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Pojišťovna

 

DODATEK č. 11

pojistné smlouvy č. 8054923110

Smluvní strany:

CSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu CSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. I458

532 18 PARDUBICE

16:: 45534306

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

Tel.:_ Fax:

(dálejen "pojistitel")

zastoupený: Petra Půtová — account manager

a

Městská část Praha 17

Žalanského 291/12b

163 00 Praha 6 — Řepy

IČ: 00231223

Zapsána v: -

(dálejen "pojístník")

zastoupený: Mgr. Jitka Synková - starostka



Clánek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8054923110 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").

Pojištěný(í), vjehožUejichž) prospěchje 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:

]) 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.

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

sjednaná touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od 10.10.2019 00:00 hodin (počátek

pojištění) na dobu neurčitou.



Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištěm'a jejich rozsah

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Zivelní pojištění

Sjednává se:

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

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

nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

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

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: parkovací plocha s příjezdovou komunikací ( 7x 81,5 m) , chodníky a terénní

úpravy, Kamerový systém, chipový vstup se závorou, 4 ks osvětlení, lampy (vč. kamerového

systému v hodnotě 295.915,20 Kč a závorového systému 485.839.47 Kč)

Místo pojištění: Mrkvičkova, p.č.1502/l„62, 167, 168, Praha 6 - Řepy, 161 00

Horní hranice pojistného plnění: 9 515 900,— Kč

Pojistná hodnota: nová cena

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

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Spoluúčast:-,- Kč

Ujednává se, že veškerý další majetek na místech pojištění dle pojistné smlouvy náleží—li svým

charakterem do některého ze souborů věcí již pojištěných pojistnou smlouvou, který pojištěný

nabude v průběhu pojistného období, je automaticky zahrnut do pojištění ve sjednaném rozsahu.

Zvýší-li se tím pojistná částka 0 méně než 15%, nebude pojistitel požadovat doplatek pojistného a

nebude namítat podpojištění. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud

dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období 0 více než 15 %.

Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro

výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě, a to vždy pro nejbližší následující pojistné

období

U
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Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Spoluúčastzl % z pojistného plnění, minimálně-- Kč

2. Pojištění odcizení

Sjednává se:

V souladu s článkem 1. 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.

Ujednává se, že v pojištění Úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci dle čl. 11 odst. 2. VPP

K 2012 je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranici pojistného plnění pro pojistnou

událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho částí jakýmkoliv

znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

2.1. Předmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. 111 odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: parkovací plocha s příjezdovou komunikací ( 7x 81,5 m) , chodníky a terénní

úpravy, Kamerový systém, chipový vstup se závorou, 4 ks osvětlení, lampy (vč. kamerového

systému a závorového systému)

Místo pojištění: Mrkvičkova, p.č.1502/1,62, 167, 168, Praha 6 - Řepy, 161 00

Horní hranice pojistného plnění:_,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: úmyslné poškození nebo zničení věcí

Spoluúčast. % z pojistného plnění, minimálně-,- Kč

Toto pojištění se sjednávájako pojištění prvního rizika.

Ujednává se, že v pojištění pojistného nebezpečí vandalismus dle čl. 11 odst. 2 VPP K 2012 je limit

pojistného plnění ve výši 200.000 Kč horní hranici pojistného plnění projednu a všechny pojistné

události způsobené jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami, nápisy apod. a nastalé v

každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy.

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.



Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodne' událostije účastník pojištění podle ustanoveníš 14 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě

povinen oznámit pojistiteli na tel.:_ nebo na http:/_ nebo na

adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu ČSOB kontakt:

Odbor služeb klientům neživotního pojištění C.E.B., a.s.

Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Lublaňská 5/57

Pardubice PRAHA 2

120 00

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného zajednotlivá pojištění činí:

 

 

 

 

ojištění Změna ročního pojistné Roční pojistvné

zmenac

ivelní 'ištění - K - K

o'ištění odcizení - K - K

o'ištění ře ravovaného nákladu — K - K

o'ištění od vědnosti za škodu - K — K

učet 16 852 - K 517 749 — K

Změna pojistného celkem
11 326,- Kč

Od 10.10.2019 00:00 hodin do 12.06.2020 00:00 hodin

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 10 250 448,- Kč

Od 12.12.2019 00:00 hodin do 12.06.2020 00:00 hodin

Součet
261 774,- Kč    

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z

důvodu změny pojištění,je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO pokud

se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) NEBO

pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění,je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné

smlouvy vyjádřené v ročním pojistném



 

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených

tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 12.06.2020 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým

kalendářem:

 

 

 

 

Datum splátky pojistného
Splátka pojistného

]. 10.10.2019
2 900,- Kč

2. 12.12.2019
258 874,— Kč   
 

Pojistné oukáže o'istník na účet ČSOB Po'išťovn a. s. člena holdingu ČSOB,

číslo“nů
konstantní symbol-

variabilní symbol—

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

CSOB.

 

V souladu s ustanovením § 3 písm. 5) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení čl. V

odst. ]. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních

sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se

sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do

nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou

pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období

sjednává v délce rovné pojistné době;

b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné

smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných

samotnou pojistnou smlouvou.

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

začátku dalšího pojistného období.



Clánek VŠ

Závěrečná ustanovení

Ostatni ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Správce pojistné smlouvy: Půtová Petra

1. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že

skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy ajeho přílohách jsou pravdivé.

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 9

3. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž

jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Praze dne ............................................................

razítko a podpis pojistníka

 

V Praze dne 9.10.2019

razítko a podpis pojistitele


