
Pojistná smlouva

č. 8054923110

SM 2013/0072

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE

zastoupený:

IČ: 45534306

zapsaná V obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.:

Bankovní SpOJel'llI

Číslo účtu:

(dále jen "pojistitel")

 

  

 

a

Městská část Praha 17

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 — Řepy

Zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Jítka Synková, starostka

IČ: 00231223

DIČ: 0200231223

Bankovní s o'ení:

Číslo účtu:

Zástupce pro věci technické:

   

  

 



Článek I.

Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen "zákon o pojistné smlouvě").

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen

"VPP OC 2005 ") stejně jako další pojistné podmínky uvedené V této pojistné smlouvě.

Pojištěný(í), v jehož (jejichž) prospěch jé sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

Městská část Praha 17

Žalanského 291/12b

163 00 Praha 6-Řepy

IČ: 00231223

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech

pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:

l) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)

2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné

smlouvě,

není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění

sjednaná touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od 12.06.2013 00:00 hodin (počátek

pojištění) na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění ajejich rozsah

Sjednává se:

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem 1. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými

podmínkami - zvláštní ěást Zivelní pojištění VPP Z 2012 (dále jen "VPP Z 2012"), které jsou

nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.



Rozsah pojištění:

l.l. Předmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha 6. 1, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 2 400 000 000,- K6

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Spoluúčast: 10 000,— K6

1.2. Předmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha 6. 1, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 150 000 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin;

sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu

nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna

Spoluúčast: 10 000,— K6

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- K6

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Spoluúčast: 5 000,— K6

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.



1.3. Předmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 1, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 500 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: zkrat, přepětí

Spoluúčast: 5 OOO,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojištění pojistných nebezpečí: sklo all risks

Spoluúčast: 5 OOO,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

l.4. Předmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: komunikace, hřiště, zeď, parkoviště, kotelna, montovaná hala, památník, přípojky,

ploty, apod.

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 2, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 105 000 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Spoluúčast: 10 OOO,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin;

sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu

nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna

Spoluúčast: 10 OOO,- Kč



Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Spoluúčast: 5 000,— Kč

1.5. Předmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: komunikace, hřiště, zeď, parkoviště, kotelna, montovaná hala, památník, přípojky,

ploty, apod.

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 2, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 500 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: zkrat, přepětí

Spoluúčast: 5 000,— Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojištění pojistných nebezpečí: sklo all risks

Spoluúčast: 5 000,— Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

1.6. Předmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III,

odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: věci movité + lavičky + vybavení dětských hřišť + soubor strojů

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 3, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 43 000 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena



Pojištění pojistných nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Spoluúčast: 10 000,— K6

Pojištění pojistných nebezpečí: vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin;

sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu

nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna

Spoluúčast: 10 000,— K6

Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- K6

Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Spoluúčast: 5 000; Kč

1.7. Předmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III,

odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: věci movité + lavičky + vybavení dětských hřišť + soubor strojů

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha 6. 3, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 500 000,- K6

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: zkrat, přepětí

Spoluúčast: 5 OOO; K6

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými

podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2012 (dále jen "VPP K 2012"), které jsou

nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.



Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti

odcizení DPP PZK 2012 (dále jen "DPP PZK 2012"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou

této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

2.1. Předmět pojištění: Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 1, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Pojistna hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: úmyslné poškození nebo zničení věci

Spoluúčast: 10 % z pojistného plnění, minimálně 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednava jako pojištění prvního rizika.

Ujednává se, Že v pojištění pojistného nebezpečí vandalismus dle čl. II odst. 2 VPP K 2012 je

limit pojistného plnění ve výši 200 000 Kč horní hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny

pojistné události způsobené jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami, nápisy apod. a

nastalé v každém jednom roce trvaní účinnosti této pojistné smlouvy.

2.2. Předmět pojištění: Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: komunikace, hřiště, zeď, parkoviště, kotelna, montovaná hala, pamatník, přípojky,

ploty, apod.

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 2, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Pojistna hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: úmyslné poškození nebo zničení věci



Spoluúčast: 10 % z pojistného plnění, minimálně 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Ujednává se, že V pojištění pojistného nebezpečí vandalismus dle čl. II odst. 2 VPP K 2012 je

limit pojistného plnění ve výši 200 000 Kč horní hranici pojistného plnění pro jednu a všechny

pojistné události způsobené jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami, nápisy apod. a

nastalé V každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy.

2.3. Předmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III,

odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: věci movité + lavičky + vybavení dětských hřišť + soubor strojů

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 3, Praha 6-Řepy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: úmyslné poškození nebo zničení věci

Spoluúčast: 10 % z pojistného plnění, minimálně 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojištění pojistných nebezpečí: odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

a poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Odchylně od VPP K 2012 čl. II odst. 1. a čl. X odst. 6. se ujednává, Že se pojištění sjednává i pro

případ odcizení předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistným nebezpečím krádež

prostá. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění za pojistnou událost způsobenou pojistným

nebezpečím krádež prostá je, že se pojištěné věci v době vzniku škodné události nacházely V

budově V místě pojištění. Dále pojištěný prokáže vznik pojistné události pojistiteli následovněza)

usnesením orgánu činného V trestním řízení o zahájení trestního stíhání určité osoby pro

podezření ze spáchání trestného činu krádeže předmětu pojištění podle ustanovení § 205 zákona

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen trestní zákoník),

nebob) usnesením orgánu činného V trestním řízení o odložení nebo jiném vyřízení věci

podezření ze spáchání trestného činu krádeže předmětu pojištění podle ustanovení § 205 trestního

zákoníku (zejména tehdy, nepodařilo-li se zjistit osobu pachatele trestného činu krádeže

předmětu pojištění).Ujednává se, že limit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč je horní hranicí



pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé V každém jednom roce trvání

účinnosti této pojistné smlouvy.

2.4. Předmět pojištění: Soubor cenností

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Seznam adres viz. příloha č. 3, Praha 6-Řepý, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

a poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci

Spoluúčast: 5 000,— Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

3. Pojištění přepravovaného nákladu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými

podmínkami - zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2012 (dále jen "VPP

PPN 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení

přepravovaného nákladu DPP PZN 2012 (dále jen "DPP PZN 2012"), které jsou také nedílnou

součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

3.1. Předmět pojištění: cennosti

Horní hranice pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: CENNOSTI STANDARD

Spoluúčast: 5 000,— Kč

V souladu s částí III. čl. I VPP PPN 2012 se ujednává následující územní rozsah pojištění:

Ceská republika a okolní sousední státy



4. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými

podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob VPP

ODP 2012 (dále jen "VPP ODP 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné

smlouvy.

Ujednává se, Že text uvedený V čl. IV odst. 7. VPP ODP 2012 se ruší a nahrazuje následujícím

textem: Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále, či jiné smluvní, správní nebo

trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti

odcizení DPP PZK 2012 (dále jen "DPP PZK 2012") a Doplňkovými pojistnými podmínkami

Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2012 (dále jen "DPP PZN 2012"), které

jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy

pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK

2012 a DPP PZN 2012:

a) Jé-li v textu DPP PZK 2012 nebo DPP PZN 2012 použit pojem "věc", "pojištěná věc",

"předmět pojištění" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely

pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na

které vzniklá škoda, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.

b) Jé-li V textu DPP PZK 2012 nebo DPP PZN 2012 použit pojem "odcizení věcí krádeží

vloupáním nebo loupežným přepadením", "odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním

nebo loupežným přepadením", "škodná událost spočívající V odcizeni věci krádeží

vloupáním nebo loupežným přepadením" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní

se jím pro účely pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné

smlouvy škodná událost spočívající V odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou

poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.

c) Jé-li V textu DPP PZK 2012 nebo DPP PZN 2012 použit pojem "místo pojištění" nebo

jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za škodu

sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy sjednaný územní rozsah pojištění pro dané

pojištění.

Všechna ustanovení DPP PZK 2012 a DPP PZN 2012 budou pro účely pojištění odpovědnosti za

škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění

sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za škodu.

Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za

škodu vzniklou jinému, a to V rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2012.

Limit pojistného plnění: 40 000 000,- Kč
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Spoluúčast: 10 000,- Kč

V souladu s čl. VII odst. 1. VPP OC 2005 se ujednava pojištění s územním rozsahem: Česká

republika

Ujednává se, že odchylně od čl. IV odst. 1. písm. q) VPP ODP 2012 se pojištění odpovědnosti

vztahuje i na škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

obce při výkonu veřejné správy V přenesené a samostatné působnosti dle zákona 6. 82/1998 Sb., o

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným

úředním postupem a o změně zákona České národní rady 6. 358/1992 Sb., o notařích a jejich

činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Toto pojištění se odchylně od čl. II odst. 1.

písm. c) vztahuje i na škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím

poškozením, zničením či pohřešováním. Pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění

ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí pojištěného na pojistném plnění ve výši 10 000 Kč.

Ujednává se, že V pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP ODP 2012 způsobenou jinému jsou

pojištěnými osobami i členové zastupitelstva (včetně jejich dalších případných funkcí

vyplývajících z jejich členství v zastupitelstvu - starosta/primátor, radní, náměstek) a dále

členové výborů a komisí zřizovaných obcí; a to pouze pro případ své odpovědnosti za škodu

způsobenou v rámci své činnosti jménem obce nebo pro obec. Toto pojištění se odchylně od čl. II

odst. 1. pism. c) vztahuje i na škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na

věci jejím poškozením, zničením či pohřešováním. Pojištění se sjednává s ročním limitem

pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí pojištěného na pojistném plnění ve výši

10 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou se ve smyslu zákona 6.

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje i na odpovědnost

za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osobá vykonávající veřejnou službu způsobí nebo

která jí bude způsobena.

Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou se V rozsahu pojištění dle

tohoto odstavce pojistné smlouvy sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,-Kč a

se spoluúčastí pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,-Kč.

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že vedle pojištěných specifikovaných V této pojistné

smlouvě výše je pojíštěným v pojištění odpovědnosti za škodu sjednaném touto pojistnou

smlouvou V rozsahu pojištění dle tohoto odstavce pojistné smlouvy také Česká republika - Úřad

práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ

72496991.

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že část pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu

sjednané touto pojistnou smlouvou připadající na rozsah pojištění dle tohoto odstávce pojistné

smlouvy činí částku 8 607 K6.

Ujednává se, že výluka z pojištění uvedena V 61. IV odst. 2. pism. a) VPP ODP 2012, se ruší.

Ujednává se, že V případě pojistné události způsobené závadou ve sjízdnosti/schůdnosti

komunikace podle zákona 6 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, za kterou pojištěný odpovídá z titulu odpovědnosti za škodu vlastníka pozemní

komunikace, se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 3 000 K6.
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Pojištění odpovědnosti za škodu na věci v užívání a na věci převzaté za účelem provedení

objednané činnosti

V souladu s čl. II odst. 5. písm. a) VPP ODP 2012 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na

právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které sice

nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného

právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na věcech V užívání -

motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 5. písm. b) VPP ODP 2012 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na

právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou ná věcech, které

pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

V souladu s čl. II odst. 5. písm. c) VPP ODP 2012 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na

právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na dopravních

prostředcích a jejich příslušenství umístěných v garážích nebo V jiných podnicích podobného

druhu provozovaných pojištěným.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. II

odst. 5. VPP ODP 2012 a spočívající V odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou

poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, poskytne

pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak

maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení

uvedeny v článku III DPP PZK 2012, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních

prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události

překonal.

Limit pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

V souladu s čl. VII odst. 1. VPP OC 2005 se ujednává pojištění s územním rozsahem: Česká

republika

Pojištění peněžité náhrady nemajetkové újmy

Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění V rozsahu čl. II odst. 6. VPP ODP 2012. Územní

rozsah pojištění dle předchozí věty je shodný s územním rozsahem pojištění dohodnutým v této

pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za škodu.

Limit pojistného plnění: 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč
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Souhrnné roční limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit

pojistného plnění ve výši 150 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z

pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé V každém jednom roce

trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími vichřice, krupobití,

sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů,

zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, tento limit

pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné

škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny působení pojistných nebezpečí uvedených v tomto

odstavci výše, je-li v pojistné smlouvě přerušení nebo omezení provozu sjednáno. Pokud jsou

pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána V čl. II V

samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění

se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit

pojistného plnění ve výši 150 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z

pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé V každém jednom roce

trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistným nebezpečím vodovodní škoda.

Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu

věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny působení pojistných nebezpečí uvedených V tomto

odstavci výše vodovodní škoda, je-li V pojistné smlouvě přerušení nebo omezení provozu

sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem

sjednána v čl. II V samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu,

limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit

pojistného plnění ve výši 150 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z

pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé V každém jednom roce

trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo

záplava. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu

z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny působení pojistných nebezpečí

uvedených v tomto odstavci výše, je-li V pojistné smlouvě přerušení nebo omezení provozu

sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem

sjednána v čl. II V samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu,

limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o pojistné

smlouvě povinen oznámit pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na http://Www.csobpoj.cz nebo

na adrese:
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ČSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu ČSOB

Odbor služeb klientům neživotního pojištění

Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Ve smyslu Zákona o pojistné smlouvě pojistitel á pojistník sjednávají, že pojistné za všechna

pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

 

 

 

 

 

 

     

Pojištění Pojistné Roční pojistné

1. Živelní pojištění 279 277; Kč 279 277,- Kč

2. Pojištění odcizení 29 797; Kč 29 797,- Kč

3. Pojištění přepravovaného nakladu 13 196; Kč 13 196; K6

4. Pojištění odpovědnosti za škodu 99 457; K6 99 457; Kč

Součet 421 727; Kč 421 727; K6
 

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období V délce 1 pojistného

roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno

pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1

pojistného roku

 

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 12.06.2014

00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

 

 

 

Dátum splátky pojistného Splátka pojistného

1. 12.07.2013 210 863; K6

2. 12.12.2013 210 863; K6   
 

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., čléná holdingu ČSOB,

číslo

konstantnr sym o

variabilní symbol

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, á. s., čléná holdingu

CSOB.
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Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben

zaokrouhlováním a V celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy V následujících dnech a měsících

splatnosti (dd.mm.):

12.06. 12.12.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na

začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Spravce pojistné smlouvy:_

email:—

1. Pojistnik V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní

údaje byly pojistitelem zpracovány V rámci pojišťovací činnosti a činnosti související s

pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a

povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů

do jiných států, ato ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel

nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuje, že byl V souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů,

svých právech a povinnostech zpracovatelů udajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může

údaje získané V souVislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím

V oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými

podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné

smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy

pojistitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona o pojistné smlouvě jsou pravdivé.

3. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou

smlouvou V jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištění působením

jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, ato

nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí,

pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými

spoluúčastmi.

4. Zachraňovací náklady:

a) Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených

zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.
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b) Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z pojištění sjednaného touto

pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.

c) Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10 % z horní hranice pojistného

plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené

zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000,- Kč ze všech pojištění

sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v

předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na záchranu

života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše 30 % z horní hranice

pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se

vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které

jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným

podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci sjednaná touto

pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci, které jsou v okamžiku vzniku

škodné události součástí obchodního majetku podnikatele ve smyslu ustanovení § 6 zákona č.

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Ujednává se, že ustanovení uvedené ve VPP OC 2005 V článku VII odst. 3. se ruší a nahrazuje

následujícím ujednáním: Písemná podání účastníků pojištění jsou účinná dnem jejich doručení

adresátovi. Pokud nejsou písemnosti pojistitele doručeny účastníku pojištění proto, že je odmítl

převzít, považují se za doručené dnem, kdy bylo jejich převzetí odmítnuto. V případě vrácení

zásilky poštou zpět pojistiteli po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené poštovními podmínkami

držitele poštovní licence je dnem doručení písemnosti poslední den stanovené lhůty. V případě

vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli, aniž by zásilka byla adresátovi uložena (např. v případech,

kdy vůbec neexistuje adresa uvedená na zásilce nebo kdy na adrese uvedené na zásilce je adresát

zcela neznámý atd.), je dnem doručení písemnosti den vrácení zásilky zpět pojistiteli.

8. Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné plnění za jakoukoliv pojistnou událost z pojištění

sjednaných touto pojistnou smlouvou, v níž bude pojistník oprávněnou osobou a nestanoví-li

obecně závazný právní předpis jinak (např. v pojištění odpovědnosti za škodu), se pojistitel

zavazuje poukázat bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistníka_

9. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 18

10. Přílohy:

1) Seznam mist pojištění

2) Rozhodnutí o registrace

3) VPP OC 2005

4) VPP K 2012

5) VPP ODP 2012

6) DPP PZK 2012

7) DPP PZN 2012

8) VPP Z 2012

9) VPP PPN 2012
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11. Pojistná smlouva je vyhotovena V 5 stejnopisech shodné právní síly, přičemž tři vyhotovení

obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

12. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li

vystavena samostatná pojistka.

13. Pojištění sjednaná pojistnou smlouvou se sjednávají na pojistnou dobu neurčitou, vznik,

změny a zánik pojištění jsou upraveny zákonem o pojistné smlouvě a vedle něj také ve

Všeobecných pojistných podmínkách — obecná část VPP OC 2015 čl. IV., které jsou přílohou této

pojistné smlouvy.

14. Tato smlouva, případně její změny či dodatky, výše skutečně uhrazené ceny bude pojistníkem

uveřejněná na jeho profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V ............................. dne .....................................................................

razítko a podpis pojistníka

V ............................. dne .....................................................................

razítko a podpis pojistitele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů,

že byly splněny podmínky pro platnost této pojistné smlouvy, coby právního úkonu,

v souladu s usnesením Rady Městské části Praha 17 č. 000068/2013 ze dne 17.4.2013

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva Městské části Praha 17
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Splátkový kalendář k pojistné smlouvě

č. 8054923110

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné

smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 12.06.2013 00:00 hodin. do 12.06.2014

00:00 hodin.

Pojistnik je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

 

 

 

Datum splátky pojistného Splátka pojistného

12.07.2013 210 863,- Kč

12.12.2013 210 863,- Kč    

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,

číslo

konstantní symbol

variabilní symbol_

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu

ČSOB.

V ............................. dne .....................................................................

razítko a podpis pojistitele
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