k podsmlouvě před ustanoveními této pojistné smlouvy.

15.2. Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto pojistnou smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních
smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák.
č. 89/2012 Sb.

15.3. Změny a doplňky této pojistné smlouvy nad rámec změn a doplnění souvisejících se sjednáváním a ukončováním jed-
notlivých podsmluv je možné provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními
stranami.

15.4. Práva a povinnosti vyplývající z této pojistné smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy právního řádu České re-
publiky upravujícími soukromé pojištění.

15.5. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti okamžikem svého podpisu.

Smlouva uzavřena v     dne  v  hodin  minut

EKO Jilemnicko s.r.o.

    
Podpis (a razítko) pojistníka zájemce                                         Podpis a razítko pojišťovacího
                                                                                                    zprostředkovatele zastupujícího ČP na
                                                                                                    základě plné moci/Podpis zaměstnance ČP
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