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POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2738316167

Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136
16012 Praha6
lČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

Pojistník:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí I
539 23 Hlinsko
lČ: 00270059

Pojištěný:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
lČ: 00270059

Oprávněná osoba:
• Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1
53923 Hlinsko
lČ: 00270059

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku

Odchylně od znění Článku 4 Všeobecných pojistných podmínek — obecná část UCZI14 se ujednává, že
pojištěni vzniká dnem uvedeným v této pojistně smlouvě.
‚Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnu od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět
pojistiteli.

IJNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon; +420 488 125 125 Strana 1 (celkem 13)
6 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddli B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Počátek pojištění: 01. 01. 2015
Konec pojištění: 01. 01. 2019 bez automatického prodlužování
Změna platná od: 31. 10. 2018 dodatek Č.006
Pojistné období: 1 rok

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: dle přílohy 6.1

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištěni:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu 61.1, odst. 1, VPP UCZIŽiv/14

1. Soubor vlastních budov a staveb
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

• 1.535.646.000 nová cena 20.000

2. Soubor věcí movitých vlastních i cizích — navýšení pojistné částky o 3.488.500 Kč na celkovou
pojistnou částku 76.645.100 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
76.645.100 nová cena 20.000

3. Umělecké předměty vlastní - obrazy
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
525.000 pojistná částka 20.000

4. Cennosti v trezoru — pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 pojistná částka 20.000

Pro pojištěni základního živelního nebezpečí v rozsahu 61.1 odst. 1, VPP UCZ1Živ/14 se sjednává
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 220.000.000 Kč.

Odchylně Od VPP se pojištěni vztahuje i na Škody zpusobené nepřímým úderem blesku na maximální
roční limit pojistného plněni ve výši 200.000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody zpusobené poškozením opláštění budov ptáky a
hlodavci na maximální roční limit pojistného plněni ve výŠi 200.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu či. 1, odst. 2, písm. a) — e), VPP UCZIŽiv/1 4

1. Soubor vlastních budov a staveb
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.535.646.000 nová cena 5.000

UNIQA pojišfovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125 Strana 2 (celkem 13)
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 2012.
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2. Soubor věcí movitých vlastních i cizích — navýšení pojistné
pojistnou částku 76.645.100 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
76.645.100 nová cena

částky a 3.488.500 Kč na celkovou

spoluúčast v Kč
5.000

3. Umělecké předměty
pojistná částka v Kč
525.000

vlastní - obrazy
pojistná hodnota
pojistná částka

spoluúčast v Kč
5.000

4. Cennosti v trezoru
pojistná částka v Kč
100.000

— pojíštěni se sjednává na 1. riziko
pojistná hodnota
pojistná částka

spoluúčast v Kč
5.000

Pro pojištěni ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čI. 1, odst. 2, písm. a) — e) VPP UCZIŽiv/14 se
• sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 30.000.000 Kč (vichřice, krupobití) a 30.000.000

Kč (ostatní nebezpečí). Předměty pojištění pod položkou 3 — 4 jsou v rámci sjednaného limitu
pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistně události nastalé během jednoho
pojistného roku.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody zpusobené atmosférickými srážkami na maximální
roční sublimit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. Atmosférickými srážkami se
rozumí voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo
ledem. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně
uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory.

Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čI. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZIŽiv/14

1. Soubor vlastních budov a staveb
pojistná částka v Kč
1.535.646.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

2. Soubor věci movitých vlastních i cizích — navýšení pojistné
pojistnou částku 76.645.100 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
76.645.100 nová cena

částky o 3.488.500 Kč na celkovou

spoluúčast v Kč
5.000

3. Umělecké předměty
pojistná částka v Kč
525.000

vlastní - obrazy
pojistná hodnota
pojistná částka

spoluúčast v Kč
5.000

4. Cennosti v trezoru —

pojistná částka v Kč
100.000

pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná hodnota
pojistná částka

spoluúčast v Kč
5.000

Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu či. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ1Živ/14 se
sjednává maximální roční limit pojistného plněni ve výši 30.000.000 Kč Předměty pojištěni pod
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položkou 3 — 4 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené
pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plněni platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
kalendářního roku.

Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZIŽiv1I4

1. Soubor vlastních budov a staveb
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.535.646.000 nová cena 5.000

2. Soubor věcí movitých vlastních i cizích — navýšení pojistné částky o 3.488.500 Kč na celkovou
pojistnou částku 76.645.100 Kč
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
76.645.100 nová cena 5.000

3. Umělecké předměty vlastní - obrazy
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
525.000 pojistná částka 5.000

4. Cennosti v trezoru — pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 pojistná částka 5.000

Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu Čl. 1, odst. 3, VPP UCZIŽiv/14 se sjednává maximální roční
limit pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč. Předměty pojištění pod položkou 3 — 4 jsou v rámci
sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.
Výše uvedený maximální limit plněni platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
kalendářního roku.

Pojištěni se vztahuje i na náklady na úhradu vodného a stočného vzniklé v souvislosti s únikem vody z
vodovodního zařízení v dusledku poškození tohoto vodovodního zařízení mrazem, lomem apod. na
max. roční sublimit pojistného plnění ve výši 50.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čI. 1, odst. 1,
písm. a)— b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM114

1. Vlastní stavební součásti budov — pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
100.000 nová cena 5.000

2. Soubor věcí movitých vlastních i cizích — pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000 nová cena 5.000

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
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3. Umělecké předměty vlastni - obrazy - pojištění se sjednává na 1.
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
200.000 pojistná částka 5.000

4. Cennosti v trezoru — pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
100.000 pojistná částka

1. Vybavení promítací kabiny
pojistná částka v Kč
2.010.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

2. Elektroakustika víceúčelového sálu
pojistná částka v Kč
1.597.000 nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

3. Silniční laserový rychloměr LTI
pojistná částka v Kč
389.000

20/20 truCAM, v.č.
pojistná hodnota
nová cena

TC001792, rok výroby 2012
spoluúčast v Kč
5.000

Odchylně od ustanovení článku 2 bodu 5 písm. d) VPP UCZIEIe/10 se ujednává, že výluka podle tohoto
bodu se nepoužije pro škody vzniklé na skleněných součástech zařízení. Pojištění se sjednává
s maximálním ročním limitem plněni ve výši 30.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012,
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riziko
spoluúčast v Kč

v Kčspoluúčast
5.000

Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čil, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP
LIM/l 4

1. Peníze - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
150.000 pojistná částka 5.000

Vandalismus - rozsahu čIl, odst. 1, písm. d), VPP UCZIOdc/14

1. Veškerý majetek pojištěný na základní živelní nebezpečí — pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
500.000 nová cena 5.000

Poškození nebo zničeni skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14

1. Sklo vlastni (proskleni oken, dveří, výloh, prosklené stěny a vitráže) — pojištěni se sjednává na 1.
riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
200.000 nová cena 1.000

Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZIEIe/14

pojistná hodnota



Pojismá smlouva Č.2738316167

Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZIStr/14 a UCZIEIe/14

1. 2 ks traktor John Deer X950R á 701.800 Kč, rok výroby 2015
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
1.403.600 nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

2. Přepravník kontejneru Bonetti FX100/MOES-35, v.č. ZA9F10953M1A90044, rok výroby 2015
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
2.535.600 nová cena 5.000

3. Speciální přivěs — štěpkovač Laski 51, v.č. TK91 1AS5KFOLA71 16, rok výroby 2015
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
302.500 nová cena 5.000

4. Rotační svahová sekačka Spider ILD OlG, včetně navijáku HSNO2, vč. ILDO1 14421 EX-01601, rok
výroby 2016
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
332.585 nová cena 5.000

5. Víceúčelový zametací stroj HÁKO CITYMASTER 1600s příslušenstvím
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
3.488.500 nová cena 5.000

odchylně od VPP se vztahuje i na škody zpusobené v dusledku havárie a dopravní nehody. Pro
pojištěni tohoto nebezpečí se sjednává spoluúčast ve výši 10% z pojistného plnění, minimálně
však 5.000 Kč. Toto pojištění se vztahuje i na škody nastalé nárazem pojištěného stroje do pevné
překážky (tzn. havárie při pojíždění stroje).

Celkové roční pojistné

Živelní pojištění: 228.358,- Kč

Odcizení:

Vandalismus:

Pojištění skla:

Pojištění elektroniky:

Strojní pojištění:

14.020,- Kč

4.000,- Kč

6.000,- Kč

16.384,- Kč

64.496,- Kč

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon~ +420 488 125 125
Č; 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012.
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Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné: 333.258,- Kč
Sleva za délku pojištění: 10%
Upravené roční pojistné: 299.932,- Kč
Zpusob placení: ročně
Splátka pojistného: 299.932,- Kč

Alikvotní pojistné za období 31.10. — 31.12.2018 činí 4.260,- Kč a je splatná k 18.11.2018.
Splatnost pojistného: 1.1. (den a měsíc běžného roku).

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel muže upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čI. 4, odst. 4.3 VPP UCZJ14.

Slevu za délku pojištění 4 roky ve výši 10% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-li
pojistník smlouvu před uplynutím sjednané Ihuty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen
takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to Od počátku pojištěni. Nárok na vráceni poskytnuté slevy
za sjednanou dobu pojištěni má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných duvodu před
dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem.

Makléřská doložka
Pojištěný pověřil makléřskou společnost ITEAD a.s. vedením (řízením) a spravováním jeho pojistného
zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto
zplnomocněného makléře (ITEAD a.s.), který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatřeni, prohlášení
a rozhodnutí smluvních partneru.
Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře.
Číslo účtu: 1021134723
Kód banky: 6100
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2738316167
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Odchylná ujednání:
Veškerý nový majetek na místech pojištění, který pojištěný nabude v pruběhu pojistného roku, je
automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10%, nebude požadován
doplatek pojistného.
V případě navýšení pojistné částky o vice jak 10%, bude pojistitel účtovat poměrné pojistné v sazbách
uvedených v nabídce.
Škody zpusobené rizikem povodeň a záplava v souvislosti s povodni z jedné příčiny během 72 hodin se
hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast.
Pojistné plněni z rizika povodeň a záplava v souvislosti s povodní není omezeno pravděpodobností
dosaženého prutoku (např. 20-letá voda). Definice rizik povodeň a záplava v souvislosti s povodní není
závislá na pravděpodobnosti dosaženého prutoku.
Pojištění „záplava, povodeň“ resp. »vodovodních škod“ se vztahuje i na škody zpusobené zpětným
vystoupením vody z kanalizačního potrubí.

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: ±420 488 125 125 Strana 7 (celkem 13)
iČ: 49240480
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Škody zpusobené rizikem vichřice a tíha sněhu nebo námrazy během 48 hodin se hodnotí jako ledna
pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast.
Ujednává se, že pojištění pro případ poškozeni nebo zničeni pojištěné věci nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětu se vztahuje i na součásti
poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
Pojistitel akceptuje uvedené pojistné částky jako správně stanovené hodnoty znovupořízení pojištěného
majetku k datu sjednání pojistné smlouvy.
Pojistitel akceptuje celkovou pojistnou částku pro všechna místa pojištění, pojistná smlouva nebude
obsahovat pojistné částky pro jednotlivá místa pojištěni‘
U pojištěni na novou cenu pojistitel nesníží pojistné plnění podle stupně opotřebeni poškozených nebo
zničených věcí.

Sleva za příznivý škodní průběh:
Na základě vyhodnocení reálného škodního pruběhu za dobu hodnoceni poskytne pojistitel slevu z
pojištěni pro následující pojistný rok dle následující tabulky:

Reálný škodní pruběh Sleva
do 10% 10%
do 20% 7%
do 30% 4%

Reálným škodním pruběhem za hodnocenou dobu pojištění se rozumí poměr výše zaplacených a výše
nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od počátku pojištěni až do konce
hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný dil pojistného odpovídající počtu
uplynulých dnu) od počátku do konce hodnoceného období.
Přesáhne-li škodní pruběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím i
kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady.

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku
488 125 125. Při každém jednáni uvedte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Pojistná smlouva obsahuje 10 listu včetně přílohy č.1.
VPraze,dne7.11.2018 —

O
r

Ing. Pavla Řežábková Michal Dach~i ský
senior - upisovatelka vedoucí poj~ ění

prumyslového majetku

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným,
jasným a srozumitelným zpusobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o
zpracováni osobních údaju pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech
souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na
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uzavření pojištění odpovidá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkum, že
všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě
zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařizení o ochraně
osobních údaju) zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajum, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosum, k
jejich jinému neoprávněnému zpracováni, jakož i k jinému zneužití osobních údaju; tato povinnost platí i
Po ukončení zpracování osobnich údaju.

Pojistník jakožto subjekt údaju prohlašuje, že mu byly poskytnuty v dostatečném předstihu před
uzavřením této smlouvy přesným, jasným a srozumitelným zpusobem, písemně a v českém jazyce
informace o zpracováni osobních údaju pro účely tohoto smluvního vztahu, které pojistník osobně
převzal. Pojistník dále prohlašuje, že tento návrh na uzavření smlouvy odpovídá jeho pojistnému zájmu,
pojistným potřebám a požadavkum, že všechny jeho dotazy, které položil pojistiteli nebo jím
pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že je s rozsahem a podmínkami této smlouvy
srozuměn. Pojistník bere na vědomi, že pojistitel a jeho zprostředkovatelé resp. další zpracovatelé,
jejichž seznam je uveden na stránkách www.uniqa.czlosobni-udaje, zpracovávají ve smyslu obecného
nařízení o ochraně osobních údaju jeho osobní údaje v této smlouvě stanoveném rozsahu v rámci
činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanoveni ~ 1 a
~ 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisu, a to po dobu nezbytně
nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Zpracování osobních údaju
pojistníka je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údaju
nezbytné pro splnění této smlouvy. Pojistník bere též na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty
i ostatním subjektum podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictvi a při poskytování služeb v rámci
koncernu UNIQA. Pojistník tímto prohlašuje, že byl dostatečně a srozumitelně poučen o jeho právech
vyplývajícich ze zpracováni jeho osobních údaju, o předáni jeho osobních údaju do třetích zemi, o
povinnosti osobní údaje poskytnout v souvislosti se zákonnými nebo smluvními požadavky, jakož
i o dalších relevantních skutečnostech obsažených v samostatné listině označené jako „Informace o
zpracování osobních údaju“, jejíž jedno vyhotoveni pojistník osobně převzal před poskytnutím pojistiteli
svých osobních údaju za účelem sjednání této smlouvy.

Pojistník tímto prohlašuje, že řádně a včas informoval pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny
další oprávněné třetí osoby o zpracováni jejich osobních údaju v souvislosti s uzavřením a plněním této
smlouvy, a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě, dále o jejich souvisejících právech a dalších
relevantních skutečnostech vymezených v čI. 13, resp. čI. 14 obecného nařízení o ochraně osobních
údaju, a sice poskytnutím stejnopisu listiny označené jako ‚Informace o zpracování osobních údaju“
nebo jiným vhodným zpusobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientu, se kterými
uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištěni). Toto prohlášeni je činěno pro účely
@128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném zněni.

Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal
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níže uvedené dokumenty, které tvoři nedílnou součást této pojistné smlouvy:
Informace o zpracování osobních údaju
Pojistné podmínky:

UCZ/14 UCZ1ŽivÍ14 UCZ/Odcil4 DPP LIM/14 UCZISkI/14 UCZ/Ele/14 UCZIStr/14

.

Jsou-Ii pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-Ii oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od
pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění
nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

Pojištěno prostřednictvím: ITEAD a.s.
Zpracoval: Ing. Pavla Řežábková

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2738316167

Seznam pojištěných nemovitosti
3x hřiště pro odbíjenou ve sport.areálu Olšinky Hlinsko
4 x tenisové hřiště ve sport.areálu Olšinky Hlinsko
Areál DT, budova soc. zařízení+chatky Svratouch
Areál DT, budova společenská, kuchyň Svratouch
Budova C MěU, Havlíčkova 2 Hlinsko
Bytový dum, Adámkova 281 Hlinsko
Bytový dum, Blatno 120 Blatno
Bytový dum, Čelakovského 843 Hlinsko
Bytový dum, ČSA 386- 7, 390 Hlinsko
Bytový dum, ČSA 432 -3, 435 Hlinsko
Bytový dum, Olšinky 1106, 1148 Hlinsko
Bytový dum, Olšinky 942 Hlinsko
Bytový dum Rataje 1604 - 7 Hlinsko
Bytový dum, Rataje 1619- 1620 Hlinsko
Bytový dum, Srní 63 Srní
Bývalá MŠ, Chlum 22 Chlum
Bývalá MŠ, K. Lidického 1213 Hlinsko
Bývalá škola, Blatno 45 Blatno
Bývalá veterina, Poličská 346 Hlinsko
Dětské dopravní hřiště u ZŠ Smetanova Hlinsko
Dětské hřiště Blatno Blatno
Dětské hřiště Chlum Chlum
Dětské hřiště Srní Srní
Dětské hřiště u Na Rekách (u Orlovny) Hlinsko
Dětské hřiště v Družstevní ulici I Hlinsko
Dětské hřiště v Družstevní ulici II Hlinsko
Dětské hřiště v Jiráskově ulici I Hlinsko
Dětské hřiště v Jiráskově ulici II Hlinsko
Dětské hřiště v Rokycanově ulici Hlinsko
Dětské hřiště v Šafaříkově ulici Hlinsko
Dětské hřiště v ulici Budovatelu Hlinsko
Dětské hřiště v ulici ČSA Hlinsko
Dětské hřiště v ulici ČSA (park) Hlinsko
Dětské hřiště v ulici Rataje Hlinsko
Dětské hřiště ve Rváčovské ulici (park DTJ) Hlinsko
Dětské hřiště ve Smetanově ul. (Rákosníčkovo) Hlinsko
Dum dětí a mládeže, Adámkova 1116 Hlinsko
Dum s peč.službou, Adámkova 677 Hlinsko
Dum s peč.službou, Erbenova 1621 Hlinsko
Fotbalové hřiště I (hl.stadion) ve sport.areálu Olšinky Hlinsko
Fotbalové hřiště II (tréninkové) ve sport.areálu Olšinky Hlinsko
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Hasičská zbrojnice Chlum Chlum
Hasičská zbrojnice, Blatno 137 Blatno
Hřiště na minigolf v areálu MŠ Budovatelu Hlinsko
Hřiště pro národní házenou ve sport.areálu Olšinky Hlinsko
Chata MěÚ, Trávná Trávná
Infocentrum čp. 561+toalety — Betlém Hlinsko
Kaple v Srní Srní
Krytý plavecký bazén, Smetanova 1524 Hlinsko
Kulturní zařízení, Adámkova 341 Hlinsko
Kulturní zařízeni, Adámkova 341 Hlinsko
Měst.policie, Adámkova 654 Hlinsko
MMG - galerie, Havlíčkova 655 Hlinsko
MMG - muzeum, Havlíčkova 726 Hlinsko
MŠ, Budovatelu 1229 Hlinsko
MŠ, Miličova 296 Hlinsko
MŠ, Rubešova 1250 Hlinsko
Objekt pošty, Chlum 24 Chlum
Obytná a administrativní budova, Poděbradovo n. 1570 Hlinsko
Poliklinika, Nádražní 548, 1. etapa Hlinsko
Radnice MěÚ, Poděbradovo nám. 1 Hlinsko
Smuteční obřadní síň, Faráře Toufara 104 Hlinsko
Společenský dum, Čelakovského 486 Hlinsko
Sportovní areál Olšinky (budovy a stavby) Hlinsko
Správní budova, Adámkova 554 Hlinsko
Školské zařízeni, Máchova 860-včetně výdejny Hlinsko
Víceúčelové hřiště Blatno Blatno
Víceúčelové hřiště 5ml Srní
Víceúčelové hřiště u ZŠ Smetanova Hlinsko
zŠ Ležáku 1449 + jídelna Hlinsko
ZŠ a ZvŠ Ležáku, Poličská 757 Hlinsko
ZŠ Resslova, Adámkova 681 Hlinsko
ZŠ Resslova, Šafařikova 888 Hlinsko
ZŠ, Resslova 603 Hlinsko
ZŠ, Smetanova 403 Hlinsko
zuŠ, Betlém čp. 1686 Hlinsko
zuŠ, Poděbradovo n. 305 Hlinsko
Zvonice v areálu kostela sv. Petra a Pavla v Chlumu Chlum
budova Olšinky 1267, Hlinsko
budova Poličská, st.parc. 2231, Hlinsko
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Příloha k pojistné smlouvě č. 2738316167 zveřejňované v registru smluv podle zákona č.
34012015 Sb., o registru smluv

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhutě 15
dnu Od data uzavření smlouvy. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí
znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Pojistník je
povinen bezodkladně informovat pojistitele o zasláni smlouvy správci registru smluv zprávou do datové
schránky ID: andcicx. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, je označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razitkem.
Pojistník bere na vědomi, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena
sjednaná. povínnost pojistníka ke zveřejněni smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru
smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejněni za porušeni povinnosti
mlčenlivosti dle ~ 127 zákona č. 277/2009 Sb ‚ o pojišťovnictví.
Smluvni strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami Od data
vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabyti účinnosti této smlouvy, se této
smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabyti účinnosti smlouvy věděl nebo vědět
měl a mohl, že pojistná událost již nastala.
UNIQA a pojistník dále ujednávají, že v případě zrušeni smlouvy od počátku z duvodu jejiho
neuveřejnění v registru smluv pojistníkem v zákonem stanovené lhůtě má UNIQA nárok na úhradu
administrativních nákladu, které jí vzniknou v souvislosti se zpracováním smlouvy a její správou. Výše
těchto nákladu se ujednává na 1 % z výše ročního pojistného. Pojistník se dále zavazuje k úhradě
případné škody, která by UNIQA nad rámec ujednaných administrativních nákladu vznikla v dusledku
porušeni jeho povinnosti smlouvu uveřejnit v registru smluv.
Obě strany výslovně prohlašuji, že určenou výši administrativních nákladů považují za přiměřenou
a odpovídající obchodním zvyklostem.
Tato příloha je nedílnou součásti pojistně smlouvy č. 2738316167 a veškeré její změny mohou byt
provedeny výhradně po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pisemnou
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Ing. Pa~i~Řežábková Michal Da ĺovský
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