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Pojistná smlouva č. 400 044 459

Allianz pojišťovna,a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha8, Česká republika
IČ 47 1 1 59 71
zapsanáv obchodním rejstňkuvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

5-8 s.r.o.
Husova 332, 264 01 Sedlčany
lČ 25 65 23 62
zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265

uzavírají následující pojistnou smlouvu o stavebním pojištění:

Pojištění se řídíVšeobecnýmipojistnými podmínkamipro stavební pojištěníprotivšem pojistnýmnebezpečím (VPP-CAR-02)
a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními,které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny
v příloze.

002 Krytíkňžovéodpovědnosti.
004 Rozšířené krytí garančního období.
009 Výluka ztrát, škodnebo odpovědnostiv důsledku zemětřesení.
102 Zvláštní podmínkypro podzemní kabely, potrubí a jiná zaňzení.
103 Výluka ztrát nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách.
107 Výhrada pro ubytovnya stavební sklady.
109 Výhrada pro skladování stavebníhomateriálu.
1 10 Zvláštní podmínkypro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami,povodnía záplavou.
112 Zvláštní podmínkypro hasicí zařízenía protipožárníochranu na staveništi

S-B s.r.o.
Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČ 25 65 23 62
zapsanáv obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265

a

investor a všichnidodavateléa subdodavatelé a společníci podílející se na základěsmluvníhovztahu s pojistníkemna
pojištěném díle, pokud hodnota jejich dodávekbyla zahrnuta do celkové pojistnéčástky kontrahovanýchprací pojištěného
díla.

Přístavba školy - 2 ZŠ Sedlčany

Příkrá 67, 264 01 Sedlčany

Pojistná smlouva č. 400 044 459



Allianz©
v rozsahuvýše uvedenýchVšeobecných pojistných podmínekpro stavební pojištění protivšempojistnýmnebezpečím a
sjednanýchdoložek.

oddíl I - Pojišten'ivčci: hodnota kontraktu: 5 600 000,— Kč

Oddíl ll - Pojištění odpovědnosti za škodu: 2 500000,- Kč

Limity
pojistného
plnění: Pro krádež vloupáním/loupeží nesjednáno

Pro vandalismus nesjednáno
Pro vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, zemětřesení, sesuvpůdy
a výbuch sopky 3 000 000,- Kč
Pro zařízenístaveniště nesjednáno
Pro stavební/montážní stroje: nesjednáno
Pro odklizení sutin nesjednáno
Pro existující majetek nesjednáno

Uvedenélimity plnění platí projednu a všechnypojistné události

Spoluúčast: Pro vichňci, povodeň,záplavu, krupobití, zemětřesení, sesuv půdya výbuch sopky 20 000,—-Kč
Pro odpovědnost (jen věcné škody) 20000,- Kč
Pro ostatní škody 20 000,-—Kč

Výše uvedené spoluúčasti platí pro jednu a každoupojistnouudálost.

Pojistná
doba: Období stavby 01 .01 .2019 (od 00.00 hod.)_31.05.201 9 (do 24.00 hod.)

Garanční období: 24 měsíců

Smluvní
ujednání: Smluvní strany se dohodly, že odchylněod ustanoveníčlánkuvýše uvedenýchVPP, která obsahujíúpravupočátkupojištěnína

den po dni zaplacení prvního pojistného,se ujednává, že počátek pojištěníje stanoven na den uvedenýv pojistné smlouvě.
Nebude-Ii pojistné zaplaceno do 19.01.2019,pojistná smlouvapozbývá platnosti.

Pojisth prohlašuje,že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkamiplatnými pro tuto
pajistnousmlouvuvčetně všechpňloh, což potvrzujesvým níže uvedenýmpodpisem.

Jednorázové pojistné : 10 000,—Kč

Splatnost
pojistného: Pojistné je splatné jednorázově.

Výše uvedené pojistnéje splatné nejpozdějido 19.01 .2019oproti faktuřevystavenéspolečnostiIMG a.s.

Pejistná smlouva č. 400 044 459



Příloha:

Závěrečté
prohlášení:

Allianz©
Vyúčtování pojistného -

Sjednanědoložky
Všeobecnépojistné podmínkyVPP - CAR - 02 Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník podpisempotvrzuje,že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvímna pojistiteli
nezávisléhoporadce (pojišťovací makléř),a prohlašuje,že mu byl obsah pojištěnímakléřemvysvětlen, popňpadě že ho
makléřupozornilna odchylky nabízeného pojištění ajeho požadavků. Podpisemsmlouvy pojistník stvrzuje, že sjednané
pojištěníodpovídájeho potřebám a požadavkům,případně že s tímto pojištěnímna základědoporučenípojišťovacího
makléřesouhlasí,ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.
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