Pojistná smlouva č. 400 040 029 - dodatek č. 6
Evidenční číslo: C550006885
Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815
zastoupená na základě pověření Ing. Janem Víchou, senior manažerem a Kateřinou Šustrovu, manažer metodické podpory
korporátního pojištění

(dále jen „pojistitel”)
a

Pojišťovna VZP, a.s.
Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 271 16 913
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100
zastoupená Robertem Karešem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
a Ing. Pavlem Ptáčníkem , členem představenstva

(dále jen „soupojistitel”)
a

Fakultní Thomayerova nemocnice
příspěvková organizace
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
IČ: 00064190
zastoupená ředitelem doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc.

(dále jen „pojistník“)

uzavírají níže uvedená pojištění:
_______________________________________________________________________________________________________________

Počátek pojištění:

Účinnost změny:

Pojistná doba:

Pojistné období:

Výroční den:

01.10.2016, 00:00 hod.

01.10.2021, 00:00 hod.

1 rok

1 rok

01.10., 00:00 hod.

_______________________________________________________________________________________________________________

Pojištění pro případ poškození věci
Všeobecné pojistné podmínky:
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění průmyslu – pojištění pro případ poškození věci Allianz pojišťovny, a.s.
PMP-04 vydanými s platností od 1. ledna 2014 (dále jen “VPP”), sjednanými doložkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou
součástí této pojistné smlouvy.
Sjednané doložky a smluvní ujednání:
M-420 Jedna pojistná událost - 72 hodin
M-449 Pojištění škod způsobených pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
M-487 SU-04 - Smluvní ujednání pro pojištění pro případ poškození věci a pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Obecná smluvní ujednání
Jedna spoluúčast
V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou
událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je největší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý předmět pojištění postižený touto
pojistnou událostí, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění.
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Zachraňovací náklady
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady až do výše 2 % pojistné částky pojištěné věci nebo
příslušného limitu plnění, není-li v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či smlouvě uveden limit vyšší; zachraňovací
náklady na záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny až do výše pojistné částky pojištěné věci nebo příslušného limitu plnění.

Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události
Jedná se o přiměřené a doložitelné náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaloží na přípravu, dokladování, ověřování nebo
zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná smlouva. Takovéto náklady zahrnují mzdové prostředky a s
nimi spojené režijní náklady vynaložené pojištěným (např. příplatky za přesčasovou práci, práci v noci, o víkendech a zákonem
stanovených svátcích, za přednostní zpracování, výrobu, dodání, pronájem, za spěšnou přepravu včetně letecké) a rovněž další
náklady na externí účetní, poradce a konzultanty. Pojištění se dále vztahuje také na zvýšené náklady vynaložené v důsledku změny
legislativy, obecně závazných předpisů, norem apod., pokud je pojistník při odstraňování následků po pojistné události takové
náklady povinen vynaložit. Toto pojištění se sjednává na první riziko. Limit plnění ve výši 500 000,- Kč.

Výpočet pojistného při zániku pojištění
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení běžného pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného pouze za dobu
pojištění do jeho zániku.

Smluvní ujednání k pojištění majetku:
Místa pojištění
Pro místa, kde se nachází vlastní majetek pojistníka / pojištěného, a majetek po právu užívaný včetně nedokončených investic,
majetku ve zkušebním provozu apod., neuvedená v pojistné smlouvě, je místem pojištění území České republiky. U takových míst
musí být v případě pojistné události písemně prokazatelné, že se na nich v době pojistné události nacházel předmět pojištění (např.
listem vlastnictví, nájemní smlouvou, evidencí majetku apod.) nebo pojistník prokáže, že na těchto místech prováděl objednanou
činnost.

Automatické pojištění nově pořízeného majetku
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky zahrnut do pojištění.
Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10% nebude pojistitel požadovat doplatek pojistného. Pojištění se vztahuje i na majetek,
který zatím nebyl zaveden do účetnictví, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo na pojištěného nebezpečí škody na
takovém majetku.

Podpojištění
Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, že v době vzniku pojistné
události je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než pojistná hodnota pojišťovaného majetku o méně než 20%. Toto
ujednání je nezávislé na ostatních ujednáních této pojistné smlouvy.

Převod cizích věcí do vlastnictví
Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v případě převodu
do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

Časové vymezení jedné pojistné události
Ujednává se, že škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá
pouze jedna spoluúčast. Odečet pouze jedné spoluúčasti platí také pro případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více
místech pojištění.

Účinnost PS
Všechna pojistná nebezpečí včetně povodně a záplavy se sjednávají okamžitě od data účinnosti smlouvy tj. bez čekací doby.

Pojistná plnění
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel poskytne plnění vždy také v nových cenách
bez odpočtu opotřebení. To platí i pro položky pojištěné na první riziko.
V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových cenách.

Vodovodní škody – rozšíření definice
Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo samočinných
hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.), vnitřních a vnějších vedení, včetně odpadů, svodů dešťové vody, rozvodů dalších
kapalin / tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové potrubí a to i v důsledku
přetlaku páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí.
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Náklady na demolici, hašení, apod.
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, skládkovné, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků
pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění se sjednává na první riziko. Limit plnění viz. pojistný
program.

Doplňková živelní nebezpečí – Pojištění nebezpečí nepřímého úderu blesku a přepětí
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu blesku, indukce či přepětí.
Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou. Limit plnění 5
000 000,- Kč.

Náklady na obnovu dat a dokumentace
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady, které pojištěný vynaloží na obnovu a/nebo znovupořízení dat, databází,
softwaru, plánů, záznamů, písemností a jiných dokumentů poškozených nebo zničených v souvislosti s pojistnou událostí. Toto
pojištění se sjednává na první riziko. Limit plnění 500 000,- Kč.

Historické objekty
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje bez omezení i na historické nebo památkově chráněné objekty. Hrazeny budou
opravy běžně dostupnými metodami.

Stavební a montážní práce, kolaudace
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na věcné škody na majetku, na kterém jsou prováděny stavební práce,
instalace, montáže nebo provozní montáže apod. bez ohledu na to zda je pro takové práce nutné stavební povolení. Pojištění se
vztahuje i na nemovitý majetek (budovy a stavby) opuštěný, neobývaný nebo před kolaudací, jakož i movité věci, zásoby a další
pojištěné věci / předměty pojištění v těchto nemovitostech umístěné, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo na
pojištěného nebezpečí škody na těchto nemovitostech a/nebo ostatních věcech. Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se
sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou.

Doplňková živelní nebezpečí – Atmosférické srážky, zatečení
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené vodou z atmosférických srážek včetně zatečení v
souvislosti s povodní, záplavou a tíhou sněhu. Pojistitel poskytne pojistné plnění např. v případě, že svod dešťové vody nestačí
odebírat atmosférické srážky nebo v případě, že působení sněhové respektive ledové vrstvy a její tání poškodí pojištěnou
nemovitost, včetně jejích stavebních součástí a/nebo způsobí škodu na předmětech pojištění uložených v pojištěných
nemovitostech nebo objektech. Aplikuje se vždy nejnižší spoluúčast z uvedených nebezpečí.

Doplňková živelní nebezpečí – Náraz dopravního prostředku, pád stromu a jiných předmětů
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené Nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu,
pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů. Pojištění se vztahuje i na případy, kdy tyto předměty jsou součásti poškozené věci
nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Dále se ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy byl dopravní prostředek (osobní auto, nákladní
auto, přívěs, tahač, návěs, nakladač, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík, paletovací vozík apod.) v době nárazu řízen nebo
provozován pojistníkem a/nebo pojištěným, příp. byl v jeho vlastnictví, správě nebo pod jeho kontrolou.

Nezjištěný pachatel v pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy, kdy je pachatel nezjištěn.

Záplava, povodeň – definice
Povodní se rozumí dočasné / přechodné zvýšení hladiny vodních toků, nádrží nebo jiných povrchových vod, při kterém dochází k
vylití z břehů a voda zaplavuje místa mimo koryto vodního toku, břehy apod.
Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění, jinak, než z důvodu
povodně.
Plnění z titulu záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že událost měla charakter záplavy nebo povodně opakující se
alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí (např. 20-ti letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na
časové periodě/frekvenci závislá.

Poškození malbou, rytím, apod.
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na škody způsobené znečištěním (vnějším a/nebo vnitřním). Za znečištění se
považuje úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

Výměna zámků
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Pojištění zahrnuje i náklady na výměnu zámků vnějších či vnitřních dveří budovy na místě pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče
v důsledku pojistné události nebo odcizení. Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši
100 000,- Kč.

Ztráta předmětu pojištění v důsledku pojistné události
Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty předmětu pojištění v přímé souvislosti s pojistnou událostí,
která byla způsobena živelním pojistným nebezpečím pojištěným touto pojistnou smlouvou.
Inflační doložka
Pojistitel neuplatní podpojištění, dojde-li v době trvání pojištění ke zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí v
důsledku inflace nebo změny kurzu o méně než 15%. MZ27 Mobilní elektronika Je-li sjednáno pojištění mobilní elektroniky,
vztahuje se toto pojištění na pojistné události nastalé na území Evropy v rozsahu a proti pojistným nebezpečím sjednané v pojistné
smlouvě. Dále se ujednává, že v případě pojištění elektronických zařízení se pojištění vztahuje na poškození či zničení pojištěného
zařízení při přepravě dopravní nehodou.

Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí
Pojištění vodovodního nebezpečí se vztahuje také na škody způsobené zpětným vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí, které
bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. Limit pojistného plnění
pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí 300 000 Kč.

Vodné, stočné
Vznikne-li pojistná událost z vodovodního nebezpečí, poskytne pojistitel plnění za vodné a stočné účtované za únik vody, ke
kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody.
Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí 100 000 Kč.

Rozšíření pojistného krytí – zařízení mimo provoz
Je-li sjednáno pojištění strojů nebo elektronických zařízení, vztahuje se toto pojištění i na zařízení, která jsou provozuschopná, avšak
v době pojistné události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa pojištění
přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.

Elektronické prvky a součástky
Je-li sjednáno pojištění strojů, vztahuje se toto pojištění i na jakékoli poškození či zničení elektronických prvků a součástek strojních
zařízení, nosičů dat a záznamů na nich. Za škody vzniklé na datech vyplatí pojistitel skutečně vynaložené náklady spojené s obnovou
poškozených dat, maximálně však do limitu plnění 100 000 Kč.

Škody způsobené zvířetem nebo hmyzem
Pojištění se vztahuje na poškození způsobené jakýmkoliv zvířetem nebo hmyzem. Byly-li po pojistné události vynaloženy náklady na
konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti opětovnému poškození pojištěné věci), budou součástí pojistného plnění i takto
vynaložené náklady. Pojištění podle tohoto odstavce se sjednává na první riziko ve výši 50 000 Kč se spoluúčastí 1 000 Kč.

Kamerové systémy – změna podmínek zabezpečení
Kamerový systém je pro účely této pojistné smlouvy považován za stavební součást. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě
odcizení kamerového systému i tehdy, dojde-li k jeho odcizení pouze překonáním jeho konstrukčního upevnění.

Součásti a příslušenství nemovitosti
Je-li sjednáno pojištění budovy proti odcizení a vandalismu, tak se odchylně od příslušných pojistných podmínek ujednává, že
pojistitel poskytne pojistné plnění i na součástech a příslušenství nemovitosti, reklamních a informačních panelech a jiných
součástech, a příslušenství nemovitosti na plášti objektů, pokud budou tyto věci pevně spojeny se stavbou (nemovitostí) nebo
připevněním své konstrukce k jiné stavbě, nebo ke konstrukci zapuštěné do zpevněné plochy nebo jsou na betonových patkách
zapuštěných do země, případně je použit jiný vhodný způsob uchycení ztěžující pro svoji velkou hmotnosti, rozměrnost nebo
nedostupnost předmětu jeho odcizení.

Nemovitosti – změna podmínek
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění budov a staveb u živelních nebezpečí vztahuje i na
nezkolaudované budovy a stavby, popřípadě budovy a stavby ve zkušebním provozu.

Neuplatnění podpojištění – věci movité
V případě pojistné události nebude pojišťovna uplatňovat podpojištění na věci movité, u kterých byla přiznána pojistníkovi dotace a
které jsou vedeny v účetnictví pojistníka v pořizovacích cenách bez přiznané dotace. V těchto případech se pojistitel zavazuje na
daných movitých věcech uhradit škodu v nových cenách zahrnujících i přiznanou dotaci.
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Pojištěný:

Fakultní Thomayerova nemocnice
příspěvková organizace
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
IČ: 00064190

Místa pojištění, předměty pojištění, pojistné částky:
Místa pojištění:
1) Vídeňská 800 - Praha 4, Krč - areál nemocnice
2) Sulická ulice, č.p. (119, 120, 94, 87, 88, 103, 92, 3, garáže), Praha 4
3) Kukučínova č.p. 1151, Praha 4
4) a další lokality na území ČR, které pojistník / pojištěný po právu užívá, dle účetní evidence, např. všechna
detašovaná pracoviště, apod.

A. Pojištění živelní („Sdružený živel“)
Sjednaná pojistná částka (Kč)/roční limit plnění v
nové ceně
obvyklé ceně
(čl. 13, odst. 2., písm. a), resp. (čl. 13, odst. 2., písm. b))
čl. 13, odst. 5. u položky zásoby)

pojištění na první riziko
(čl. 18)

Předměty pojištění
Soubor nemovitostí, vlastních i cizích – budovy,
stavby, haly, vč. stavebních součástí (jako jsou
i schránky, přístroje na regulační poplatky, měničky
mincí apod.), technického zhodnocení,
oplocení, garáží, okolního majetku,
trafostanic a jejich vybavení apod.
5 130 000 000,-

-

-

Soubor movitých věcí, vlastních i cizích,
včetně věcí zvláštní hodnoty, strojů a elektroniky,
přístrojů, zdravotnických přístrojů, zařízení kotelen,
vypůjčených předmětů apod.

-

-

450 000 000,-

Soubor zásob, vlastních i cizích – včetně
cizích věcí převzatých k prodeji, zásob a věcí
v lékárnách, apod.; léků a krevních derivátů
v mrazících boxech –zničení v důsledku
výpadku el. proudu

-

-

20 000 000,-

Soubor vlastních a cizích cenností

-

-

3 000 000,-

Sjednaná pojistná nebezpečí:
Pro všechna shora uvedená místa pojištění:
Pro výše uvedené předměty pojištění:
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP)
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP)
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP)
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP)
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP)
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Lavina a působení tíhy sněhu, námraza (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP)
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Působení vody z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP)
Voda unikající ze sprinklerových hasicích zařízení (čl. 6 výše uvedených VPP)
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP)
Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP)
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M -449
Nepřímý úder blesku
Zatečení
Pro všechna shora uvedená místa pojištění:
Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 18 výše uvedených VPP sjednává na první riziko.
Limit plnění
pro jedno pojistné
období (Kč)
60 000 000,Náklady na vyklizení místa pojištění (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.1. výše uvedených VPP)
Náklady na stavební úpravy (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2. výše uvedených VPP)
Náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.3. výše uvedených VPP)
Sublimit pro náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace činí

500 000,-

Sjednaná pojistná nebezpečí
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP)
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP)
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP)
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP)
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP)
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Lavina a působení tíhy sněhu, námraza (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP)
Působení vody z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP)
Voda unikající ze sprinklerových hasicích zařízení (čl. 6 výše uvedených VPP)
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP)
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M -449
Nepřímý úder blesku
Zatečení

Pojištění pro případ poškození věci – limity pojistného plnění
Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující limity pojistného plnění :
Limit plnění pro jednu
pojistnou událost (Kč)
Pro pojistné nebezpečí
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla
Povodeň včetně zpětného vystoupnutí vody z kanalizačního potrubí
Vichřice a krupobití
Náraz dopravního prostředku, pád stromů a jiných předmětů
Tíha sněhu, námrazy
Sesednutí, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, laviny, zemětřesení
Působení vody z vodovodního zařízení
Voda unikající ze sprinklerových hasicích zařízení

-

Roční limit
pojistného
plnění (Kč)
1 700 000 000,100 000 000,100 000 000,100 000 000,100 000 000,100 000 000,100 000 000,100 000 000,-
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Sjednané spoluúčasti:
Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující spoluúčasti:

Spoluúčast
% z pojistného plnění
min. Kč

Pro pojistné nebezpečí
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla pro veškerý nemovitý majetek
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla pro veškerý movitý majetek a zásoby
Vodovodní škody , nepřímý úder blesku, atmosférické srážky,
zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí, zatečení, následné zamrznutí zatečené vody
Ostatní živelní nebezpečí

-

250 000,50 000,-

-

50 000,50 000,-

_______________________________________________________________________________________________________________

B. Pojištění odcizení, pojištění pro případ odcizení věci krádeže vloupáním loupežným přepadením a
vandalismem
Místa pojištění:
1) Vídeňská 800 - Praha 4, Krč - areál nemocnice
2) Sulická ulice, č.p. (119, 120, 94, 87, 88, 103, 92, 3, garáže), Praha 4
3) Kukučínova č.p. 1151, Praha 4
4) a další lokality na území ČR, které pojistník / pojištěný po právu užívá, dle účetní evidence, např. všechna detašovaná
pracoviště, apod.

Sjednaná pojistná částka (Kč) v
nové ceně
obvyklé ceně
(čl. 13, odst. 2., písm. a), resp. (čl. 13, odst. 2., písm. b))
čl. 13, odst. 5. u položky zásoby)

pojištění na první riziko
(čl. 18)

Předměty pojištění
Soubor nemovitostí, vlastních i cizích – budovy,
stavby, haly, vč. stavebních součástí (jako jsou
i schránky, přístroje na regulační poplatky, měničky
mincí apod.), technického zhodnocení,
oplocení, garáží, okolního majetku,
trafostanic a jejich vybavení apod.
-

-

500 000,-

Soubor movitých věcí, vlastních i cizích,
včetně věcí zvláštní hodnoty, strojů a elektroniky,
přístrojů, zdravotnických přístrojů, zařízení kotelen,
vypůjčených předmětů apod.
-

-

2 000 000,-

Soubor zásob, vlastních i cizích – včetně
cizích věcí převzatých k prodeji, zásob a věcí
v lékárnách, apod.

-

-

1 000 000,-

Soubor vlastních a cizích cenností

-

-

3 000 000,-

Přepravovaný náklad - přeprava vlastních
a cizích cenností na území ČR a SR

-

-

3 000 000,-

Sjednaná pojistná nebezpečí:
Pro shora uvedená místa pojištění:
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Pro výše uvedené předměty pojištění kromě přepravovaného nákladu:
Krádež vloupáním včetně loupežného přepadení (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP)
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Pro předmět pojištění:
Přepravovaný náklad - přeprava vlastních a cizích cenností (peníze, ceniny, cenné papíry apod.)
Loupež při přepravě pojištěné věci (čl. 7, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP)
Odcizení věci v příčinné souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií ČR

Pojištěné náklady:
Pro všechna místa pojištění se sjednávají níže uvedené náklady.
Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 14 výše uvedených VPP sjednává na první riziko.
Limit plnění pro
jedno pojistné období
(Kč)
Náklady na odstranění škod na stavebních součástech budov
(ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.3. výše uvedených VPP)
Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP)
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)

100 000,-

Náklady na výměnu zámků (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. b), bod b.2. výše uvedených VPP)
Sjednaná pojistná nebezpečí
Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP)
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)

100 000,-

Sjednané spoluúčasti:
Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující spoluúčasti:
Pojištění krádeže vloupáním, loupeže, loupežného přepadení a vandalského činu v souvislosti s odcizením se sjednává se
spoluúčastí 10 000,- Kč pro všechny předměty pojištění kromě pojištění přepravovaného nákladu.
Pro pojištění přepravovaného nákladu – vlastních a cizích cenností (peníze, ceniny, cenné papíry apod.) pověřenou osobou se
sjednává se spoluúčastí 5 000,- Kč pro každou pojistnou událost.

Smluvní strany se odchylně od přiložených smluvních ujednání SU-04 dohodly na níže uvedeném zabezpečení:
Ujednání k zabezpečení proti odcizení:
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění:
- do 25.000,- Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události uloženy nikoli v uzavřeném prostoru, ale v uzamčené schránce, kterou se
rozumí trezorek (pokladnička) a je-li tato schránka uložena v uzamčeném těžkém kusu nábytku (skříň, stůl apod.),
- do 50.000,- Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události uloženy nikoli v uzavřeném prostoru, ale v uzamčené schránce, kterou se
rozumí trezorek (pokladnička) a je-li tato schránka uložena v uzamčeném těžkém kusu nábytku (skříň, stůl apod.), ke kterému je připevněna
nerozebíratelným způsobem.
Zároveň se ujednává, že krádeží vloupáním se rozumí i přisvojení si cenností způsobem, při kterém pachatel prokazatelně destruktivním
způsobem překonal uzamčený těžký kus nábytku (např. vypáčením), ve kterém je schránka uložena.
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění do 500.000,- Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události umístěny v uzavřeném
prostoru, zabezpečeném minimálně následujícím způsobem:
Bezpečnostními dveřmi, osazenými bezpečnostním uzamykacím systémem a bezpečnostním zámkem okna zabezpečena pevnými mřížemi,
jejichž pruty jsou z pevného materiálu o průměru min. 10 mm s velikostí ok 155 x 740 mm, elektronickým zabezpečovacím systémem s
plášťovou ochranou, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa s trvalou obsluhou
Cennosti musí být v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčeném trezoru. Ujednává se, že pojistitel akceptuje následující parametry
trezoru:
trezor zn. Felix a Blažíček, kovový, neukotvený, hmotnost min. 200 kg, rozměry 150 x 95 x 75 cm, dveře trezoru dvoukřídlé, pravé křídlo
trezoru osazeno klíčovým, 3x rozvodovým zámkem
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Pojistitel zároveň akceptuje instalovaný elektronický zabezpečovací systém jako vyhovující podmínkám zabezpečení cenností

Lékárna v pavilonu H
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění do 60.000,- Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události uloženy v uzavřeném
prostoru, zabezpečeném minimálně následujícím způsobem:
Dveře osazeny zámkem s cylindrickou vložkou
Cennosti musí být v době vzniku pojistné události zároveň uloženy v uzamčeném trezoru, i neukotveném, blíže nespecifikované konstrukce a
bezpečnostní třídy.
Lékárna v pavilonu P
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění do 200.000,- Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události uloženy v uzavřeném
prostoru, zabezpečeném minimálně následujícím způsobem:
Dveře jsou osazeny zámkem s cylindrickou vložkou, okna i dveře zabezpečeny mřížemi, blíže nespecifikovaných parametrů, elektronickým
zabezpečovacím systémem s plášťovou ochranou, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa s trvalou obsluhou.
Cennosti musí být v době vzniku pojistné události zároveň uloženy v uzamčeném trezoru, blíže nespecifikované konstrukce a bezpečnostní
třídy, který je však pevně ukotven k podlaze.
Pojistitel zároveň akceptuje instalovaný elektronický zabezpečovací systém jako vyhovující podmínkám zabezpečení cenností.
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění do 10.000,- Kč, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události uloženy v automatu na
poplatky, který je pevně připojen k nemovitosti
Zároveň se ujednává, krádeží vloupáním se rozumí i přisvojení si cenností způsobem, při kterém pachatel prokazatelně destruktivním
způsobem překonal automat na poplatky nebo automat na poplatky prokazatelně destruktivním způsobem demontoval z povrchu
nemovitosti.
Pro toto riziko se sjednává limit pojistného plnění za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy ve
výši 10.000,- Kč.
Ujednání k zabezpečení cenností proti odcizení při přepravě:
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění do 500.000,- Kč jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události přepravovány dvěma
způsobilými osobami, a cennosti jsou uloženy v pevné a řádně uzavřené kabele nebo kufru.

________________________________________________________________________________________________________________

C. Pojištění vandalismu – nezjištěný pachatel
Místa pojištění:
1) Vídeňská 800 - Praha 4, Krč - areál nemocnice (č.p. 800-818, 1688)
2) Sulická ulice, č.p. (119, 120, 94, 87, 88, 103, 92, 3, garáže), Praha 4
3) Kukučínova č.p. 1151, Praha 4
4) a další lokality na území ČR, které pojistník / pojištěný po právu užívá, dle účetní evidence, např. všechna detašovaná
pracoviště, apod.

Sjednaná pojistná částka (Kč) v
nové ceně
obvyklé ceně
(čl. 13, odst. 2., písm. a), resp. (čl. 13, odst. 2., písm. b))
čl. 13, odst. 5. u položky zásoby)

pojištění na první riziko
(čl. 18)

Předměty pojištění
Všechny předměty pojištění,
které jsou současně pojištěny proti
živelním nebezpečím
- sublimit pro škody způsobené sprejery

-

-

500 000,100 000,-

Pro všechna shora uvedená místa pojištění:
Pro výše uvedený předmět pojištění:
Prostý vandalismus včetně škod způsobených sprejery
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Sjednané spoluúčasti:
Pro všechna shora uvedená místa pojištění se sjednávají následující spoluúčasti:

Spoluúčast
% z pojistného plnění
min. Kč

Pro pojistné nebezpečí
Prostý vandalismus včetně škod způsobených sprejery
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10 000,-

Poškození malbou, rytím, apod.
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na škody způsobené znečištěním (vnějším a/nebo vnitřním). Za znečištění se
považuje úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

_________________________________________________________________________________________________________________

D. Pojištění pro případ rozbití skla
Všeobecné pojistné podmínky:
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro případ rozbití skla Allianz pojišťovny, a.s. SKL-04 vydanými s platností od
1. ledna 2014 (dále jen “VPP”), sjednanými doložkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojištěný:

Fakultní Thomayerova nemocnice
příspěvková organizace
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
IČ: 00064190

Místa pojištění, předměty pojištění, pojistné částky:
Místa pojištění:
1) Vídeňská 800 - Praha 4, Krč - areál nemocnice (č.p. 800-818, 1688)
2) Sulická ulice, č.p. (119, 120, 94, 87, 88, 103, 92, 3, garáže), Praha 4
3) Kukučínova č.p. 1151, Praha 4
4) a další lokality na území ČR, které pojistník / pojištěný po právu užívá, dle účetní evidence, např. všechna detašovaná
pracoviště, apod.

Pojištěné zasklení

Pojistná částka zasklení (Kč)
(čl. 9, odst. 1. uvedených VPP)

Pojištění se sjednává v rozsahu
(čl. 2, odst. 1. a odst. 2
výše uvedených VPP)

-

Pojištění na první
riziko (Kč)
(čl.10 uvedených VPP)
200 000,-

Spoluúčast (Kč)

500,-

Rozsah pojištění:
Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2 výše uvedených VPP.
Dále se ujednává, že pojištění se vztahuje na:
- soubor skel oken, výloh, zrcadel, světlíků, vitrín, pultů, vnitřních stěn, vstupních dveří a případně provizorní zasklení, včetně
nalepených fólií, nápisů a čidel elektrické zabezpečovací signalizace na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, světelných
reklam, laboratorního skla apod. Jedná se o skla vnitřní i vnější.
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Pojištěné náklady:
Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 10 výše uvedených VPP sjednává na první riziko.
Roční limit plnění
(Kč)
Pro všechna místa pojištění:
Náklady na speciální povrchovou úpravu (čl. 4, písm. a) výše uvedených VPP)
Náklady na provizorní opravu (čl. 4, písm. b) výše uvedených VPP)
Náklady na lešení nebo jiné pomocné prostředky (čl. 4, písm. c) výše uvedených VPP)
Náklady na montáž a demontáž stavebních součástí (čl. 4, písm. d) výše uvedených VPP)

10 000,10 000,10 000,10 000,-

Smluvní ujednání
Pojištění skel – součásti skla
Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné
výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.

Oprava skel
Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové zabezpečení výplně po rozbitém
skle, a to včetně montáže a demontáže, stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy
zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 10% pojistné částky.

Pojištění skel – rozšíření krytí – vnější součásti
Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce

_______________________________________________________________________________________________________________

E. Pojištění elektroniky
Všeobecné pojistné podmínky:
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění elektroniky Allianz pojišťovny, a.s. VPP - EL -03 a
sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny
v příloze.

Sjednané doložky:
Doložka 101/1 – Přenosná zařízení
Doložka 105 - Výluka ztrát nebo škod v důsledku požáru.
Doložka 107 - Výluka ztrát nebo škod v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže.
Doložka 108 - Výluka ztrát nebo škod v důsledku záplavy, povodně, vichřice nebo s vichřicí spojených vodních škod
Doložka 126 - Zařízení magnetické jaderné rezonance
Doložka 135 – Endoskopická zařízení

Pojištěný:

Fakultní Thomayerova nemocnice
příspěvková organizace
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
IČ: 00064190

Místa pojištění:
1) Vídeňská 800 - Praha 4, Krč - areál nemocnice (č.p. 800-818, 1688)
2) Sulická ulice, č.p. (119, 120, 94, 87, 88, 103, 92, 3, garáže), Praha 4
3) Kukučínova č.p. 1151, Praha 4
4) a další lokality na území ČR, které pojistník / pojištěný po právu užívá, dle účetní evidence, např. všechna detašovaná
pracoviště, apod.

Předmět pojištění:
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Soubor stacionárních a přenosných elektronických zařízení a přístrojů (včetně jejich součástí a příslušenství), vlastních i cizích,
včetně zařízení magnetické rezonance a endoskopických zařízení, lékařských vyšetřovacích sond, mrazicích boxů, apod. dle účetní
evidence pojištěného bez doloženého seznamu.

Rozsah pojištění:
V rozsahu Oddílu I. výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění elektroniky a sjednaných doložek.
Pojištění se nevztahuje na Oddíl II. a III.

Smluvní ujednání:
Pojištění elektroniky se vztahuje i na škody na lékařských vyšetřovacích sondách. V rámci pojištění elektroniky pojistitel poskytne
pojistné plnění za škodu na věcech i v případě, že k pojistné události došlo na předmětu pojištění, od jehož data výroby uplynulo
v den vzniku pojistné události 5 a více let.
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel poskytne plnění vždy také v
nových cenách bez odpočtu opotřebení. To platí i pro položky pojištěné na první riziko.
V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových cenách.
Pojistitel nehradí žádné škody, které vznikly prostou krádeží pojištěné věci.

Sjednaná pojistná částka:
pro Oddíl I: 5 000 000,-- Kč - odchylně od ustanovení VPP – EL – 03 se ujednává pojištění na 1.riziko

Spoluúčast:
10% min. Kč 50 000,- pro každou pojistnou událost
______________________________________________________________________________________________________________

F . Pojištění strojů
Všeobecné pojistné podmínky:
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění strojů a zařízení Allianz pojišťovny, a.s. VPP - ST - 03
a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny
v příloze.

Sjednané doložky:
Doložka 345 - Inspekce a revize kotlů

Pojištěný:

Fakultní Thomayerova nemocnice
příspěvková organizace
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
IČ: 00064190

Místa pojištění:
1) Vídeňská 800 - Praha 4, Krč - areál nemocnice (č.p. 800-818, 1688)
2) Sulická ulice, č.p. (119, 120, 94, 87, 88, 103, 92, 3, garáže), Praha 4
3) Kukučínova č.p. 1151, Praha 4
4) a další lokality na území ČR, které pojistník / pojištěný po právu užívá, dle účetní evidence, např. všechna detašovaná
pracoviště, apod.

Předmět pojištění:
Soubor stacionárních a mobilních strojů, zařízení a technologií (včetně jejich součástí a příslušenství), vlastních i cizích dle
účetní evidence pojištěného bez doloženého seznamu.
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Rozsah pojištění:
V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění strojů a zařízení a sjednaných doložek.

Smluvní ujednání:
Odchylně od čl. 4, odst. 3, písm. b) výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek se tímto ujednává, že pojistitel poskytne
pojistné plnění i za samostatné poškození nebo zničení elektronických prvků a elektrotechnických součástek.
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel poskytne plnění vždy také v
nových cenách bez odpočtu opotřebení. To platí i pro položky pojištěné na první riziko.
V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových cenách.
Pojistitel nehradí žádné škody, které vznikly prostou krádeží pojištěné věci.

Sjednaná pojistná částka:
Spoluúčast:

1 000 000,-- Kč - odchylně od ustanovení VPP – ST – 03 se ujednává pojištění na 1.riziko
10% min. 100 000,- Kč pro každou pojistnou událost

Smluvní ujednání
Elektronické prvky a součástky
Je-li sjednáno pojištění strojů, vztahuje se toto pojištění i na jakékoli poškození či zničení elektronických prvků a součástek strojních
zařízení, nosičů dat a záznamů na nich. Za škody vzniklé na datech vyplatí pojistitel skutečně vynaložené náklady spojené s obnovou
poškozených dat, maximálně však do limitu plnění 100 000 Kč.
______________________________________________________________________________________________________________

Smluvní ujednání o podílu na zisku pro oddíl pojištění strojů
Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného období, uplatní nárok, vrátí
pojistitel při splnění dále uvedených podmínek, část pojistného pojistníkovi zpět (dále jen bonifikaci).
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce, resp. za vyhodnocované
období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku, resp. doby dané platnou
pojistnou smlouvou.
Základem pro stanovení výše bonifikace je přijaté pojistné za pojistný (upisovací) rok, resp. vyhodnocované období, včetně dodatků
a dosažený škodní průběh.
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy. Bude-li skutečné škodní
procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:
Škodní průběh
do 15 %
do 20 %
do 30 %

výše bonifikace 15 %
výše bonifikace 10 %
výše bonifikace 5 %

Překročí-li však škodní průběh v pojistném roce 55 %, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro
ni jinak byly splněny předpoklady.
Konkrétní výplatu bonifikace provede pojistitel v termínu do dvou měsíců od jejího přiznání, nejdříve však tři měsíce po ukončení
pojistného roku, resp. vyhodnocovaného období.
Dále se ujednává, že je-li pojistiteli po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, která by rušila nárok na bonifikaci, nebo
měnila její výši, sníží pojistitel plnění při likvidaci pojistné události o částku odpovídající přeplacené výši bonifikace. Pokud je
pojistné plnění nižší než přeplacená částka bonifikace, považuje se za plnění pojistitele přeplacená částka bonifikace odpovídající
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výši stanoveného plnění s tím, že rozdíl mezi pojistným plněním a přeplacenou částkou bonifikace vrátí pojistník na účet pojistitele
do tří měsíců od data, kdy k tomu byl pojistitelem poprvé vyzván.

______________________________________________________________________________________________________________

Společná ustanovení
Doložka o soupojištění
V souladu s ustanovením Všeobecných pojistných podmínek PMP 04, čl. 26, se tímto ujednává, že vedoucím pojistitelem (dále
též jako „pojistitel“) je Allianz pojišťovna, a.s., která přebírá 70% práv a závazků (podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy.
Dalším na této smlouvě se podílejícím pojistitelem (dále též „soupojistitelem“) je Pojišťovna VZP, a.s., která přebírá 30 % práv
a závazků (podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy.

Poznámka:
Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na
následující den po uzavření pojistné smlouvy, se ujednává, že smlouva nabývá účinnosti dne 01.10.2016. Smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. Pojistným obdobím je 12 měsíců.
Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění předmětu smlouvy budou
vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě strany.
Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Očanský zákoník,
v platném znění, zákonem č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění a platným právním řádem ČR.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Platnost smluv může být ukončena v souladu se zákonem č.89/2012 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud bude platnost pojistných smluv ukončena výpovědí ze strany pojistitele ke konci pojistného období, musí být výpověď
doručena alespoň 6 měsíců před uplynutím pojistného období. Platnost pojistných smluv může být ukončena i výpovědí do 3
měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 6 měsíců,
jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Pojistná smlouva č. 400 040 029 ve znění dodatku č. 6 ze dne 30.09.2021 je úplným zněním této smlouvy s účinností od
01.10.2021. Všechna ostatní ustanovení a ujednání včetně pojistných podmínek, smluvních ujednání a doložek zůstávají v platnosti
beze změny a nejsou přílohou tohoto dodatku (vyjma níže uvedených).
__________________________________________________________________________________________________________

Běžné pojistné celkem (za 1 rok):

4 081 000,- Kč

Lhůtní pojistné:

1 020 250,- Kč

__________________________________________________________________________________________________________

Splatnost pojistného:
Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné za pojistné období dvanácti po sobě jedoucích kalendářních měsíců (dále jen roční
pojistné). Běžné pojistné bude pojistníkem uhrazeno ve čtyřech splátkách, tj. vždy k 01.11., 01.01., 01.04., 01.07. příslušného
kalendářního roku na účet:
Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, číslo účtu: 2727/2700
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konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 0550006885, swift code: BACXCZPP
Ve čtvrtletní splátce nebude uplatněna přirážka za področní placení.
Platby budou probíhat výhradně v Kč.

Příloha:
- vyúčtování.

V Praze dne 20.10.2021

…………………………..…………………..………

pojistník

...................................................................
Allianz pojišťovna, a.s.
Ing. Jan Vícha
manažer senior korporátního a podnikatelského pojištění

.............................................................
Allianz pojišťovna, a.s.
Kateřina Šustrová
manažer metodické podpory korporátního

pojištění
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…………………………….…….
Pojišťovna VZP, a.s.

………………………………………
Pojišťovna VZP, a.s.

Robert Kareš, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Ptáčník

předseda představenstva

člen představenstva
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