
DODATEK č. 4

ojistné smlouvy č. 8054923110

ní strany: 
CSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu CSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE

163: 45534306

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

Tel.:

(dálejen poys 1 e

a

Městská část Praha 17

Žalanského 291/120

163 00 Praha 6 - Řepy

IČ: 00231223

Zapsána v: -

(dále jen "pojistník")

zastoupený: Mgr. Jitka Synková, starostka



Článek I.

Uvodní 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), v jehožGejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

Městská část Praha 17

Zalanského 291/ lv2b

1§3 00 Praha 6 - Repy

IC: 00231223

Neni-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.

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

sjednaná touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od 04.08.2016 00:00 hodin (počátek

pojištění) na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojíštěníajejich rozsah

Ujednává se, Že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Živelní pojištění

Ruší se pojištění:

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

Pojištěné věci: vlastní



Horní hranice pojistného plnění: 109 120 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

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

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Konec pojištění: 03.08.2016 24:00 hodin

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

Konec pojištěni: 03.08.2016 24:00 hodin

Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Konec pojištění: 03.08.2016 24:00 hodin

Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Konec pojištění: 03.08.2016 24:00 hodin

Sjednává se:

V souladu s článkem I. 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: komunikace, hřiště, zeď, parkoviště, kotelna, montovaná hala, památník, přípojky,

ploty, apod.

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

Horní hranice pojistného plnění: 114 000 000,- 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,— 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: 10 000,- 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

Článek III.

Hlášeníškodných událostí

Vznik škodně události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 0 pojistné

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

na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu ČSOB

Odbor služeb klientům neživotního pojištění

Masarykovo náměstí 1458, 532 18

Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

 

 

 

  

ojištění Změna ročního pojistného Roční pojistné po změnách

]. Zivelni pojištění
770,- Kč 289 305,- Kč

2. Pojištění odcizení
O,— Kč 46 483,- Kč    



 

 

 

  
 

 

 

    

3. Pojištění přepravovaného nákladu 0,- Kč 13 196,- K6

4. Pojištění odpovědnosti za škodu O,— Kč 137 327,- Kč

Součet 770,- Kč 486 312,- Kč

Změna pojistného celkem 657,- Kč

Od 04.08.2016 00:00 hodin do 12.06.2017 00:00 hodin

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 3 242 771,- K6

Od 12.12.2016 00:00 hodin do 12.06.2017 00:00 hodin

Součet 243 428,- K6
 

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 pojištěni (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 12.06.2017 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým

kalendářem:

 

 

 

 

atum splátky pojistného Splátka pojistného

1. 04.08.2016 273,- Kč

2. 12.12.2016 243 155,— K6   
 

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

ale“
konstantní symbol

variabilní symbol

Pojistné se považuje za u razene dnem připsání na účet CSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu

ČSOB.

 

 

V souladu s ustanovením § 3 písm. 3) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení 61. V

odst. 1. 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;

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

začátku dalšího pojistného období.

Článek V

Závěrečná ustanovení

Ostatni ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Správce pojistné smlouvy:_

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

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 7

3. Přílohy:

1) Seznam míst pojištění

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

jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

V Praze dne 8.8.2016

V Praze dne 8.8.2016

 



o
Q
'

'

Splátkový kalendář k dodatku č. 4 pojistné smlouvy

č. 8054923110

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného

dodatku pojistné smlouvy na období od 04.08.2016 00:00 hodin. do 12.06.2017 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

 

 

 

 

Datum splátky pojistného Splátka pojistného

04.08.2016 273,- Kč

12.12.2016 243 155,- Kč   

Pojistné oukáže o'istníknaúčet ČSOB Po'išt'ovn a. .čle holdingu ČSOB,

číslo—

konstantm symbol_

variabilní symbol_ V

Bojistné se považuje za u razene dnem připsání na účet CSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu

CSOB.

V Praze dne 8.8.2016

 



  


