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DODATEK C. 3

ištov
:

(dále také jen ,,dodatek")

k pojistné smlouve c.
8066697928
(dále také jen ,,pojistná smlouva")
Smluvní strany:

CSOB pojišt'ovna, a. s., clen holdingu CSOB
se sídlem Masarykovo námestí 1458, Zelené Predmestí
53002 Pardubice, Ceská republika
ICO: 45534306, DIC: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstríku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje:

a

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské
Lázne
se sídlem l místem podnikání Obchodní 282
54225, janské Lázne
ICO: 49290274
výpis ze zrizovací listiny, ze dne 6 2 2015
(dále jen ,,pojistník")
pojistníka zastupuje:
se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mení a doplnuje takto:

Clánek l.
Zmena již existuj/c/ch právních vztahu pojišten/sjednaných pojistnou
smlouvou
1. Živelní pojišteni sjednané clánkem íl. pojistné smlouvy se ode dne nabyti úcinnosti
tohoto dodatku mení následovne:

ZMENY
pojistitel a pojistník výslovne sjednávají, že ode dne nabytí úcinnosti tohoto dodatku SE MENÍ obsah
právního vztahu pojišteni ve vztahu k následujIcim dosavadním hodnotám pojistného zájmu
(následujIcim dosavadním predmetum pojištení). pojistlte| a pojistník výslovne a v zájmu predejíti
jakýmkoliv budoucím právním sporum o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádejí pro
prehlednost niže vždy celý obsah právního vztahu pojišteni vztahujíci se k jednoth'vé hodnote pojistného

Císlo pojistné smlouvy" 8066697928 dodatek 3
zájmu (k jednothvému predmetu pojištení), a to i v tech jeho cástech ci di|cich parametrech, které tímto
dodatkem zmeneny nebyly:
V souladu s clánkem I pojistné smlouvy se toto pojišteni rídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást Ziveini pojišteni vpp z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou souCásti a prílohou této pojistné
smlouvy

ROZSAH POJIŠTENÍ
predmet pojišteni
17.

specifikace predmetu pojišteni'
budova školy

místo pojišteni
Obchodní 282, janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:

vlastnictví predmetu pojišteni.
vlastni

horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
plnení (KC):

Doplnková ž|ve|n| nebezpeci

13 200 000

predmet poj|štenl
18,

6 600 000

místo pojišteni:
Obchodní 283. 284, 285, Lázenská 46,
Janské Lázne 54225

pojistná hodnota.
nová cena

5 000 KC

specifikace predmetu pojišteni
budovy internátu

vlastnictvi predmetu pojišteni
vlastni

12 800 000

predmet pojišteni'
20. Soubor staveb vyjma veci uvedených v CI.
Ill odst. 2. a 3. VPP
místo pojišteni:
Obchodní 283, 284. 285. Lázenská 46,
janské Lázne 54225

spoluúcast:

IR

pojistná hodnota
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
plneni (KC):

Doplnková živelní nebezpecí

Vodovodní škoda

5 000 KC

horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
plnení (KC):

predmet pojišteni
19. Soubor s'a
vyjma veci uvedených v CI.
III odst. 2. a 3. VPP

pojišteni se sjednává pro
pHpad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:

IR

v|astn|ctvi predmetu pojišteni
vlastni

Vodovodní škoda

pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

spoluúcast:

specifikace predmetu pojišteni:
budova školy

místo pojišteni
Obchodni 282, janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

pojistná hodnota
nová cena

spoluúcast:

IR

5 000 Kc

specifikace predmetu pojišteni'
budovy internátu

vlastnictví predmetu pojišteni'
vlastni

pojistná hodnota:
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojištení:')
plnení (KC):
6 400 000
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IR

spoluúcast:

1 000 KC

l
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predmet pojišteni:
21. Soubor staveb, vyjma veci uvedených v CI.
III odst. 2. a 3. VPP
místo pojišteni'
mon 283,
n o 284,
n d a 285,
c Lázenská
j .l _ _ = .l.
Obchodní 282,
46, janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

vlas
vlastnictví
predmetu pojišteni:
. .b _ _
vlastní

50 000

predmet pojišteni:
22.
s výjimkou zásob a
veci uvedených v ci. III, odst. 2 a 3 VPP
místo pojišteni.
Obchodní 282, 283, 284, 285, janské
Lázne 54225

specifikace predmetu pojišteni'
zarízení a vybaveni
pojistná hodnota:
nová cena
spoluúcast:

22 700 000

místo pojišteni'
Obchodní 282, 283, 284, 285, janské
Lázne 54225

5 000 Kc

specifikace predmetu pojišteni'
zarízeni a vybavení

v|astn|ctvi predmetu pojišteni'
vlastni

pojistná hodnota'
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
plneni (KC):

Vodovodní škoda

3 000 000

predmet pojišteni'
24.
s výjimkou zásob a
veci uvedených v ci. III, odst. 2 a 3 VPP
místo pojišteni:
Obchodní 282, 283, 284, 285, janské
Lázne 54225

Zkrat nebo prepetí

500 Kc

horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
plneni (KC):

predmet pojišteni'
23.
s výjimkou zásob a
veci uvedených v ci. III, odst. 2 a 3 VPP

pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

spoluúcast:

IR

vlastnictví predmetu pojišteni:
vlastni

FLEXA

pojištení se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
poji8tných nebezpecí:

pojistná hodnota:
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
plneni (KC):

Sklo all risks

pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:

specinkace predmetu pojištení:
budovy internátu

spoluúcast:

IR

1 000 KC

specinkace predmetu pojišteni:
zarízeni a vybaveni

vlastnictví predmetu pojišteni.
vlastni

pojistná hodnota.
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
plneni (KC):
100 000

IR

spoluúcast:

500 KC

'Zkratkou ,,IR" se pm úcely této pojistné smlouvy rozumí pojištení prvního nzika a v tomto prípade je homl hranice
pojistného plnení stanovena limitem pojistného plnení,' je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci ,.Zpusob pojištení'
prázdné. rozumí se tlm pro úcely této pojistné smlouvy, že pojišteni není sjednáno ve výše uvedeném speciálním
právním režimu a horní hranice pojistného plneni je urcena pojistnou cástkou.
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ROZSAH POJ1ŠTÉNÍ
predmet pojišteni
1.

specifikace predmetu pojišteni:
budova školy

místo pojišteni
Obchodní 282, janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:

vlastnictví predmetu pojišteni
vlastni

horní hranice pojistného zpusob pojištení:')
plnení (KC):

FLEXA

spoluúcast:

132 000 000

predmet pojištení
3. Soubor z,':."'!". s výjimkou veci uvedených v
CI. Ill, odst. 2 a 3 VPP
místo pojišteni.
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
janské Lázne 54225
pojištení se sjednává pro
prípad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:

pojistná hodnota.
nová cena

10 000 Kc

specifikace predmetu pojišteni:
zásoby

vlastnictví predmetu pojištení:
vlastni

pojistná hodnota:
nová cena

hôrni hranice pojistného zpusob pojištení:')
plneni (KC):

spoluúcast:

FLEXA

500 000

1 000 Kc

Vodovodní škoda

500 000

1 000 Kc

predmet pojišteni.
14. Sc)l!bor stave" vyjma vecí uvedených v CI.
Ill odst. 2. a 3. VPP

specifikace predmetu pojišteni:
budovy internátu

místo pojišteni
Obchodní 283.284,285, Lázenská 46,
janské Lázne 54225
pojištení se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:
FLEXA

vlastnictví predmetu pojišteni.
vlastni

pojistná hodnota:
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojištenin)
plneni (KC):
128 000 000

spoluúcast:

10 000 KC

VÝKLAD POJMU
pojmem FLEXA se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojišteni sjednané pro prípad poškození nebo
zniceni predmetu pojišteni zpusobené pojistným nebezpecím dle CI. || odst. 1. VPP Z 2014.
Pojmem Doplnková živelní nebezpecí se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojišteni sjednané pro
prípad poškozeni nebo zniceni predmetu pojišteni zpusobené pojistným nebezpecím dle CI. || odst 2, VPP Z 2014,

2. pojištení odcizení sjednané clánkem ll. pojistné smlouvy se ode dne nabyti úcinnosti
tohoto dodatku mení následovne:

ZMENY
Pojist|te| a poµstník výslovne sjednávají. že ode dne nabyti úcinnosti tohoto dodatku SE MENÍ obsah
právního vztahu pojišteni ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu
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(následujícim dosavadním predmetum pojištení). pojistitel a pojistník výslovne a v zájmu predejití
jakýmkoliv budoucím právním sporum o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádejí pro
prehlednost niže vždy celý obsah právního vztahu pojišteni vztahující se k jednotlivé hodnote pojistného
zájmu (k jednotlivému predmetu pojištení), a to i v tech jeho cástech ci cHlcich parametrech, které tímto
dodatkem zmeneny nebyly:
V souladu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojišteni ridl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást pojišteni odcizeni VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvorí prilohu této pojistné smlouvy.
Dále se toto pojišteni ridl také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpeceni proti odcizení DPP PZK
2014 (dále jen "OPP pzk 2014"), které jsou také nedílnou soucástí a prilohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTENÍ
predmet pojišteni:
25.
s výjimkou zásob a
veci uvedených v ci. Ill, odst. 2 a 3 VPP
místo pojišteni"
Obchodní 282, 283, 284, 285, janské
Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

specifikace predmetu pojišteni:
zarízení a vybavení

vlastnictví predmetu pojišteni"
vlastni

pojistná hodnota:
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojjštení:1)
plnení (KC):

pojišteni odcizeni

501 000

spoluúcast:

IR

5 000 Kc

predmet pojišteni
specifikace predmetu pojišteni.
26. 5·'ubnt z q' "" s výjimkou vecí uvedených v zásoby
CI. Ill, odst. 2 a 3 VPP
místo pojišteni'
Obchodní 282, 283, 284. 285, Janské
Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:

vlastnictví predmetu pojišteni:
vlastni

pojistná hodnota:
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojištení:')
plnení (KC):

pojišteni odcizeni

500 000

predmet pojišteni'
27. Soubor sta
vyjma veci uvedených v cI,
III odst. 2. a 3. VPP

specifikace predmetu pojišteni:

místo pojišteni'
Obchodní 282, 283, 284, 285, Janské
Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:
Vandalismus

IR

vlastmctvi predmetu pojišteni'
vlastni

3 000 KC

pojistná hodnota
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojištení:')
plneni (KC):
500 000
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spoluúcast:

IR

spoluúcast:

10 %, min. 1 000 KC
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ROZSAH POJIŠTENÍ
predmet pojišteni:
7. Soubor cenností

specifikace predmetu pojištení:
peníze

místo pojišteni
Obchodní 282, 283,284.285, Lázenská
46, janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

v|astn|ctvi predmetu pojišteni
vlastni

pojistná hodnota
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojišteniC)
plneni (KC):

pojišteni odc|zen|

100 000

predmet pojišteni'
8. Soubor cennosti

specifikace predmetu pojišteni:
ceniny

místo pojišteni:
Obchodní 282.283.284,285. Lázenská
46, janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:

vlastnictvi predmetu pojišteni:
vlastni

spoluúcast:

IR

3 000 Kc

pojistná hodnota.
nová cena

horní hranice pojistného zpusob pojištenIn)
plneni (KC):

spoluúcast:

pojlšteni odcizeni
10 000
IR
1 000 Kc
'Zkratkou ..IR" se Dro úce/v této Doiistné sm/ouvv rozumí Doii.3ten/ Drvn/ho nzika a v tomto DnDade le horní hranice
_ "plnení
" " stanovena
r"
r" "J "pojistného
" " " "" _ _ _ plneni,"
_ .r
r- U - - ,,Zpusob
- dpojistného
limitem
je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci
pojištení'
prázdné, rozumí se tlm pro úcely této pojistné smlouvy, že pojišteni není sjednáno ve výše uvedeném speciálním
právním režimu a horní hranice pojistného plnení je urcena pojistnou cástkou.

VÝKLAD POJMU
Pojmem pojištení odcizeni se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni sjednané pro prípad vzniku škodné
udá|ostl pusobením pojistných nebezpecí dle CI. ll odst. 1. VPP K 2014.
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3.

pojišteni vozidel sjednané clánkem Il. pojistné smlouvy se ode dne nabyti úcinnosti
tohoto dodatku mení následovne:

ZMENY
pojistitel a pojistník výslovne sjednávají, že ode dne nabyti úcinnosti tohoto dodatku SE MENÍ obsah
právního vztahu pojištení ve vztahu k nádedujlcim dosavadním hodnotám pojistného zájmu
(následujicIm dosavadním predmetum pojištení). pojistitel a pojistník výslovne a v zájmu predejití
jakýmkoliv budoucím právním sporum o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádejí pro
prehlednost niže vždy celý obsah právního vztahu pojišteni vztahující se k jednotlivé hodnote pojistného
zájmu (k jednotlivému predmetu pojišteni), a to i v tech jeho cástech ci dílcích parametrech, které tímto
dodatkem zmeneny nebyly.
V souladu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojištení rídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni

cást pojišteni vozidel VPP HA 2014 (dále jen "VPP HA 2014"). Dále se toto pojišteni rídí také podmínkami pro
poskytování Asistencní sluŽby AS 2014 (dále jen "AS 2014").
Pojištení garance pojistné cástky vozidla se ridl Doplnkovými pojistnými podmínkami DPP GApex 2016 (dále jen
"DPP GAPex 2016'°).
Všechny pojistné podmínky uvedené v tomto odstavci výše jsou nedílnou soucásti a prílohou této pojistné $m|ouvy.

ROZSAH POJIŠTENÍ
je-li pojistnou hodnotou pojišteného vozidla (dále také jen ,,vozidW') jiná cena, pak se v souladu s cásti A CI, VIl
odst. 3 vpp ha 2014 jiná cena vozidla stanovi tak, že se porizovací cena nového vozidla násobí koencientem dle
stári vozidla dle tabulky uvedené v tomto odstavci pojistné smlouvy níže.
Koeficienty dle stári vozidla nabývají techto hodnot:
Stárí vozidla méne než 1 rok
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
6 a vice let
Koeficient
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
Stári vozidla se urcí jako rozdíl roku pocátku pojišteni a roku výroby vozidla, resp. roku uvedení vozidla do provozu,
pokud není známý rok jeho výroby.
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"Vozic Jo
'P.C. Registracní Tovární znacka l typ l druh
znacka

V1N/c.karoserie

Rok
"Qjistná
"výroby mdnota

4

3H21029

Ford l Transitl dodávkové

WFOSXXTTFS6M352 2006
'86

obvyklá
cena

5

2H39188

"Volkswagen l Touran l osobní

WVGZZZ1TZ5W0176 2004
76

·obvyklá
Féna

pojistná doba
Rozsah poj šteni
VLastnictví Pocátek
Konec
Pojistná
Rocní limit Pojišteni 3poluúcast
Uzemni
-vozidla
-pojišteni pojišteni cástka (KC) pojistného
(Kc)
rozsah
30:00 hod 00 00 hod
plnení (KC)
wlastni
15.09.2021
150 000
HA
J %. min. 2 000 2vropa
Kc
jcetne CR
15.09.2021
150 000
ODC
) %. min 2 000 'Evropa
-(c
vcetne CR
15.09.2021
10 om
SKL
500 Kc
±vropa
vcetne CR
-vlastní

15.09 2021

100 000

HA

15.09.2021

100 000

ODC

15.09.2021
S

28TUA08 NP l NP - 21 l príves/náves

TJ5NP2100X1001989 1999

-obvyklá

Mastní

10 000

SKL

15.09.2021

8 000

HA

15.09.2021

8 000

ODC

15.09.2021

280 000

HA

15.09.2021

280 000

ODC

-cena

15

5H15448

Ford l Transit l osobní

WFOZXXTTFZBL499 2012
u2

obvyklá
-cena

vlastní

15.09 2021
16

Škoda l Octavia l osobní

"rMBjH7NE2K018420 201 9
8

©bvyklá
cena

vlastní

10 O»

SKL

15.09.2021

498 783

HA

15.09.2021

498 78&

ODC

15.09.2021

GaPex

J %, min. 2 000 Evropa
"Kc
vcetne CR
%, min 2 000±vropa
KC
jcetne CR
500 KC
Evropa
jcetne CR
:J %, mm 2 000 Evropa
Kc
vcetne CR
:J %. min 2 000 Evropa
Kc
jcetne CR
:J %. min 2 000±vropa
"CC
vcetne CR
-J %, mm. 2 000 Evropa
KC
,fCétne CR
500 Kc
äropa
jcetne CR
3 %, mm. 2 000 ±vropa
Kc
,tcetne CR
3 %, min. 2 000 Zvropa
XC
vcetne CR
J %, min. 2 000 Zvropa
KC
vcetne CR
500 KC
Evropa
vcetne CR

15.09.2021

20 000

SKL

15.09.2021

20 000

NP

J Kc

Evropa
vcetne CR

URAZ
('DO)

J Kc

'Evropa
,ícetne CR

15.09.2021

Y
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ASISTENCNÍ SLUZBA
V prípade havárie, odcizeni nebo poruchy motorového vozidla druhu: osobní, terénni, dodávkové, obytné, nákladní,
tahac návesu, autobus, se pojištený muže obrátit na asistencní službu CSOB pojištovna Asistence na telefon +
420 222 803 442 s nepretržitou službou 24 hodin denne Rozsah a podmínky asistencních služeb jsou dány
podmínkami AS 2014, které jsou prIlohou této pojistné smlouvy.
POJISTNÉ PLNENÍ
Podmínkou vzniku práva na pojistné plneni za škodnou událost spocivajici v odcizeni voz|d|a nebo jeho cásti krádeži
nebo loupežným prepadením ve smyslu cástí A CI. || odst 2 VPP HA 2014 je, že vozidlo bylo v dobe vzniku škodné
události zabezpeceno minimálne zpusobem stanoveným ve VPP HA 2014 cásti F Predpis zabezpeceni vozidei proti
odcizeni.
VÝKLAD POJMU
Zkratkou (pojmem) HA se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí havanjni pojišteni vozidla dle cásti A CI. || odst. 1
VPP HA 2014 pro prípad pusobení pojistných nebezpecí stret, pád, náraz, požár, výbuch, blesk, krupobití, vichrice,
pád jakýchkoliv veci, povoden, záplava, zásah cizí osoby, pohrešováni v prícinné souvislosti s dopravní nehodou
šetrenou policii.
Zkratkou (pojmem) ODC se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni odcizeni vozidla dle cásti A CI. ll odst.
2 VPP HA 2014 pro prípad pusobeni pojistných nebezpecí odcizeni krádeži nebo loupežným prepadením.
Zkratkou (pojmem) SKI. se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni dle VPP HA 2014 cást C oddíl pojišteni
okenních skel vozidla.
Zkratkou (pojmem) NP se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni dle VPP HA 2014 cást B oddíl pojišteni
nákladu na pujcovné
Zkratkou (pojmem) ÚRAZ se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni dle VPP HA 2014 cást E oddíl Úrazové
pojištení prepravovaných osob. Úrazové pojišteni prepravovaných osob se vztahuje na osoby prepravované
pojišteným motorovým vozld|em Pro každou prepravovanou osobu platí sjednané pojistné cástky.
ÚRAZ (-DO) znamená pojišteni pro prípad smrti zpusobené úrazem a pro prípad trvalých následk(1 úrazu.
ÚRAZ ("DO) znamená pojišteni pro prípad smrti zpusobené úrazem, pro prípad trvalých následku úrazu a pro
prípad nezbytného léceni telesného poškozeni následkem úrazu - denní odškodné.
Na sjednané výši pojistné cástky pro prípad trvalých následku úrazu závisí pojistné cástky pojišteni pro prípad
smrti zpusobené úrazem a pro denní odškodné následovne.
pojišteni:
- pojištení trvalých následku úrazu
- pojišteni smrti zpusobené úrazem
- denní odškodné
- pojišteni trvalých následku úrazu
- pojišteni smrtí zpusobené úrazem
- denní odškodné

pojistná cástka (KC)
do 100 000

100 001 - 200 000

200 001 - 300 000

50 000

100 000

150 000

100

200

300

300 001 - 400 000

400 001 - 500 000

500 001 - 600 000

200 000

250 000

300 000

400

500

600

Zkratkou (pojmem) GaPex se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí Pojišteni garance pojistné cástky vozidla v
rozsahu dle DPP GAPex 2016.

4.

pojišteni prepravovaného nákladu sjednané clánkem ll. pojistné smlouvy se ode dne
nabyti úcinnosti tohoto dodatku mení následovne:

ZMENY
pojistitel a pojistník výslovne sjednávají, že ode dne nabytí úcinnosti tohoto dodatku SE MENÍ obsah
právního vztahu pojišteni ve vztahu k následujícim dosavadním hodnotám pojistného zájmu
(následujicim dosavadním predmetum pojišteni). pojistitel a pojistník výslovne a v zájmu predejiti
jakýmkoliv budoucím právním sporum o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádejí pro
prehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojišteni vztahující se k jednotlivé hodnote pojistného
zájmu (k jednotlivému predmetu pojišteni), a to i v tech jeho cástech ci cKlcich parametrech, které tímto
dodatkem zmeneny nebyly:
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V $ou|adu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojišteni ridl také všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást pojišteni prepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP ppn 2014"), které jsou nedílnou soucásti a
prílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojišteni ridl také doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla
zabezpeceni prepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP pzn 2014"), které jsou také nedílnou soucásti
a prílohou této pojistné smlouvy

ROZSAH POJIŠTENÍ
predmet pojišteni (pojištená vec)'
9. cennosti

specifikace predmetu
Penežní hotovost,

pojišteni se sjednává pro
prípad negativního
pusobeni
pojistných
··
·
nebezpecí:

.spoluucast:

horní hranice
po i"ístného plneni· (KC):

CENNOSTI - BASIC

.
.
..
.
uzemni platnost po,µšteni:

70 (JOO

1 000 Kc Ceská republika " sousedící
státy

VÝKLAD POJMU
CR " sousedÍcÍ státy znamená, že pojišteni je platné na území definovaném v CÁSTI C CI. l odst. 1. VPP PPN
2014

LKdt

cm
" (k)!'
0QC\
'3qx

' nN m'

í
,

t

ODE

~

umu

-l

äl,

dime
¶
inmh -:

'

i.óq '"S: '(wjí "'m

at xcAAQ ¶qCj t8b

uumv|:b

ubelušn odMwovmqstq
mam mhm

.b

MMM

K
.

I

b

K :

C'

ej' ' ,1 _ -'

r
..

' b

,u

.

'

l ,'

·',
ú-."

;

/L '
,

.'
;tý

b

8tmna 10 (z celkem stmn 15)

'

r.

p

'

'

:
'

N

l

l

CÍslo pojistné smlouvy: 8066697928 dodatek 3

5.

pojištení odpovednosti za újmu sjednané clánkem ll. pojistné smlouvy se ode dne
nabyti úcinnosti tohoto dodatku mení následovne:

ZMENY
pojistitel a pojistník výslovne sjednávají, že ode dne nabytí úcinnosti tohoto dodatku SE MENÍ obsah
právního vztahu pojištení ve vztahu k následujicim dosavadním hodnotám pojistného zájmu
(následujicim dosavadním predmetum pojišteni). poj|stite| a pojistník výslovne a v zájmu predejiti
jakýmkoliv budoucím právním sporum o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádejí pro
prehlednost niže vždy celý obsah právního vztahu pojlšteni vztahující se k jednotlivé hodnote pojistného
zájmu (k jednotlivému predmetu pojištení), a to i v tech jeho cástech ci cHlcich parametrech, které tímto
dodatkem zmeneny nebyly
V souladu s clánkem I. pojistné smlouvy se toto pojišteni rídí také všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást pojišteni odpovednosti fyzických a právnických osob vpp ODP 2014 (dále jen "VPP odp 2014"), které jsou
nedílnou soucásti a prílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTENÍ

pojišteni odpovednosti za újmu z cinnosti a ze vztahu
Pojištení odpovednosti za újmu se sjednává pro prípad právním predpisem stanovené odpovednosti
pojišteného za újmu zpusobenou jinému, a to v rozsahu dle CI || odst, 1, VPP ODP 2014

l

limit pojistného plnení (Kc)
územní rozsah pojištení
spoluúcast
5 000 000 Kq
Ceská republikd

1 000 Kc

pojišteni odpovednosti za újmu zpusobenou vadou výrobku
V souladu s ci. || odst. 2 písm a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojišteni vztahuje na právním predpisem
stanovenou odpovednost pojišteného za:
a) majetkovou újmu zpusobenou jinému na veci nebo na zviretí nebo
b) újmu zpusobenou äoveku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spocivajíci v duševních útrapách
pn ubhženi na zdraví ci usmrcení
C) následnou financní újmu zpusobenou vadou výrobku
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limit pojistného plnení (KC)
územní rozsah pojištení
spoluúcast
3 000 000 Kc
Ceská repub|ikq

1 000 kc

pojišteni odpovednosti za cistou financní újmu
V souladu s cí. || odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojišteni vztahuje na právním predpisem
stanovenou odpovednost pojišteného za cistou financní újmu, krome schodku na sverených financních hodnotách,
újmy vzniklé v prícinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v prícinné souvislosti s
rozhodnutím orgánu obchodní korporace
limit pojistného plneni (KC)
územní rozsah pojištení
spoluúcast
1 000 000 Kcj
Ceská repub|ikq

1 000 kc

pojišteni odpovednosti za nemajetkovou újmu
V souladu s CI. ll odst. 3 písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává pojišteni nemajetkové újmy zpusobené
neoprávneným zásahem do práva na ochranu osobnosti cloveka a z nich vyplývajici penežitou náhradu
nemajetkové újmy Uzemni rozsah pojišteni dle predchozí vety je shodný s územním rozsahem pojišteni
dohodnutým v této pojistné smlouve pro pojišteni odpovednosti za újmu.
limit pojistného plnení (KC)

spoluúcast
1 000 000 Kc

1 000 Kc

Clánek II.
Speciální smluvní ujednání
Souhrnné rocní iimity poiistného p|není:
Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednáni smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, Ze limit pojistného plneni ve výši
26 000 000 KC je horní hranici pojistného plneni pojistitele z pojišteni sjednaných touto pojistnou smlouvou za
pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání úcinnosti dle této pojistné smlouvy a zpusobené pojistnými
nebezpecími vichrice, krupobití, sesuv pudy, zrícení skal nebo zemin, lavina, pád stromu, stožáru a jiných
predmetu, zemetresení, tíha snehu nebo námraza, náraz vozidla, kour, nadzvuková vlna. Tento limit pojistného
plneni se vztahuje i na pojišteni prerušeni nebo omezeni provozu z dUvodu vecné škody, došlo-li k vecné škode z
príciny vichrice, krupobití, sesuv pudy, zríceni skal nebo zemin, lavina, pád stromu, stožáru a jiných predmetu,
zemetresení, tíha snehu nebo námraza, náraz vozidla, kour, nadzvuková vlna, je-li v pojistné smlouve sjednáno.
PQkud jsou pojišteni s pojistnými nebezpecími výmenovanými tímto odstavcem sjednána v ci || v samostatné cásti
pojišteni vozidel nebo pojišteni prepravovaného nákladu, limit pojistného plneni se na ne nevztahuje
Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednáni smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plneni ve výši
16 500 000 KC je horní hranici pojistného plnení poµstitele z pojišteni sjednaných touto pojistnou smlouvou za
pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání úcinnosti této pojistné smlouvy a zpusobené pojistným
nebezpecím vodovodní škoda. Tento limit pojistného plneni se vztahuje i na pojišteni prerušeni nebo omezeni
provozu z duvodu vecné škody, došlo-li k vecné škode z príciny vodovodní škoda, je-li v pojistné smlouve sjednáno.
Pokud jsou pojišteni s pojistným nebezpecím vodovodní škoda sjednána v ci íl v samostatné cásti Pojišteni voz|de|
nebo pojišteni prepravovaného nákladu, hmit pojistného plneni se na ne nevztahuje

Strana 12 (z celkem stran 15)

l'

CÍslo pojistné smlouvy: 8066697928 dodatek 3

Clánek Ill.
Zmeny ve výši pojistného za všechna pojišteni sjednaná pojistnou smlouvou po
nabytí úcinnosti tohoto dodatku
výše pojistného za jednotlivá pojišteni ciní:
'
pojištení

Zmena rocního pojistného

Rocni pojistné po zmenách

11 026 KC

62 583 KC

993 Kc

6 410 kc

O Kc

649 Kc

1. Žívelni pojišteni
2. Pojišteni odcizeni
3. pojišteni prepravovaného nákladu
4. Pojišteni odpovednosti za újmu
5. pojišteni vozidel
Soucet

2 180 kc

16130 kc

10 260 kc

47 632 kc

24 460 Kc

133 405 KC

Zmena pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojišteni a zároven se toto pojišteni znovu sjednává z
duvodu zmeny pojišteni, je to rozdíl mezi puvodní a novou výši pojistného (kladná nebo záporná cástka) nebo pokud
se tímto dodatkem sjednává nové pojištení, je to výše pojistného za nove sjednané pojišteni (kladná cástka) nebo
pokud se tímto dodatkem ruší stávajici pojišteni, je to výše pojistného za zrušené pojišteni (záporná cástka)
Zmena rocního pojistného = zmena pojistného vyjádreni v rocním pojistném
Rocni pojistné po zmenách = pojistné za všechna platná pojišteni sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné
smlouvy vyjádrené v rocním pojistném
splátkový kalendár
Placeni pojistného za všechna pojištení sjednaná pojistnou smlouvou a po zmenách provedených tímto
dodatkem pojistné smlouvy se do 15.09.2022 00:00 hodin rídí následujicim splátkovým kalendárem:
Datum splátky pojistného
Splátka pojistného
29. 09. 2021

133 404 Kcj

pojistné poukáže pojistník na úcet CSOB pojišt'ovny, a. s., clena holdingu CSOB,
císlo 180135112/0300 u Ceskoslovenské obchodní banky, a. s ,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8066697928.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem pripsáni na úcet CSOB Pojišt'ovny, a s , clena ho|djngu CSOB
pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojišteních sjednaných tímto dodatkem pojistné
smlouvy následovne:
a) první pojistné období ve všech pojišteních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce
ode dne pocátku všech pojišteni sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšIho násiedujÍcÍho dne
konce pojistného období všech pojišteni sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojišteni
sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné dobe:
b) druhé a käždé další pojistné období ve všech pojišteních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se
sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojišteních sjednaných samotnou pojistnou
smlouvou.
výše pojistného za další pojistné období se mi splátkovým kalendárem zaslaným pojistníkovi na zacátku dalšího
pojistného období.

Clánek lV.
Záverecná ustanovení
1.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obema smluvními stranami a úcinnosti dnem 15. 09. 2021
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2. Prohlášeni pojistníka
2.1. Prohlášeni pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou: prohlašuji a svým podpisem niže stvrzuji, že:
a) jsem byl pred uzavrením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením CI. 13 a CI. 14 Narízeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob v
souv|s|osti se zpracováním osobních údajU a o volném pohybu techto údaju a o zrušeni smernice 95/46/ES
(obecné narízeni o ochrane osobních údajU; dále jen "GDPR'°), pojistitelem rádne a detailne (co do
vysvetleni obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanoveni) seznámen s Informacemi o zpracováni
osobních údaju (tzv. Informacním memorandem):
b) seznámeni s Informacním memorandem za pojistitele provedla práve ta konkrétni fyzická osoba. která za
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
C) po seznámeni se s Informacním memorandem a pred uzavrením pojistné smlouvy mne byl dán naprosto
dostatecný casový prostor pro vlastni seznámení se s Informacním memorandem a pro zodpovezeni všech
mých prípadných dotazu k Informacnímu memorandu:
d) beru na vedomí a jsem srozumen s informaci pojistitele o tom, že Informacní memorandum je a bude
zájemci o pojišteni resp pojistnikovi a jinému úcastníku pojišteni k dispozici na internetových (webových)
stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádáni pojistníka u té konkrétni fyzické osoby,
která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním míste
pojistitele.
2.2. Prohlašuji a svým podpisem niže stvrzují, že:
a) jsem byl pred uzavrením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 obcanského
zákoníku, pojistitelem rádne a detailne (co do vysvetleni obsahu a významu všech jejich jednotlivých
ustanoveni) seznámen s lnfolistem produktu, s Informacním dokumentem o pojistném produktu, s
rozsahem pojišteni a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou
nedílnou soucásti této pojistné smlouvy:
b) jsem byl pred uzavrením této pojistné smlouvy podrobne seznámen se všemi vybranými ustanoveními
pojistných podmínek zvlášt uvedenými v dokumentu ,,Infohst produktu", která by mohla být považována za
ustanoveni neocekávaná ve smyslu ustanoveni § 1753 obcanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále
prohlašuji, že mé odpovedi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanoveni § 2788 obcanského
zákoníku jsou pravdivé a úplné.
C) seznámeni s Informacním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojist|te|e
provedla práve ta konkrétni fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu:
d) po seznámeni se s obsahem všech predsmluvnich a smluvních dokumentu a pred uzavrením pojistné
smlouvy mne byl dán naprosto dostatecný casový prostor pro vlastní seznámeni se s obsahem a významem
techto dokumentu a pro zodpovezeni všech mých prípadných dotazu k temto dokumentum:
e) pred uzavrením pojistné smlouvy mi byly v hstinné podobe poskytnuty lnformacni dokument o pojistném
produktu a pojistné podmínky;
f) jsem v dostatecné dobe pred uzavrením této pojistné smlouvy obdržel práve od té konkrétni fýzické osoby,
která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, Záznam z jednání, vcetne všech jeho priloh:
g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona c 277/2009 Sb., o pojištovnictví, ve znení pozdejších
predpisu, udeluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informaci týkajících se pojišteni:
·

clenum skupiny CSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách wwwmsob.cz/skupina a

·

ostatním subjektum podnikajícím v pojištovnictví a zájmovým sdružením ci korporacím techto subjektu.

3.

Ostatní ustanoveni pojistné smlouvy, než ustanoveni výslovne zmínená v tomto dodatku, se tímto dodatkem
nijak nemení.

4.

Správce pojistné smlouvy' Ing Lubomír Rolc, telefon: 601370548, email' lubomir.rolc@obchod.csobpoj cz

Strana 14 (z celkem stran 15)

l

Císlo pojistné smlouvy: 8066697928 dodatek 3
5.

Pocet stran dodatku pojistné smlouvy bez príloh:

15

6.

Prílohy:
l) výpis z obchodního rejstríku

7.

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní sIly, pricemž jedno vyhotoveni
obdrží pojistník a zbývající dve pojistitel.

8.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho dukladném precteni výslovne prohlašuji, že si tento dodatek precetry, že
jej uzavírají podle své pravé a svobodné vule, urcite, vážne a srozumitelne, nikoliv v tisni ci za nápadne
nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na dUkaz toho pripojuji vlastnorucní podpisy svých
oprávnených zástupcu.

Obcho- ' . 'M "mie, odborná škola
ne
®

,

v janských Lázních dne 08. 09. 2021

:1

v janských Lázních dne 08. 09 2021

šImna 15 (z celkem stran 15)

Karei Tomšu
nl Ustupc8
CRlo 5114931
do: 064691VPA
885 ·m·

splátkový kalendár k dodatku c. 3 pojistné smlouvy
C. 8066697928
Tento splátkový kalendár upravuje splátky pojistného za zmenu pojišteni dle výše uvedeného dodatku pojistné
smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 15.09.2021 00:00 hodin do 15.09.2022 00'00 hodin

pojistník je povinen platit pojistné v následujících terminech a splátkách:

Datum splátky pojistného
29. 09. 2021

Splátka pojistného
133 404 Kc

pojistné poukáže pojistník na úcet CSOB Pojištovny, a. s., clena holdingu CSOB,
císlo 180135112/0300 u Ceskoslovenské obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
vanabilni symbol 8066697928
pojistné se považuje za uhrazené dnem prlp$áni na úcet CSOB Pojišt'ovny, a. s., clena holdingu CSOB.

omšu
ostupce
5114931

v janských Lázních dne 08. 09. 2021

: 064691VPA
85 444
.. ,.
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Údaje z verejné cásti Živnostenského rejstríku
platnost k 07.09.2021 16:19:52
Subjekt
Název:

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, janské
Lázne
Adresa sídla :
Obchodní 282, 542 25, janské Lázne
Idéntlfikacni Císlo OSOby:
49290274
Statutáml orgán nebo jeho clenové:
jméno a príjmení:

Vznik funkce:
01.11.2018

Živnostenská oprávnení
Živnostenské oprávneni C. l:
Predmet podnikáni:
Hostinská cinnost
Druh živnosti:

Ohlašovací remeslná
Vzntk oprávneni:
20,12.1994
Doba platnost! oprávneni:
na dobu neurcitou
odpovedný zástupce:
jméno a prijmen

Živnostenské oprávnení C. 2:
predmet podnikám:
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách l až 3 živnostenského
zákona
Obory cinnostj:
ubytovací sluŽby
organizace a provádeni kurzu a vzdelávacích programu pro dospelé

Druh živnosti:
Ohlašovací volná
vznik oprávneni:
13.12.1994
Doba platnosti oprávneni:
na dobu neurCitou
odpovedný zástupce:
jméno a príjmení:
jméno a príjmení:

Provozovny k predmetu podnikání císlo
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1. Hostimká cinnod:

l

l

Adresa:

l'

Obchodní 282, 542 25, janské Lázne
Identifikacní cÍslo provozovny:

,'

1006508112
zahájení provozováni dne:
20.12.1994

2. výroba, obchod a služby neuvedené v práohách I až 3 živnostenského zákona:
Obor c/nnostr organizace a provádení kurZU a vzdelávacích programU pro dospelé
Adresa:
Obchodní 282, 542 25, janské Lázne
[dentif|kacnÍ císlo provozovny:
1006508112
Zahájeni provozováni dne:
06.09.1999
Obor c/nnost/: ubytovací' sluŽby
Adresa:
Obchodní 282, 542 25, janské Lázne
!dentiflkacnI Císlo provozovny:
1006508112
Zahájení provozováni dne:
13.12.1994

Seznam zúca6tnených osob
jméno a prÍjmenÍ:
Datum narození:
Obcanství:

Ceská republika
jméno a príjmení:
Datum narozeni:
Obcänstvi:

Ceská republika
jméno a príjmení:
Datum narozeni:
Obcanství:

Ceská republika
Jméno a príjmení:
Datum narozeni:

Úrad príslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Mestský úrad Trutnov

I
Tento výpis je neprodejný a byl porízen prostrednictvím Internetu dne 07.09.2021.

PRAHDLA PRÍSTUPNOSTI
OCHRANA SOUKROMÍ i POUZLVÁNÍ COOKIES
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

)jištovna
l

CSOB Pcýištovna, a. s., clen hddngu CSOB
Masarykovo námestí 1458, Zdené ~mesti
530 02 Parckibice. Ceská reptdtNka
ICO: 45534306, UC: CZ699000761
zapsána v OR u KS Hradec
B, vkx8ca 567
tel.: 466 IDO 777, fax- 467 007 444
www.c$obpQkz. e-mail: imo0csobpQj.cz

áí;u

L.

Tento dokument obsahuje:
1. Záznam požadavku, cilu a potreb zákazníka (coby zájemce o pojišteni resp. pojistníka) souvisejicich se sjednávaným
pojištením, doporuceni pojišt"ovaciho zprostredkovatele a duvody pro doporuceni pojištovacího zprostredkovatele,
informace pojišt'ovaciho zprostredkovatele pro zákazníka (dle ustanoveni § 77, § 79, § 83 a § 88 zákona c. 170/2018 Sb.,
o distribuci pojišteni a zajišteni, ve znení pozdejších predpisu; dále také jen nZákOn C. 170/2018 Sb." nebo nZDPZ").
Z Zaznamenáni požadavku zájemce o pojišteni pro splnení upozornovací povinnosti pojistitele (dle ustanoveni § 2789 zákona
c. 89/2012 Sb., obcanského zákonikLl, ve znení pozdejších predpisu ldále také jen wzákon C. 89/2012 sb.m.
3. Prohlášení zákazníka, že byl pred uzavrením pojistné smlouvy seznámen s informacemi o zpracování osobních údaju (tzv.
Informacní memorandum) ve smyslu CI. 13 a CI. 14 Narízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
dále také jen ,,GDPR".
4. Další prohlášeni a prOadné souhlasy zákazníka potrebné v souvislosti s nabízeným pojištením.
" Úc$aje d pojišt'ov'acím zprostredkovateli 1

(pojištovací zprostredkovatel, dále také jen .PZ"):

1.

Jméno a pnjmení PZ l Obchodní firma PZ

2.

Sídlo PZ

Ledecská 3014, 580 01, Havhckuv Brod

3"

Zápis v registru PZ Ceské národní banky
(dále také jen .CNB")

postaveni: vázaný zástupce
ICO:
464 80 382

" Údqje o pojištovacím zprostredkovateli 2

(vázaný zástupce (dále také jen nVZ"), který jedná jménem a na Úcet

1.

Jméno a pnjmeni VZ

2.

Bydlište VZ

3.

postaveni:
Zápis v registru PZ Ceské národní banky (CNB) ICO

" Údeýe o pracovníkovi PZNZ, ktérý se zákazníkem prir"n0 jedná "
1. Jméno a prýmenI
Informace
1"

Oznaceni registru, v nemž je
PZ, prípadne VZ, zapsán

pojištovací zprostredkovatel 1 i 2 je zapsán v regstnj pQµšt"ovaclch zprodredkovatdu vedeném CNB.
Který je CNB veden v ebktronické podobe a je dostupný na internetových stránkách CNB na adrese
www.cnb.cz .

Seznam poµštoven, pro
které je PZ, VZ oprávnen
zprostredkovávat pojtštení
1Monnace o majetkovém

pojišt'ovacl zprostredkovatel je výhradne cinný pro:
CSOB pcýišt"ovna, a. &, äen hddingu CSOB, se šídem Masarykovo námestí 1458, Zdené Wedmestí,
530 02 Pardubice, (dále také jen jxiýištovna" nebo ,,CSOB pojišt'cNna" nebo npojistitel¶.
pojištovací zprostredkovatel 1
2 nemá žádný prímý ani nepnmy podíl na základním kapitálu ani

3.

propojmi pz, VZ
a pojišt'ovny, pro kterou je
sjednáváno pojišteni

hlasovacích právech pojištovny, se kterou má být pojištení sjednáno. Pojištovna (uvedená v odd. 2.) ani
osoba ovládajicí pojist'ovnu nemá žádný prímý ani neprímý podi1 na základnim kapitálu ani hlasovacich
práv«h pojišt'ovaciho zprostredkovatele 1 a 2.
pojištovací zprostredkovatel 1 je provizne odmenován polišt"ovnou, pro kterou zprostredkovává pojiš'eni.

4.

Povaha a zpusob
odmenováni PZ. VZ

na základe smlouvy o obchodním zastoupení provizemi a odmenami za péci o pojistný kmen. pcýištovací
zprostredkovatel 2 je provizne odmenován pojištbvacim zprostredkovatdem 1.
Zákazník nehradí pojištovacímu zprostFedkovatdi zprostredkovávajLcLmu pojištení žádnou odmenu.
Stížnost na pojištovacího zprcxštredkovatde 1 l 2 nebo pcý|štovnu ke podat:
a) písemne na adresu sídla pojištovny (uvedené v odd. 2.) nebo na obchodním míste pQjišt"ovny,
b) telefonicky na lince 466 100 777, e-maikm na adresu irTfo@csobpoj.cz,

Informace o zpusobech

C) písemne na adresu sídla CNB, Na Príkope 28, Praha 1.

5.

vyrizováni' st0nostl
zákaznik(j, pojištených nebo
jiných oprávnených osob

Stižnost na pojtšt'ovächo zprostredkovatele 2 lze podat také u pojištovacího zprostr®kovatde 1. Prípadná
žaloba na pqištbvaciho zprostredkovatde 1 i 2 nebo pojištovnu muže být podána u vecne a místne
prislušného soudu v Ceské republice.
Návrh ve veci sporu mezi zákazníkem a pojišt'ovaclm zprostredkovatdem pri zprostTedkování životního
pojišteni muže zákaznk podat také k financnímu arbitrovi podle zákona c. 229/2002 Sb., o ¶nancním
arb|trov|, ve znení pozdejších predpisu.

6.

Informace o poµštovne
a o její solverltnostf.

Informace o pojištovne jsou umístené v záhlaví tohoto dokumentu. Informace o so|vBntnosti a financní
situaci pojišt"ovny nalezneite na internetových stránkách www.csobpoj.cz

7.

Údaje o zastoupeném

Zastoupeným je CSOB Pq|št'ovna; Pokud je vyplnen oddíl ,,ÚdQe o pojištovacím zprostredkovatdi 2",
potom je zastoupeným PZ.

2.
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" Údaje o zákazníkovi "
Jméno a prýmenU Název l Obchodní firma

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázne

Bydlište l Sídlo

Obchodní 282, 542 25, Janské Lázne

Datum narozenll ICO 492 90 274

Telefon:

\

E-mail:

Soucasná pojistná ochrana zákazníka °)
CSOB Pojišt'ovna, a.s.,

Požadavky, potreby a G|le zákazníka
Stavby'

Movrté veci hmotné:

Financnlztráty:
Odpovednost:

Oznacte krížkem pojištení, Která zákazník požaduje sjednat.

® urcené k podnikáni

L) bytové domy

O inženýrské site

O jim

® technologie zarízení

® peníze, ceniny apod.

O na jednom míste (adrese)
CI na více místech (adresách)

®zásoby

Q obrazy, starožitnosti, kjenoty

Cl na celém území CR

Q veci prevzaté l užívané

Ojiné

Q na jinak definovaném míste

O ušlý 'isk, stálé náklady pri prerušeni provozu

O jim

® z podnikání Úiné než dále uvedené) O profesní (lékari, úcetní, architekti...)

CI 'amestnancu

( "]dopravce l zasnatel

O jiné

Cl statutámí orgány

Veci prí preprave:

prepravu provádí:

O jiný režim

(SQ zákazník sám

C) smluvní dopravce

Vozidla:

Es": havarijní pojištení

C) povinné rucení

sa pojištení skel

Cl jiné

Letadla:
l )havanjnÍpolištení
n pQµštenÍ odpovedncisti O jim
jiné pojíštem, než výše
uvedené:
n uvedte:
Bližší specinkace požadavku, potreb a a1u zákazníka, vcetne zädadnich parametru pcýšteni, napr. limitu p®stnäío plnení, spoluúcasti
apod., prostcx pro ddší požadavky, potreby a ale zákazníka pcýistný zámer, duvody a motivace k pdištení:
Numo vždy vyphit!
Aktualizovat pojistné cástky a spoluúcasti u pojištených predmetu ve stávající smlouve. Zmena pojistného v návaznosti na rust
škodného prubehu, který byl zpusobený jednou událostí v roce 2021,

" D(]ponjcen| poµštovacih0 zprostredkovatde a duvody, na kterých zakládá své doporu.Ceni. vysvetleni dopadu prípad- '
neho vznikv pojišteni na zákazníka, vGetné souvisgicich rizik:
Zde vypište doporucený rozsah pojišteni dle požadavku zákazníka a jeho zjištených potreb. Uvedie duvody vašeho doporuceni
a duvody, proc prípadne nebyfo nekterým požadavkUm zákazníka vyhoveno. J
Nutno vždy vyphit!
Zmena PC, SÚ, základních sazeb a koeficientu,dodatkem císlo 3 v návaznosti na vyšší škodný prubeh. Vzhledem k dlouholeté
historii klienta (pojišten od r. 1997) a zasloužilému pojistnému, ponechat slevy a Kt.
Pocátek od 15.9.2021.

Vazba k návrhu pojistné smlouvy c.: 8066697928
2/3

\

·'

Upozorneni CSOB p«ištbmy pro zákaznäcy.
pcýišt'ovaci zprostredkovatd 1 je CSOB pcýišt'wnou pmieibn k tomu, aby v rámá pMsmluvních jecjnání upozornil zákazníka na prípadné
riesrovnabsti mezi jeho pažadavky a nabízeným pc)jištemn. csob P®štoma muže upozornit zákazníka na takové prípadné nesrovnalostl
zjisti-li je až dodatecne, i po uzavrení pqistné smlouvy.
"výcet a duvody pn'padnýäi nesrcwndQsti mezi požadavky zákazníka a nabídnutým pojištením: "¶
Nesrovnalosti nejsou.

Zákazník si je vedom nesrovnalosti specifikovaných výše (pokud nejaké takové existuji), tyto akceptuje a dobrovolne uzavírá
pojistnou smlouvu k nabízenému pojištení.
Prohlášení zákazníka ke zpracováni osobních údäu
prohlašuji a svým podpisem niže stvrzuji, že:
a) jsem byl pred udelením souhlasu obsažených na listine tohoto Záznamu z jednání výše se zpracováním mých osobních údaju, zcela v
souladu s ustanovením CI. 13 a CI. 14 GDPR, pojišt'ovadm zprostredkovatelem rádne a detailne (co do vysvetleni obsahu a významu
všech jeho jednotlivých Ustanoven|) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údaju (tzv. |rTformacním memorandem);
b) seznámení s Informacním memorandem provedla za pojišt"ovadho zprostredkovatele práve ta konkrétní fyzická osoba, která za
pojišt'ovaciho zprostredkovatele podepsala tento Záznam z jednání;
C) po seznámeni" s Informacním memorandem a pred udelením souhlasu obsažených na listine tohoto Záznamu z jednání výše
se zpracováním mých osobních údaju mne byl dán naprosto dostatecný casový prostor pro vlastní seznámeni se s Informacním
memorandem a pro zodpovezeni všech mých pnpadných dotazu k |nformacnÍmu memorandu;
d) beru na vedomí a jsem srozumen s informaci' pojištovacího zprostredkovatele o torn, že Informacní memorandum mne je a bude k
dispozici na internetových (webových) stránkách pojištovny na adrese www.csobpojm nebo na mé vyžádáni na kterémkoliv obchodním

míste pojištovny.
Prohlášení zákazníka k prubehu jednání vedoucího ke sjednáni pojišteni
prohlašuji a svým podpisem niže stvrzuji, že:
a) mé požadavky, ci1e a potreby a mnou poskytnuté informace pojišt'ovacímu zprostredkovateli souvisejíci se sjednávaným pojištením
a zaznamenané v tomto Záznamu z jednání odrážejí skutecne všechny podstatné okolnosti a skutecnosti na mé strane souvisejíci
se sjednávaným pojištením a že všechny mnou poskytnuté informace pojišt'ovacímu zprostredkovateli soUvLsejÍcÍ se sjednávaným
pojištením a zaznamenané v tomto Záznamu z jednání jsou pravdivé a úplné;
b) pojišt"ovaci zprostredkovatel zaznamenal mé požadavky, cUe a potreby a mnou poskytnuté iMormace pcýištovacimu zprostredkovateli
souvÍsejLcÍ se sjednávaným pojištením do tohoto Záznamu z jednání jasne, presne. úplne a srozumitelne s tím obsahem, jak jsem je
pojištôvacímu zprostredkovateh sdelil;
c) doporuceni, které mi pojištovací zprostredkovatel poskytl ke sjednávanému pojištení, a duvody, na kterých toto své doporucení
pojištovací zprostredkovatel zakládá, mi byly sdeleny a poskytnuty naprosto jasne, výstižne a srozumitelne tak, že jsem tomuto
doporljcen|' a temto duvodum beze zbytku porozumel;
d) stejne jasne, výstižne a srozumitelne mi byty pqišt'ovacim zprostredkovatelem vysvetleny dopady sjednání pojišteni a souvisejÍcÍ rizika;
e) v prubehu jednání zdokumentovaného tímto Záznamem z jednání jsem byl pojištovacím zprostredkovatelem rádne a detailne (co
do vysvetleni obsahu a významu všech jejich jednothvých ustanovení) seznámen s nHedujíclmi dokumenty vztahujíciml se ke
sjednávanánu pojišteni:
- lnfolist produktu,
- Informacní dokument o pojistném produktu (JPID") a

- pojistné podmínky;
seznámeni s lnfolistem produktu, Informacním dokumemem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami vztahujícimi se
ke sjednávanému pojištení provedla za pojištovacího zprostredkovatele práve ta konkrétni fyzická osoba, která za pojišt'ovadho
zprostredkovatele podepsala tento Záznam z jednání;
dán naprosto
g) po seznámeni se s obsahem všech predsMuvnich a smlwnich dokumemu a pred uzavrením pdistné smlouvy mne
dostatecný casový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem techto dokumentu a pro zodpovezení všech mých
prípadných dotazu k temto dokumentum:
h) v prubehu ,jednání zdokumentovaného tímto Záznamem z jednání mi byN v listinné podobe pojištovaclm mostredkovatekm
poskytnuty a prevzal jsem lnfolist produktu, Informacní dokument o pojistném produktu a poj lstné podmínky vztahujkí se ke
sjednávanému pojištení;
i) jednání zdokljmemované tímto Záznamem z jednání prcbehlo, tento Záznam z jednání mi byl pojištovacím zprostredkovatelem
poskytnut a v jednom vyhotoveni jsem jej prevzal.
Tento Záznam z jednání je vyhotoven ve dvou (trech) stejnopi ch, z nichž jeden náleží zákazníkovi a jeden pojištovne, prípadný tretí
pojištovacímu zprostredkovateli.
olá

f)

u
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') V prípade nedostatku místa použijte volný list papíru jako pMohu.
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Pojistna. smlouva
C. 8066697928

.

Smluvní strany:

CSOB pojišt'ovna, a. s., clen holdingu CSOB
se sídlem Masarykovo námestí 1458, Zelené Predmestí
53002 Pardubice, Ceská republika
ICO: 45534306, DIC: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstríku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz
pojistitele zastupuje:

manažer rozvoje prodeje

~

a

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské
Lázne
se sídlem l místem podnikáni Obchodní 282
54225, janské Lázne

ICO: 49290274
výpis ze zrizovací listiny, ze dne 6. 2. 2015
(dále jen pojistník)
pojistníka zastupuje:

~

itelka školy

uzavíraji
tuto pojistnou smlouvu podle zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu
(dále jen ,,obcanský zákoník").

Cisto pojistné smlouvy: 8066697928

Clánek l.
Úvodní ustanoveni

l

1.

Nedílnou soucásti pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná cást VPP Oc 2014 (dále jen
"VPP Oc 2014") stejne jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouve.

2.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovne sjednáno jinak, je pojišteným v jednotlivých pojišteních
sjednaných touto pojistnou smlouvou:
a)
b)

v jakémkoliv pojišteni majícím charakter pojišteni veci nebo jiného majetku vždy vlastník veci ci jiného
majetku, na než se pojišteni sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku pocátku pojišteni,
ve všech ostatních pojišteních:

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, janské Lázne
Obchodní 282
54225, janské Lázne
ICO: 49290274
Pokud jsou nekterá pojišteni sjednána ve prospech dalších pojištených, jsou tito uvedeni u konkrétního
predmetu pojišteni.
~

3.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovne sjednáno jinak, je oprávnenou osobou ve všech pojišteních
sjednaných touto pojistnou smlouvou:
a) pojištený, pokud nejde o prípad uvedený v bodu b)
b) pojistník v pojišteni cizího pojistného nebezpecí, splni-li podmínky stanovené obcanským zákoníkem.

4.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovne dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojišteni sjednaná
touto pojistnou smlouvou s následujíci pojistnou dobou:

Pocátek pojišteni: 15.09.2016 00:00 hodin
Konec pojištení:
pojišteni se sjednává na dobu neurcitou.

Clánek //.
Pojistnou smlouvou sjednaná poj/šten/ a jejich rozsah
W

1. Zivelni pojišteni
V souladu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojišteni ridl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást Živelní pojišteni vpp z 2014 (dále jen "VPP z 2014"), které jsou nedílnou soucásti a prílohou této pojistné
smlouvy.

ROZSAH POJIŠTENÍ
predmet pojišteni:
1. Stavba

specifikace predmetu pojišteni:
budova školy

místo pojišteni:
Obchodní 282, Janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobení
pojistných nebezpecí:
FLEXA
Doplnková živelní nebezpecí
Vodovodní škoda

vlastnictví predmetu pojišteni:
vlastni

horní hranice pojistného
plneni (KC):

pojistná hodnota:
nová cena

zpusob pojišteni:1)

119 800 000 Kc

spoluúcast:

10 000 Kc

10 000 000 KC

IR

5 000 KC

5 000 000 Kc

IR

5 000 Kc
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Císlo pojistné smlouvy: 8066697928
predmet pojišteni:
2. Soubor vecí movitých s výjimkou zásob a
veci uvedených v ci. III, odst 2 a 3 VPP
místo pojišteni:
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
Janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

T
r

vlastnictví predmetu pojišteni:
vlastni

horní hranice pojistného
plnení (KC):

FLEXA

pojistná hodnota:
nová cena

zpusob pojišteni:')

spoluúcast:

22 700 000 Kc

Vodovodní škoda

5 000 Kc

3 000 000 KC

IR

5 000 Kc

Zkrat nebo prepetí

50 000 Kc

IR

500 Kc

predmet pojišteni:
3. Soubor zásob s výjimkou veci uvedených v
CI. III, odst. 2 a 3 VPP

specifikace predmetu pojišteni:

místo pojišteni:
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
Janské Lázne 54225
-,.P"

specinkace predmetu pojišteni:

pojištení se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

vlastnictví predmetu pojišteni:
vlastni

horní hranice pojistného
plneni (KC):

FLEXA

500 000 Kc

Vodovodní škoda

500 000 Kc

pojistná hodnota:
nová cena

zpusob pojišteni:')

spoluúcast:

1 000 KC
IR

1 000 Kc

predmet pojišteni:
specifikace predmetu pojišteni:
14. Soubor staveb vyjma veci uvedených v ci.
Ill odst. 2. a 3. VPP
místo pojišteni:
vlastnictví predmetu pojišteni: pojistná hodnota.
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
vlastni
nová cena
janské Lázne 54225
pojištení se sjednává pro
horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
spoluúcast:
prípad negativního pusobeni plneni (KC):
pojistných nebezpecí:
FLEXA

116 500 000 Kc

Doplnková živelní nebezpecí
Vodovodní škoda
Sklo all risk
12kmtkoll

.,J"

10 000 Kc

10 000 000 Kc

IR

5 000 Kc

5 000 000 Kc

IR

5 000 Kc

42 000 Kc

IR

500 Kc

IR" se nm úcalv této Doii.cmé .cm/mivv mzuml nniišten/ nrvn/hn ni7ikA a v tnmfn nrínAdÄ la hnm_
pw'

L"

J

J

r"

v

v

y'

j~

hranice pojistného plnení stanovena limitem pojistného plnení,' je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci ,,Zpusob
pojištenr prázdné, rozumí se tlm pro úcely této pojistné smlouvy, že pojišteni není sjednáno ve výše uvedeném
speciá/nlm právním režimu a homl hranice pojistného plneni je urcena pojistnou cástkou.

VÝKLAD POJMÚ
Pojmem FLEXA se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojišteni sjednané pro prípad poškozeni nebo
zniceni predmetu pojišteni zpusobené pojistným nebezpecím dle CI. || odst. 1. VPP Z 2014.
Pojmem Doplnková živelní nebezpecí se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištení sjednané pro
prípad poškozeni nebo zniceni predmetu pojišteni zpusobené pojistným nebezpecím dle CI, || odst. 2. VPP Z
2014.

2. pojišteni odcizení
V souladu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojišteni ridl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást pojišteni odcizeni VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvorí prílohu této pojistné smlouvy.
Dále se toto pojišteni ridl také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpeceni proti odcizeni OPP PZK
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Císlo pojistné smlouvy: 8066697928
2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou soucásti a prílohou této pojistné smlouvyje-li touto pojistnou smlouvou v souladu s ci. ||. odst. 2. vpp k 2014 pojišteni sjednáno i pro prípad pojistného
nebezpecí vandalismus, je limit pojistného plneni ve výši 50 000 KC horní hranicí pojistného plneni za pojistnou
událost zpusobenou poškozením nebo znicením predmetu pojišteni nebo jeho cásti jakýmkoliv znecištením,
zabarvením, kresbami ci nápisy.

Y'

ROZSAH POJIŠTENÍ
predmet pojišteni:
2. Soubor veci movitých s výjimkou zásob a
vecí uvedených v ci. III, odst. 2 a 3 VPP

specifikace predmetu pojištení:

místo pojišteni:
vlastnictví predmetu pojišteni: pojistná hodnota:
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
vlastni
nová cena
janské Lázne 54225
pojištení se sjednává pro
horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
spoluúcast:
prípad negativního pusobeni plneni (KC):
pojistných nebezpecí:
pojišteni odcizeni

~W

501 000 Kc

predmet pojišteni:
3. Soubor zásob s výjimkou veci uvedených v
CI. III, odst. 2 a 3 VPP

IR

5 000 Kc

specinkace predmetu pojišteni:

místo pojišteni:
vlastnictví predmetu pojišteni: pojistná hodnota:
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
vlastni
nová cena
Janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
horní hranice pojistného zpusob pojištení?)
spoluúcast:
prípad negativního pusobení plneni (KC):
pojistných nebezpecí:
pojišteni odcizeni

500 000 Kc

predmet pojišteni:
7. Soubor cennosti

3 000 KC

specifikace predmetu pojišteni:

místo pojišteni:
vlastnictví predmetu pojištení: pojistná hodnota:
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
vlastni
nová cena
janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
horní hranice pojistného zpusob pojištení:')
spoluúcast:
prípad negativního pusobeni plneni (KC):
pojistných nebezpecí:
Pojišteni odcizeni

100 000 Kc

predmet pojišteni:
8. Soubor cennosti

pojišteni odcizení

3 000 Kc

specifikace predmetu pojišteni:
ceniny

místo pojišteni:
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
Janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního pusobeni
pojistných nebezpecí:

IR

vlastnictví predmetu pojišteni:
vlastni

horní hranice pojistného
plnení (KC):

pojistná hodnota:
nová cena

zpusob pojištení:')
,

10 000 KC
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IR

spoluúcast:

1 000 KC

Císlo pojistné smlouvy: 8066697928

predmet pojišteni:
specifikace predmetu pojišteni:
14. Soubor staveb vyjma veci uvedených v ci.
Ill odst. 2. a 3. VPP
místo pojišteni:
vlastnictví predmetu pojišteni: pojistná hodnota:
Obchodní 283,284,285, Lázenská 46,
vlastní
nová cena
Janské Lázne 54225
pojišteni se sjednává pro
horní hranice pojistného zpusob pojišteni:')
spoluúcast:
prípad negativního pusobení plneni (KC):
pojistných nebezpecí:
Vandalismus

500 000 Kc

IR

10 %, min. 5 000 KC

'Zkratkou ..IR" se Dro úce/v této Doijstné sm/ouvv mzuml miištenl nrvnlhn ri7ikA a v tnmtn nrirmdi5 io hnm

"" " " " " " " r" " " " " " "J " " " " r" "í" " "" ' " "' " "" " " " J ' """"" M"j'"""' " r"'
V
YI
J T
rr
hranice pojistného plnení stanovena limitem pojistného plneni,' je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci ,,Zpusob
pojišteni" prázdné, rozumí se tlm pro úcely této pojistné smlouvy, že pojištení není sjednáno ve výše uvedeném
speciálním právním režimu a homi hranice pojistného plnení je urcena pojistnou cástkou.

VÝKLAD POJMÚ
Pojmem pojišteni odcizení se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni sjednané pro prípad vzniku
škodné události pusobením pojistných nebezpecí dle CI. ll odst. 1, VPP K 2014.

3. pojišteni vozidel
V souladu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojišteni rídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást pojišteni vozidel VPP HA 2014 (dále jen "VPP ha 2014"). Dále se toto pojišteni ridl také podmínkami pro
poskytováni Asistencní služby AS 2014 (dále jen "AS 2014").
Všechny pojistné podmínky uvedené v tomto odstavci výše jsou nedílnou soucásti a prílohou této pojistné
smlouvy.
ROZSAH POJIŠTENÍ

Predmet (vozidlo) c.
4

Registracní znacka
3H21029

VIN
WFOSXXTTFS6M35286
pojištení se
územní rozsah
sjednává v rozsahu:
pojištení:
HA
ODC
SKL
Predmet (vozidlo) c.
5

Rok výroby
vlastnictví vozidla:
pojistná hodnota:
2006
vlastni
obwklá cena
pojistná cástka
rocní limit plneni
(kc):
(KC):
spoluúcast:

Evropa vcetne CR
Evropa vcetne CR
Evropa vcetne CR

260 000
260 000
10 000

Registracní znacka
2H39188

vin
WVG7771TZ5W017676
pojišteni se
územní rozsah
sjednává v rozsahu:
pojištení:

Tovární znacka l typ l druh
Ford l Transitl dodávkové

5 %, min. 5 000 KC
10 %, min. 10 000 KC
500 Kc

Továrni znacka l typ l druh
Volkswagen l Touran l osobní

Rok výroby
vlastnictví vozidla:
pojistná hodnota:
2004
vlastni
obvyklá cena
pojistná cástka
rocní limit plneni
(kc):
(KC):
spoluúcast:

HA

Evropa vcetne CR

150 000

5 %, min. 5 000 KC

ODC

Evropa vcetne CR

150 000

10 %, min. 10 000 Kc

SKL

Evropa vcetne CR

10 000
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500 KC

Císlo pojistné smlouvy: 8066697928

Predmet (vozidlo) c.
6

Registracní znacka
28TUA08

VIN
TJ5NP2100X1001989
pojišteni se
sjednává v rozsahu:

l

HA
ODC

územní rozsah
pojištení:

Továrni znacka l typ l druh
NP
l NP - 21 l príves/náves

Rok výroby
vlastnictví vozidla:
pojistná hodnota:
1999
vlastni
obwklá cena
pojistná cástka
rocní limit plneni
(kc):
(KC):
spoluúcast:

Evropa vcetne CR
Evropa vcetne CR

10 000
10 000

5 %, min. 5 000 KC
5 %, min. 5 000 Kc

ASISTENCNÍ SLUŽBA
V prípade havárie, odcizeni nebo poruchy motorového vozidla druhu: osobní, terénni, dodávkové, obytné,
nákladní, tahac návesu, autobus, se pojištený muže obrátit na asistencní službu CSOB Pojišt'ovna Asistence na
telefon " 420 222 803 442 s nepretržitou službou 24 hodin denne. Rozsah a podmínky asistencních služeb jsou
dány podmínkami AS 2014, které jsou prílohou této pojistné smlouvy.
POJISTNÉ PLNENÍ
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnení za škodnou událost spocivajici v odäzeni vozidla nebo jeho cásti
krádeži nebo loupežným prepadením ve smyslu cásti A CI, || odst. 2 VPP HA 2014 je, že vozidlo bylo v dobe
vzniku škodné události zabezpeceno minimálne zpusobem stanoveným ve VPP HA 2014 cásti F Predpis
zabezpeceni vozidel proti odcizeni.
"

VÝKLAD POJMÚ
Zkratkou (pojmem) HA se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí havarijní pojišteni vozidla dle cásti A CI. || odst. 1
VPP HA 2014 pro prípad pusobeni pojistných nebezpecí stret, pád, náraz, požár, výbuch, blesk, krupobití,
vichrice, pád jakýchkoliv veci, povoden, záplava, zásah cizí osoby, pohrešování v prícinné souvislosti s dopravní
nehodou šetrenou policií.
Zkratkou (pojmem) ODC se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni odcizeni vozidla dle cásti A CI. || odst.
2 VPP HA 2014 pro prípad pusobeni pojistných nebezpecí odcizeni krádeži nebo loupežným prepadením.
Zkratkou (pojmem) SKL se pro úcely této pojistné smlouvy rozumí pojišteni dle VPP HA 2014 cást C oddíl
pojišteni okenních skel vozidla.

4. pojišteni prepravovaného nákladu
V souladu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojišteni ridl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
cást pojišteni prepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP PPN 2014"), které jsou nedílnou soucástí a
prílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojišteni ridl také doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla
zabezpeceni prepravovaného nákladu OPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které jsou také nedílnou
soucásti a prílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTENÍ
predmet pojišteni (pojištená vec):
9. cennosti
pojišteni se sjednává pro
prípad negativního
pusobení pojistných
nebezpecí:
CENNOSTI - BASIC

specifikace predmetu:

horní hranice
pojistného plnení (KC):

spoluúcast:

70 000 Kc

územní platnost pojišteni:

1 000 Kc Ceská republika a okolní
sousední státy

VÝKLAD POJMÚ
CR + sousedicí státy znamená, že pojištení je platné na území definovaném v CÁSTI C. CI. l. odst. 1, VPP PPN
2014

5. pojišteni odpovednosti za újmu
V souladu s clánkem l. pojistné smlouvy se toto pojišteni ridl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštni
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Císlo pojistné smlouvy: 8066697928
cást pojišteni odpovednosti fýzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou
nedílnou soucásti a prílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTENÍ

pojišteni odpovednosti za újmu z cinnosti a ze vztahu

l

pojišteni odpovednosti za újmu se sjednává pro prípad právním predpisem stanovené odpovednosti pojišteného
za újmu zpusobenou jinému, a to v rozsahu dle CI. || odst. 1. VPP ODP 2014.
limit pojistného plneni (KC)
územní rozsah pojišteni
spoluúcast
5 000 000 Kc
ceská repub|ikd

1 000 Kc

pojišteni odpovednosti za újmu zpusobenou vadou výrobku
V souladu s CI. || odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojišteni vztahuje na právním predpisem
stanovenou odpovednost pojišteného za:
a) majetkovou újmu zpusobenou jinému na veci nebo na zvíreti nebo
b) újmu zpusobenou cloveku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spocivajici v duševních
útrapách pri ublíženi na zdraví ci usmrceni

·WW

C) následnou financní újmu
zpusobenou vadou výrobku.

limit pojistného plneni (KC)
územní rozsah pojištení
spoluúcast
3 000 000 Kc
Ceská repub|ikd

1 000 Kc

pojišteni odpovednosti za cistou financní újmu
V souladu s CI. || odst. 3. písm. a) vpp ODP 2014 se ujednává, že se pojišteni vztahuje na právním predpisem
stanovenou odpovednost pojišteného za cistou financní újmu, krome schodku na sverených financních
hodnotách, újmy vzniklé v prícinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v prícinné
souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.
limit pojistného plnení (KC)
územní rozsah pojištení
spoluúcast
1 000 000 Kc
Ceská repub|ikd

1 000 KC

pojišteni odpovednosti za nemajetkovou újmu

~

V souladu s CI. || odst. 3. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává pojišteni nemajetkové újmy zpusobené
neoprávneným zásahem do práva na ochranu osobnosti cloveka a z nich vyplývajici penežitou náhradu
nemajetkové újmy. Uzemni rozsah pojišteni dle predchozí vety je shodný s územním rozsahem pojišteni
dohodnutým v této pojistné smlouve pro pojišteni odpovednosti za újmu.
spoluúcast

limit pojistného plneni (KC)
1 000 000 Kc

1 000 Kc

Souhrnné iimity po lstného pinent
Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednáni smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plneni ve výši
20 000 000 KC je horní hranici pojistného plneni pojistitele z pojišteni sjednaných touto pojistnou smlouvou za
pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání úcinnosti dle této pojistné smlouvy a zpusobené pojistnými
nebezpecími tíha snehu nebo námraza, sesuv pudy, zricení skal nebo zemin, krupobití, zemetresení, náraz
vozidla, kour, nadzvuková vlna, pád stromu, stožáru a jiných predmetu, lavina, vichrice. Tento limit
pojistného plneni se vztahuje i na pojišteni prerušeni nebo omezeni provozu z duvodu vecné škody, došlo-li k
vecné škode z príciny tíha snehu nebo námraza, sesuv pudy, zríceni skal nebo zemin, krupobití, zemetresení,
náraz vozidla, kour, nadzvuková vlna, pád stromu, stožáru a jiných predmetu, lavina, vichrice, je-li v pojistné
smlouve sjednáno. Pokud jsou pojišteni s pojistnými nebezpecími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v CI.
|| v samostatné cásti pojišteni vozidel nebo pojišteni prepravovaného nákladu, limit pojistného plneni se na ne
nevztahuje.
Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednáni smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plneni ve výši
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13 500 000 KC je horní hranici pojistného plneni pojistitele z pojišteni sjednaných touto pojistnou smlouvou za
pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání úcinnosti této pojistné smlouvy a zpusobené pojistným
nebezpecím vodovodní škoda. Tento limit pojistného plneni se vztahuje i na pojištení prerušení nebo omezeni
provozu z duvodu vecné škody, došlo-li k vecné škode z príciny vodovodní škoda, je-li v pojistné smlouve
sjednáno. Pokud jsou pojišteni s pojistným nebezpecím vodovodní škoda sjednána v CI. ll v samostatné cásti
pojišteni vozidel nebo pojišteni prepravovaného nákladu, limit pojistného plnení se na ne nevztahuje-

Y

Clánek Ill.
Hlášeni škodných událostí
Vznik škodné události je úcastník pojišteni podle ustanoveni § 2796 obcanského zákoníku povinen oznámit
pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebo na adrese:
CSOB Pojištovna, a. s., clen holdingu CSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo námestí 1458, 53002 Pardubice

Clánek IV.
pojistné
~

pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojišteni sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným
bežným.
výše pojistného za jednotlivá pojišteni ciní:

Pojištení
1. Živelní pojišteni

pojistné
51 557 Kc

Rocní pojistné
51 557 kc

2.
3.
4.
5.

5 417 KC
649 Kc
13 949 Kc
11 494 KC
83 067 KC

5417 KC
649 Kc
13 949 Kc
11 494 KC
83 067 KC

pojišteni
pojišteni
pojišteni
pojišteni
Soucet

odcizeni
prepravovaného nákladu
odpovednosti za újmu
vozidel

pojistné = pojistné za všechna pojišteni sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1
pojistného roku nebo je-li pojištení sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojišteni
rovno pojistné dobe

.W

Rocní pojistné = pojistné za všechna pojišteni sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1
pojistného roku
splátkový kalendár
Placení pojistného za všechna pojišteni sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 15.09.2017 00:00 hodin rIdi
následujichn splátkovým kalendárem:
pojistník je povinen platit pojistné v následujicich terminech a splátkách:

Splátka pojistného
83 067 Kc

Datum splátky pojistného
29. 09. 2016

pojistné poukáže pojistník na úcet CSOB pojištovny, a. s., clena holdingu CSOB,
císlo 180135112/0300 u Ceskoslovenské obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8066697928.
pojistné se považuje za uhrazené dnem pripsáni na úcet CSOB pojištovny, a. s., clena holdingu CSOB.
prípadný rozdíl mezi souctem pojistného a sumou splátek pojistného je zpusoben zaokrouhlovánim a v celé výši
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jde na vrub pojistitele.
V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujicich dnech a mesicich splatnosti (dd. mm.):
15.09.
výše pojistného za další pojistné období se ridl splátkovým kalendárem zaslaným pojistníkovi na zacátku dalšího
pojistného období.

l

Clánek V.
Záverecná ustanoveni
Správce pojistné smlouvy: Ing. Lubomír Rolc, telefon: 601370548, email: lubomir.rolc@obchod.csobpoj.cz
1.

pojistník uzavrením této pojistné smlouvy udeluje pojistiteli následujici souhlasy:
a) V souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, ve znení
pozde/š/ch p/'edpisu, a v souladu se zákonem c. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných císlech a o
zmene nekterých zákonu, ve znení pozde/š/ch p/bdpisu, souhlas se zpracováním osobních údaju,
respektive souhlas s využ/ván/m rodného císla.
b) V souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekteiých zákonu, ve znení
pozdejších pnsidpisu, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údaju za úcelem pmvozovánl pojištovací
cinnosti, cinností souvisej/c/ch s poj/štovac/ cinnosti, za//štovac/ cinnosti.
C) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona c. 48Q/2004 Sb., o nekteých službách infonnacnl spolecnosti
a o zmene nekterých zákonu (zákon o nekterých službách informacní spolecnosti), ve znení pozdejších
pibdpisu, souhlas k využití podrobnosti e/ektmnického kontaktu za úcelem š//bn/ obchodních sdeleni.
d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona c. 277/2009 Sb., o pojištovnictví, ve znení pozde/š/ch
p/bdpisu, souhlas s poskytnutím informaci (ýkaj/c/ch se pojišteni urceným subjektum.

~

pojistník byl pojistitelem informován o úcelu zpracováni osobních údaju, výctu zpracovávaných osobních
údaju, identifikaci správce a období zpracováni osobních údaju, k nimž jsou výše uvedené souhlasy udeleny.
Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou soucásti
této pojistné smlouvy.
pojistník uzavrením této pojistné smlouvy udeluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve vecech souvisejících s
pojištením sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v prípade pojistné nebo škodné události, jednal
jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánu verejné moci nebo tretích osob, a to
vcetne možnosti nahlíženi do spisu a porizováni výpisu ci opisu z nich.
2.

pojistník prohlašuje, že se dukladne seznámil se znením pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami
pojistitele, které jsou nedílnou soucásti pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich
prevzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se pred uzavrením pojistné smlouvy podrobne seznámil se všemi
vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášt uvedenými v dokumentu .Sdeleni informací pojistitelem
zájemci o pojišteni", která by mohla být považována za ustanoveni neocekávaná ve smyslu § 1753
obcanského zákoníku, a souhlasí s nimi. pojistník také prohlašuje, že jeho odpovedi na písemné dotazy
pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 obcanského zákoníku jsou pravdivé.

3.

pojistník cestne prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdive stvrzuje, že má objektivne
existujici pojistný zájem na pojišteních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, nebot je na jeho strane
naplnena nekterá z niže uvedených skutecnosti jeho pojistný zájem dokládajicí:

—y

a) Majetek, jehož se má pojištení týkat, je
· ve vlastnictví, spoluvlastnictví (vcetne prídatného), spolecenství jmení ci rádné, poctivé a pravé držbe
pojistníka;
· sice ve vlastnictví tretí osoby, ale pojistníkovi k nemu svedci nekteré z vecných práv k cizím vecem
(napr. vecné bremeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.):
· sice ve vlastnictví tretí osoby, ale pojistník oprávnene vykonává jeho správu (napr. jako správce ci
sverenský správce apod.);
· pojistníkem po právu užíván na základe smlouvy:
" pojistníkem prevzat za úcelem splneni jeho závazku;
· ve vlastnictví ci spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
· ve vlastnicNi ci spoIuvlastnictvi právnické osoby, jejíž je pojistník clenem ci spolecníkem, clenem jejího
orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatne ovlivnuje na základe dohody ci jiné skutecnosti;

Strana 9 (z celkem stran 11)

Císlo pojistné smlouvy: 8066697928

· ve vlastnictví ci spoluvlastnictví clenu ci spolecníku pojistníka, clenu jeho orgánu nebo toho, kdo
pojistníka podstatne ovlivnuje na základe dohody ci jiné skutecnosti;
· urcen k zajišteni dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník veritelem;
· soucásti majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvencni správce jednající na úcet dlužníka) nebo

l

· ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka porídily.
b) Financní ztráty, jichž se má pojišteni týkat, hrozí
' pojistníkovi:
· osobe blízké pojistníkovi:
· právnické osobe, jejíž je pojistník clenem ci spolecníkem, clenem jejího orgánu nebo tím, kdo
právnickou osobu podstatne ovlivnuje na základe dohody ci jiné skutecnosti nebo
· clenum ä spolecníkum pojistníka, clenum jeho orgánu nebo tomu, kdo pojistníka podstatne ovlivnuje na
základe dohody ci jiné skutecnosti.
c) Sjednávané pojišteni odpovednosti
" je pojištením pojistníkovy odpovednosti za újmu;
' je pojištením odpovednosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
' je pojištením odpovednosti za újmu osob, které mohou zpusobit újmu pojistníkovi (napr. pojišteni
odpovednosti zamestnance za újmu zpusobenou pojistníkovi, coby zamestnavateli);
" je pojištením odpovednosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník clenem ci spolecníkem, clenem
jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatne ovlivnuje na základe dohody ci jiné
skutecnosti:

~

' je pojištením odpovednosti za újmu clenu ci spolecníku pojistníka, clenu jeho orgánu nebo toho, kdo
pojistníka podstatne ovlivnuje na základe dohody ci jiné skutecnosti nebo
' je pojištením odpovednosti za újmu osoby, která se pri plneni závazku pojistníka zavázala provést
urcitou cinnost samostatne (napr. tzv. subdodavatele pojistníka).
4.

Vznikne-li v jakémkoliv pojišteni veci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom
míste pojišteni pojistná událost na vice pojištených predmetech pojišteni pusobením jednoho pojistného
nebezpecí, podili se oprávnená osoba na pojistném plneni pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúcasti
sjednaných pro pojišteni, v nemž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávnenou osobu
výhodnejší podílet se na pojistném plneni všemi dohodnutými spoluúcastmi.

5.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednáni této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou
soucásti, pojistitel a pojistník výslovne sjednávají, že je-li pojišteným podnikatel (at fýzická nebo právnická
osoba), pak se všechna pojišteni veci ci staveb (není-li stavba samostatnou veci, ale jen soucásti jiné veci)
sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahuji pouze a jen na ty pojištené veci ci stavby, které jako majetek
pojišteného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události soucásti obchodního závodu pojišteného
podnikatele ve smyslu ustanoveni § 502 obcanského zákoníku. Toto ustanoveni se však nepoužije pro
pojišteni prepravovaných veci sjednané dle VPP HA 2014.

6.

pojistná smlouva a ji sjednaná pojišteni se ridl ceským právním rádem.

7.

Pocet stran pojistné smlouvy bez príloh:

8.

Prílohy:
l) Seznam budov
2) VPP OC 2014
3) VPP Z 2014
4) DPP PZK 2014
5) VPP K 2014
6) AS 2014
7) VPP HA 2014
8) DPP PZN 2014
9) VPP PPN 2014
10) VPP ODP 2014

11
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9.

pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právni síly, pricemž jedno vyhotoveni obdrží
pojistník a zbývající dve pojistitel.

l
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0bchodniakad
a praktická škola O
Obchodní 282,
lCO:492
Tel: 499
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splátkový kalendár k pojistné smlouve
C. 8066697928
Tento splátkový kalendár upravuje splátky pojistného za pojišteni dle výše uvedené pojistné smlouvy na
pojistné období nebo na pojistnou dobu od 15.09.2016 00:00 hodin do 15.09.2017 00:00 hodin.
pojistník je povinen platit pojistné v následujicich terminech a splátkách:

Datum splátky pojistného
29. 09. 2016
pojistné poukáže pojistník na úcet CSOB Pojištovny, a. s., clena holdingu CSOB,
císlo 180135112/0300 u Ceskoslovenské obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8066697928.
pojistné se považuje za uhrazené dnem pnpsání na úcet CSOB

,...J.u"lNLC|f...dne !.9,9. 'uu¢
4v

Splátka pojistného
83 067 Kc

a

" csob pojištovna
l

csob Pojišt'ovna, a. s., clen holdingu CSOB
se sídlem Masarykovo námestí 1458, Zelené Predmestí
53002 Pardubice, Ceská republika
ICO: 45534306, DIC: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstríku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B,
vložka 567
(dále jen ,,pojistitel")
Tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Hlavní predmet podnikání pojistitele:
Název a sídlo orgánu dohledu:

Sdelení informaci
zájemci o pojištení

pojistitelem

pojištovací cinnost dle zákona c. 277/2009 Sb., o pojištovnictví, ve znení pozdejších
predpisu
Ceská národní banka, se sídle

Poj/št'ovac/zprostredkovate/ (dále také "PZ') jednaj/c/
jménem pojistitele na základe smlouvy o
zprostredkováni pojišteni:

NázevAméno a príjmení PZ a kontaktní údaje
~

Informace o obsahu pojištení

pojistitel sjednává pojišteni majetku, odpovednosti a jiných rizik podnikatelU a organizaci, které muže zahrnovat:
· Živelní pojišteni
· pojišteni odpovednosti fýzických a právnických osob
· pojišteni odpovednosti za újmu zpusobenou v souvislosti s
· pojišteni majetku na všechna rizika ,,ALL RISKS"
· pojišteni živelnIho prerušeni provozu
poskytováním odborných služeb
· pojišteni odcizení
· pojišteni urcená pro silnicního nákladního dopravce nebo
· pojišteni stroju
zasilatele, které muže zahrnovat:
· pojišteni elektronických zarízeni, které muže zahrnovat:
- pojišteni odpovednosti silnicního nákladního dopravce za
- pojišteni veci
újmu na prepravované zásilce
- pojišteni odpovednosti zasilatele za újmu
- pojišteni nnancn ich ztrát
- pojišteni financních ztrát
· pojišteni strojního prerušení provozu
· Stavebne-montážní pojišteni na všechna rizika, které muže · pojišteni odpovednosti za škodu zpusobenou pri výkonu
povdáni
zahrnovat:
° pojišteni vozidel, které muže zahrnovat:
- pojišteni veci
- pojišteni vozidel
- pojišteni odpovednosti
- pojišteni nákiadu na pujcovné
- pojišteni ztráty ocekávaného zisku
- pojišteni okenních skel vozidla
· pojišteni prepravovaného nákladu, které muže zahrnovat:
- pojišteni zavazadel a prepravovaných veci
- pojišteni veci movitých
· pojišteni prepravovaných osob, které muže zahrnovat:
- pojišteni cennosti a veci zvláštni hodnoty
- pojišteni pro prípad trvalých následku úrazu
7jišteni zásilek
- pojišteni pro prípad smrti zpusobené úrazem
~
- pojišteni pro prípad léceni úrazu - denní odškodné

jednotlivá pojišteni nabízejí pojistnou ochranu pro prípad:
· poškozeni, zniceni nebo pohrešováni hmotných movitých veci ci staveb, zejména v rozsahu vyjmenovaných pojistných
nebezpecí, nekterá pojišteni však nabízejí pojistnou ochranu i pro prípad jakékoli škodné události, která není vyloucena
pojistnými podmínkami ci pojistnou smlouvou,
· financních ztrát zpusobených prerušením nebo omezením provozu z duvodu vecné škody ve smyslu predchozí odrážky,
· odpovednosti za újmu,
· trvalých následku úrazu, smrti zpusobené úrazem ci pro prípad lécení úrazu v pojišteni prepravovaných osob.
USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK A SMLUVNÍCH DOLOŽEK, O NICHŽ MOHOU EXISTOVAT POCHYBNOSTI, ZDA JE
POJISTNÍK MUŽE ROZUMNE OCEKÁVAT
Všechna pojišteni mají definovány výluky z pojišteni, tedy situace, za kterých z pojišteni nevzniká oprávnené osobe právo na
pojistné plneni. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v clánku nazvaném Vý;uky z pojišteni. Spolecné výluky pro všechna
pojišteni jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách - obecná cást VPP OC 2014 (dále jen ,,VPP Oc 2014"), ostatní
potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojišteni rídí.
pojistná nebezpecí povoden nebo záplava se sjednávají s cekací dobou dennovanou ve VPP QC 2014 v délce 10 dnu. Za pojistné
události zpusobené povodni nebo záplavou a vzniklé v cekací dobe, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnení.
Vznik nároku na pojistné plneni ze škodných události zpusobených odcizením je v jednotlivých pojišteních podmínen splnením
alespon minimálni úrovne zabezpeceni predmetu pojišteni. Od kvality zabezpecovacích opatreni' se odvíjí maximálni výše
pojistného plneni, na které vzniká oprávnené osobe nárok. Vetšina pojišteni definuje minimálni požadavky na zabezpeceni pro
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ripad odcizeni v Doplnkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpeceni proti odcizeni DPP PZK 2014 nebo v Doplnkových
pojistných podmínkách - Pravidla zabezpeceni prepravovaného nákladu OPP PZN 2014.
Všeobecné informace
pojistné a poplatky: pojistné je sjednáno jako bežné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené
variante pojišteni. výše pojistného je individuálni a odvíjí se zejména od požadovaného rozsahu pojišteni a doby trvání pojištení, je
uvedena v nabídce pojištení a následne v pojistné smlouve. pojistitel neúctuje jiné poplatky.
Platba pojistného: pojistné je možné platit na obchodních místech pojistitele, prevodem na úcet pojistitele nebo prostrednictvím
poštovni poukázky. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, je bežné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové
pojistné dnem pocátku pojišteni. v pojistné smlouve muže být sjednáno placeni pojistného ve splátkách, se stanovením výše a
splatnosti splátek. pojistitel nevyžaduje zálohy na pojistné,
Informace o danových predpisech: danové aspekty pojišteni jsou upraveny obecne závaznými právními predpisy Ceské
republiky, zejména zákonem c. 586/1992 Sb., o daních z príjmu, ve znení pozdejších predpisu.
Doba platnosti pojistné smlouvy: pojistnou smlouvu lze uzavrít na dobu urcitou ci neurcitou což platí i pro sjednáni jednotlivých
výše uvedených pojišteni.
Zk)usoby zániku pojistné smlouvy resp. pojišteni: pojišteni muže zaniknout zejména z následujicich duvodu:
· Uplynutím pojistné doby.
· Marným uplynutím lhuty stanovené pojistitelem pojistníkovi v upomínce k zaplaceni dlužného pojistného nebo jeho cásti.
ipovedi do 2 mesícu ode dne uzavreni pojistné smlouvy.
-¶wýpovedi do 3 mesícu od oznámeni škodné události.
· výpovedi do 2 mesícu ode dne, kdy se pojistník dozvedel, že pojistitel pri urceni výše pojistného nebo výše pojistného plneni
použil zakázané hledisko ve smyslu § 2769 zákona c. 89/2012 Sb.,obcanský zákoník (dále jen .obcanský zákoník").
· výpovedí do 1 mesíce ode dne, kdy bylo pojistníkovi doruceno oznámeni o prevodu pojistného kmene nebo o premene
pojistitele.
· výpovedi do 1 mesíce ode dne, kdy bylo zverejneno oznámeni o odnetí povoleni k provozováni pojištovací cinnosti pojistiteli.
· je-li pojišteni sjednáno s bežným pojistným, výpovedi ke konci pojistného období dorucenou druhé strane nejpozdeji 6 týdnu
pred uplynutím pojistného období.
· výpovedi pojistitele ve smyslu § 2791 odst. 2., § 2792 nebo § 2793 odst. 1. obcanského zákoníku.
· Písemnou dohodou smluvních stran.
· Odstoupením od pojistné smlouvy.
· Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpecí, dnem smrti pojištené osoby, dnem zániku pojištené právnické osoby
bez právního nástupce nebo dnem odmítnuti pojistného plneni ve smyslu § 2809 obcanského zákoníku.
Praktické pokyny ¢ýkaj/c/ se možnosti odstoupeni od pojistné smlouvy:
Od pojistné smlouvy mohou smluvní strany odstoupit dle § 2808 obcanského zákoníku. pojistitel má právo od smlouvy odstoupit,
porušil-li pojistník nebo pojištený úmyslne nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdelením ve smyslu § 2788 obcanského
zákoníku a prokáže-li, že by pri pravdivém a úplném zodpovezeni dotazu smlouvu neuzavrel. pojistník má právo od smlouvy
odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost dle § 2789 obcanského zákoníku. Právo na odstoupeni zaniká, není-li uplatneno do 2 mesícu
od okamžiku, kdy smluvní strana porušeni povinnosti zjistila nebo musela zjistit. Smluvní strany si vyporádají závazky dle § 2808
. 2 obcanského zákoníku. V prípade pojistných smluv uzavrených se spotrebiteli jako pojistníky mimo prostory obvyklé pro
F-Whikatelovo podnikáni je pojistník dále oprávnen odstoupit od pojistné smlouvy ve lhute 14 dnu od uzavreni pojistné smlouvy
podle § 1829 a násl. obcanského zákoníku. Právo na odstoupeni zaniká, není-li uplatneno v uvedené lhute 14 dnu. V prípade
spotrebitele je lhuta zachována i v prípade je-li v této lhute oznámeni o odstoupeni odesláno pojistiteli. pojistník muže v tomto
prípade využít pro odstoupeni od smlouvy formulár pro odstoupeni od smlouvy zverejnený na výše uvedených internetových
stránkách pojistitele, který je rovnež dostupný na obchodních místech pojistitele.
Oznámeni o odstoupení musí být ucineno písemne. Oznámeni o odstoupeni od pojistné smlouvy muže pojistník zaslat na adresu
sídla pojistitele.
Právo platné pro pojistnou smlouvu: pojistitel navrhuje, aby se pojistná smlouva a pojišteni v ni sjednaná rídila ceským právním
rádem.
Zpusob vynzováni st/žnost/ pojistníku, pojištených nebo oprávnených osob: v zájmu rádného posouzeni jakékoliv stížnosti
týkající se pojišteni je treba zachovat písemnou formu (dopis, fax, e-mail) a ve stížnosti uvádet identifikacní a kontaktní údaje osoby,
která podala stížnost. Prípadné stížnosti lze zasílat na výše uvedenou adresu sídla pojistitele. Osoba, která stížnost podala, bude
bez zbytecného odkladu pojistitelem vyrozumena o tom, že pojistitel stížnost prijal, jakož i o tom, jakým zpusobem a v jaké lhute
bude vyrízena. Následne pojistitel tuto osobu písemne vyrozumí o vyrízeni stížnosti. Není vyloucena možnost obrátit se s pripadnou
stížnosti na Ceskou národní banku jako orgán, který vykonává dohled nad financním trhem, vcetne pojištovnictví,
je-li pojistníkem ve sjednaném pojišteni spotrebitel, má právo na tzv. mimosoudní rešeni spotrebitelského sporu vzniklého ze
Bednaného pojišteni. Vecne príslušným orgánem mimosoudního rešeni spotrebitelských sporu vzniklých z predmetného pojišteni je
ceská obchodní inspekce (internetová adresa Ceské obchodní inspekce: http://www.coi£zn.
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pojištovna

pojistka

CSOB Pojištovna, a. s.. Clen holdingu CSOB
se sídlem Masarykovo námestí 1458, Zelené Predmestí

potvrzujÍcÍ uzavreni pojistné smlouvy císlo 8066697928

53002 Pardub}ce. Ceská repubHka
ICO: 45534306. DiC: CZ699O0076i

l

zapsaná v obchodním rejstríku u Krajského soudu Hradec
Králové. oddíl B. v|ožka 567
(dále jen . pojisUtel")

Údaje o pojistníkovi

pojistník:

Název
Obchodní akademie, Obchodní škola a
Praktická škola pro telesne postižené
Adresa sídla nebo bydlište
Obchodní 282, Janské Lázne 54225

/Co
49290274

Základni údaje o poj/šten/

pojistná doba:

Pocátek pojI'šten/
15.09.2016

%daje o rozsahu poj/šten/

-

požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zrícenl pilotovaného letÍcÍho telesa, jeho cásti nebo jeho nákladu.
vichnce o rychlosti vetru alespon 75 km/hod.; krupobití; sesouváni pudy, zríceni skal nebo zemin, lavina; pád
stromu, stožáru a jiných predmetu: zemetresení o sIle otresu dosahujicich alespon 6. stupne EMS v míste
pojištení; tíha snehu nebo tíha námrazy: náraz vozidla, kour, nadzvuková vlna (aerodynamický tresk).

vodovodní škoda
zkrat nebo prepetí
sklo all risks
EQiištenLQdckeni
-

odcizení predmetu pojišteni krádeži vIoupánIm nebo loupežným prepadením a poškozeni nebo zniceni
predmetu pojišteni v prícinné souvislosti s odcizením veci

vandalismus
EQjištRnLYQúdd
-

€

stret, pád, náraz, požár, výbuch, úder blesku, krupobití, vichrice, pád jakýchkoli veci, povoden, záplava, zásah
cizí osoby, pohrešováni vozidla nebo jeho cásti v prícinné souvislosti s dopravní nehodou šetrenou policii

krádež vloupáním nebo loupežným prepadením
poškozeni nebo znicení okenních skel jakoukoli nahodilou události
E!2jiš&enLRkRravQy;anghQmklmu
odcizení prenášeného nebo v silnicním motorovém vozidle preváženého predmetu pojištení loupežným
prepadením nebo v prícinné souvislosti s dopravní nehodou šetrenou policii

EQjištgnLMRQmnQmmickýchARráynmchmQk
-

pojišteni
pojištení
pojišteni
pojištení

odpovednosti
odpovednosti
odpovednosti
odpovednosti

za
za
za
za

újmu z cinnosti a ze vztahu
újmu zpusobenou vadou výrobku
nemajetkovou újmu
cistou financní újmu

pojistná událost:
pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištením zpusobená pojistným nebezpecím uvedeným v pojistné
smlouve, v této pojistce a blíže specifikovaná v pojistných podmínkách.

Oprávnená osoba:
Oprávnenou osobou je ve všech pojišteních sjednaných pojistnou smlouvou:
a) pojištený, pokud nejde o prípad uvedený v písm. b)
b) pojistník v pojišteni cizího pojistného nebezpecí, splni-li podmínky stanovené zákonem c. 89/2012 Sb.,
obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu

;
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www.csobpoj.cz

800 100 777

