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Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění

1AY01 Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/10

1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí, staveb, soch aood. včetně technologických zařízení, oplocení,
pouličního osvětlení a dále všech stavebních součástí nemovitosti - (mimo bod 2)

• Pojištění se vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť, městského
mobiliáře, apod. na území Města Boskovice a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť, městského mobiliáře, soch, plastik apod. na území Města Boskovice. Pojištění se také
vztahuje na povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice

o Pojištění se vztahuje i na vlastní sochy, plastiky, busty, památníky apod. na území Města
Boskovice.
Náhrada nákladů :
1. Nemovitosti: Náhrada nákladů na obnovu podle stejného pojetí za použití moderních

technických prostředků a za použití běžně dostupných stavebních materiálů.
2. Věci movité: V rámci zvolené částky na 1. riziko se nahrazují náklady na obnovu případně na

nové pořízení.
Při částečných škodách se nahrazují náklady na restaurování za použití obvyklých technik a
prostředků. Při totálních škodách se nahrazují náklady na opatření podobného příp. stejně
hodnotného předmětu až do výše jeho pojistné hodnoty. Historická hodnota tak není předmětem
pojištění

* Pojištění se vztahuje i na parkovací automaty, parkovací systém, parkovací závory, apod

* Pojištění se vztahuje í na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

* Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce (autobusové zastávky,
altány, kryty před deštěm, atd.).

2. Soubor vlastních pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství na území Města Boskovice

(silnice, chodníky, zpevněné cesty, zpevněné cyklostezkv. mosty, lávky - pojištěno na 1.riziko

Kč

* Pojištění se vztahuje i na stavby na vodních tocích (mosty,
lávky, pod.).

« Pojištění se vztahuje í na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce.

* Za součást komunikace se považuje např. i zábradlí
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3. Soubor vlastních a cizích věcí movitých a zásob

č

41.472.966 nová cena 5.000 3.525

• Pojištění se dále vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálu a dětských hřišť apod. na
území Města Boskovice a jeho součástí a příslušenství parku, sportovních areálu a dětských
hřišť apod. na území Města Boskovice včetně jeho součástí. Pojištění se také vztahuje na
povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na územi Města Boskovice včetně jeho
součástí.

• Pojištění se vztahuje i na hudební nástroje.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Pojištění se vztahuje i na stavby na vodních tocích (mosty, lávky, pod.).

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce.

• Za součást komunikace se považuje např. i zábradlí.

4. Peníze a cennosti vlastní - pojištěno na 1. riziko

Smluvní ujednání:
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým . Pro toto
rozšířené krytí se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve

Pro nebezpečí náraz vozidla se sjednává jednotná spoluúčast ve výši 1.000 Kč.

1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu ČI. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/10 a MB/10

1. Soubor majetku současně pojištěného na základní živelní nebezpečí
č

• Pojištění se vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť, městského
mobiliáře, apod. na území Města Boskovice a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť, městského mobiliáře, soch, plastik apod. na území Města Boskovice. Pojištění se také
vztahuje na povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice.

• Pojištění se vztahuje í na vlastní sochy, plastiky, busty, památníky apod. na území Města
Boskovice.
Náhrada nákladů :
1. Nemovitosti: Náhrada nákladů na obnovu podle stejného pojetí za použití moderních
technických prostředků a za použití běžně dostupných stavebních materiálů
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2. Věci movité: V rámci zvolené částky na 1. riziko se nahrazují náklady na obnovu případně na
nové pořízení.
Při částečných škodách se nahrazují náklady na restaurování za použití obvyklých techn k a
prostředků. Při totálních škodách se nahrazují náklady na opatření podobného příp. stejně
hodnotného předmětu až do výše jeho pojistné hodnoty. Historická hodnota tak není předmětem
pojištění

• Pojištění se vztahuje i na parkovací automaty, parkovací systém, parkovací závory, apod.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce (autobusové zastávky,
altány, kryty před deštěm, atd.).

• Pojištění se dále vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na
území Města Boskovice a jeho součástí a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť apod. na území Města Boskovice včetně jeho součástí. Pojištění se také vztahuje na
povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice včetně jeho
součástí.

o Pojištění se vztahuje i na hudební nástroje.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen

• Pojištění se vztahuje i na stavby na vodních tocích (mosty, lávky, pod.).

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce.

• Za součást komunikace se považuje např. i zábradlí.

Smluvní ujednání:
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, VPP UCZ/Živ/10 (vchřice)

se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl VPP UCZ/Živ/10 se

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, p PP UCZ/Živ/10

(vichřice) se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši

Odchylně od VPP se poji e i na škody způsobené atmosférickými srážkami se sublimitem

pojistného plnění ve výši Atmosférickými srážkami se rozumí voda, která do pojištěného

prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo ledem. Pojištění se nevztahuje na

vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo

jinými zjevnými otvory.
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1AY13 Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/10

1. Soubor majetku současně pojištěného na základní živelní nebezpečí

• Pojištění se vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť, městského
mobiliáře, apod. na území Města Boskovice a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť, městského mobiliáře, soch, plastik apod. na území Města Boskovice. Pojištění se také
vztahuje na povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice.

• Pojištění se vztahuje i na vlastní sochy, plastiky, busty, památníky apod. na území Města
Boskovice.
Náhrada nákladů :
1 Nemovitosti: Náhrada nákladů na obnovu podle stejného pojetí za použití moderních
technických prostředků a za použití běžně dostupných stavebních materiálů.
2 Věci movité: V rámci zvolené částky na 1. riziko se nahrazují náklady na obnovu případně na
nové pořízení.
Při částečných škodách se nahrazují náklady na restaurování za použití obvyklých technik a
prostředků. Při totálních škodách se nahrazují náklady na opatření podobného příp. stejně
hodnotného předmětu až do výše jeho pojistné hodnoty. Historická hodnota tak není předmětem
pojištění

• Pojištění se vztahuje i na parkovací automaty, parkovací systém, parkovací závory, apod.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce (autobusové zastávky,
altány, kryty před deštěm, atd.).

• Pojištění se dále vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na
území Města Boskovice a jeho součástí a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť apod. na území Města Boskovice včetně jeho součástí. Pojištění se také vztahuje na
povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice včetně jeho
součástí.

• Pojištěni se vztahuje i na hudební nástroje.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Pojištění se vztahuje i na stavby na vodních tocích (mosty, lávky, pod.).

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce.

• Za součást komunikace se považuje např. i zábradlí.

Smluvní ujednání:
Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v roz m. f) VPP UCZ/Živ/10 se

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
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Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením vody

z kanalizačního potrubí. Pro toto rozšířené krytí se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši

1BY02 Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/10

1, Soubor majetku současně pojištěného na základní živelní nebezpečí mimo bodu 2

• Pojištění se vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť, městského
mobiliáře, apod. na území Města Boskovice a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť, městského mobiliáře, soch, plastik apod. na území Města Boskovice. Pojištění se také
vztahuje na povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice.

• Pojištění se vztahuje i na vlastní sochy, plastiky, busty, památníky apod. na území Města
Boskovice.
Náhrada nákladů :
1. Nemovitosti: Náhrada nákladů na obnovu podle stejného pojetí za použití moderních
technických prostředků a za použití běžně dostupných stavebních materiálů.
2. Věci movité: V rámci zvolené částky na 1. riziko se nahrazují náklady na obnovu případně na
nové pořízení.
Při částečných škodách se nahrazují náklady na restaurování za použití obvyklých technik a
prostředků. Při totálních škodách se nahrazují náklady na opatření podobného příp. stejně
hodnotného předmětu až do výše jeho pojistné hodnoty. Historická hodnota tak není předmětem
pojištění

• Pojištění se vztahuje i na parkovací automaty, parkovací systém, parkovací závory, apod.

• Pojištění se vztahuje ina technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Pojištěni se vztahuje ina stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce (autobusové zastávky,
altány, kryty před deštěm, atd.).

• Pojištění se dále vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na
území Města Boskovice a jeho součástí a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť apod. na území Města Boskovice včetně jeho součástí. Pojištění se také vztahuje na
povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice včetně jeho
součástí.

• Pojištění se vztahuje ina hudební nástroje.

• Pojištění se vztahuje ina technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen

• Pojištění se vztahuje i na stavby na vodních tocích (mosty, lávky, pod.).

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce.

• Za součást komunikace se považuje např. í zábradlí.

0

a

P°J'Stna Sm l° U'/a C’ 2737312968



UNIQA
Smluvní ujednání:
Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v r t. 3 VPP UCZ/Živ/10 se sjednává

maximální roční limit pojistného plnění ve výši

1AY09 Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/10

1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištěno na 1. riziko

2. Náklady na obnovu porostů do 15-ti let stáří - pojištěno na 1. riziko

1CB01 Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/10

1. Soubor všech skel - pojištěno na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota

1EY05 Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,

písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/IO, níže uvedených smluvních ujednání příp. DPP LIM/10

1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí, staveb, soch apod. včetně technologických zařízení, oploceni,
pouličního osvětlení a dále všech stavebních součásti nemovitostí - dle přílohy č. 1 (mimo bod 2) -
pojištěno na 1. riziko

Kč

• Pojištění se vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť, městského
mobiliáře, apod. na území Města Boskovice a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť, městského mobiliáře, soch, plastik apod. na území Města Boskovice. Pojištění se také
vztahuje na povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice.

• Pojištění se vztahuje i na vlastní sochy, plastiky, busty, památníky apod. na území Města
Boskovice.
Náhrada nákladů :
1. Nemovitosti: Náhrada nákladů na obnovu podle stejného pojetí za použiti moderních

technických prostředků a za použití běžně dostupných stavebních materiálů.
2. Věci movité: V rámci zvolené částky na 1. riziko se nahrazují náklady na obnovu případně na

nové pořízení.
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Při částečných škodách se nahrazují náklady na restaurování za použití obvyklých technik a
prostředků. Při totálních škodách se nahrazují náklady na opatření podobného příp. stejně
hodnotného předmětu až do výše jeho pojistné hodnoty. Historická hodnota tak není předmětem
pojištění

• Pojištění se vztahuje i na parkovací automaty, parkovací systém, parkovací závory, apod.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Za dostatečné zabezpečení pojištěných věcí na volném prostranství proti krádeži vloupáním se
považuje jejích konstrukční upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné)

2. Soubor vlastních pozemních komunikaci a jejich součásti a příslušenství na území Města Boskovice

(silnice, chodníky, zpevněné cesty, zpevněné cyklostezky, mosty, lávky dle přílohy č. 1a - potištěno na

1.riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč pojistné v Kč

• Pojištění se vztahuje i na stavby na vodních tocích (mosty,
lávky...)

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce.

• Za dostatečné zabezpečení pojištěných věcí na volném prostranství proti krádeží vloupáním
se považuje jejich konstrukční upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné).

3. Soubor vlastních a cizích věcí movitých a zásob - pojištěno na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč pojistné vKč

• Pojištění se vztahuje i na hudební nástroje.

• Pojištění se vztahuje í na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Za dostatečné zabezpečení pojištěných věcí na volném prostranství proti krádeži vloupáním
se považuje jejích konstrukční upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné).

4. Peníze a cennosti vlastní - pojištěno na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč pojistné v Kč

5. Peníze v parkovacích platebních automatech - pojištěno na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč pojistné v Kč

g

a o to -to io o g q
Pojistná smlouva c. 2737312968



UNIQA
• Za dostatečné zabezpečení pojištěných peněz v parkovacích automatech se považuje uzavření v

inkasním boxu parkovacího automatu.

Smluvní ujednání:
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i n sobené krádeží prosto ozšířené krytí se
sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 20.000 Kč a jednotná spoluúčast 1.000,- Kč.

f \

1EY06 Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/IO a

DPP LIM/10

1. Vlastu: cennosti - pojištěno na 1. riziko
č

2. Vlastu' věci movité - pojištěno na 1. riziko
v Kč

1DY02 Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/10

1. Soubor vlastních a cizích nemovitostí, staveb, soch aood. včetně technologických zařízeni, oploceni,
pouličního osvětleni a dále všech stavebních součásti nemovitostí - dle přílohy č. 1 (mimo bod 2) -
pojištěno na 1. riziko

v Kč

• Pojištění se vztahuje i na vybavení parků, sportovních areálů a dětských hřišť, městského
mobiliáře, apod. na území Města Boskovice a příslušenství parků, sportovních areálů a dětských
hřišť, městského mobiliáře, soch, plastik apod. na území Města Boskovice. Pojištění se také
vztahuje na povrchy parků, sportovních areálů a dětských hřišť apod. na území Města Boskovice.

• Pojištění se vztahuje i na vlastní sochy, plastiky, busty, památníky apod. na území Města
Boskovice.
Náhrada nákladů :
1. Nemovitosti: Náhrada nákladů na obnovu podle stejného pojetí za použití moderních

technických prostředků a za použití běžně dostupných stavebních materiálů.
2. Věci movité: V rámci zvolené částky na 1. riziko se nahrazují náklady na obnovu případně na

nové pořízení.
Při částečných škodách se nahrazují náklady na restaurování za použití obvyklých technik a
prostředků. Při totálních škodách se nahrazují náklady na opatření podobného příp. stejně
hodnotného předmětu až do výše jeho pojistné hodnoty. Historická hodnota tak není předmětem
pojištěni

• Pojištění se vztahuje i na parkovací automaty, parkovací systém, parkovací závory, apod.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

g
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• Pojištění se vztahuje í na stavby lehké a/nebo dřevěné konstrukce (autobusové zastávky,

altány, kryty před deštěm, atd.).

2. Soubor vlastních pozemních komunikaci a jejich součástí a příslušenství na území Města Boskovice

(silnice, chodníky, zpevněné cesty, zpevněné cvklostezky, mosty, lávky dle prilohy č. 1a - pojištěno na

1.riziko

é vKč

• Pojištění se vztahuje i na stavby na vodních tocích (mosty,
lávky...)

• Pojištění se vztahuje i na stavby lehké a/nebo dřevěné nstrukce.

3. Soubor vlastních a cizich věcí movitých a zásob - pojištěno na 1. riziko

Kč

• Pojištění se vztahuje i na hudební nástroje.

• Pojištění se vztahuje i na technologie teplovodních předávacích stanic a kotelen.

• Za dostatečné zabezpečení pojištěných věcí na volném prostranství proti krádeži vloupáním
se považuje jejich konstrukční upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné).

Smluvní ujednání:
Odchlyně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nánosem/nást rejery“ a

rytím. Pro toto rozšířené krytí se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši

1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/10

1. Soubor elektroniky dle účetní evidence - pojištěno na 1. riziko

• Pojištění se vztahuje i na profesionální vysílačky (komunikační techniku)

• Pojištění se vztahuje i na příslušenství nemovitostí (součásti spojené s nemovitosti, například
technologie předávacích stanic kotelen, koncové body rozhlasu města, mikrovlnná pojítka, řídící
jednotky parkovacích systému a platebních parkovacích automatů, kamerový systém města,
systém EZS a PCO, komunikační systém Policie a další elektronické prvky, které za některých
okolností umístění do a na nemovitost, mohou být považovány za příslušenství nemovitosti)

-jq
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1FZ01 Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/10

1. Soubor strojů dle účetní evidence - pojištěno na 1. riziko

v Kč

• Pojištění se vztahuje i na součásti a příslušenství nemovitostí (součásti spojené s nemovitosti,
například technologie předávacích stanic kotelen, technologie koupaliště, a další prvky, které za
některých okolností umístění do a na nemovitost, mohou být považovány za příslušenství
nemovitosti)

2. Tatra DAS20T815, VIN TNU231R55AR045392 - pojištěno na 1. riziko

vKč

1HH01 Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěné předměty činnosti

- dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
a dalších souvisejících právních předpisů včetně právních předpisů, výpisů z obchodního rejstříku a
zřizovacích listin regulujících postavení a činnosti spolupojištěných subjektů

Rozsah krytí:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu - obecná odpovědnost (škody na zdraví a na věci) v
rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu - zvláštní část
- UCZ/Odp/10.

Pojistná částka:
Spoluúčast:
Roční pojistné:

V rámci pojistné částky a spoluúčasti pro základní pojištění odpovědnosti za škodu se pojištění se
vztahuje i na:

odpovědnost za škodu z vlastnictví, držby, pronájmu nemovitosti

následné finanční škody (ušlý zisk)

odpovědnost za škodu způsobenou jiné osobě z činnosti městské policie

odpovědnost za škodu z činnosti hasičského sboru

regresů zdravotních pojišťoven vůči třetím osobám

regresů zdravotních pojišťoven vůči zaměstnancům a regresů dávek nemocenského pojištění

odpovědnost za škodu na odložených věcech dětí, návštěvníků či hostů

odpovědnost za škodu na životě a zdraví způsobenou voleným funkcionářům dlouhodobě
uvolněným pro výkon funkce

odpovědnost za škodu způsobenou z provozu vozidla nad rámec POV a při pracovní činnosti
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Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
odpovědnosti za škodu - zvláštní část - UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (včetně šíření nakažlivé choroby lidé, např.
salmonely)
Smluvní ujednání
Odchylně od článku 2 VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že nárok na pojistné plnění vznikne, pokud byla
dodávka vadného výrobku uskutečněna po 31.3.2009 a pokud byla škodná událost oznámena pojistiteli
nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

Limit plnění:
Spoluúčast:
Roční pojistné:

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem (18)
Smluvní ujednání
Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. i) VPP UCZ/Odp/IO se ujednává, že pojištění se vztahuje na
odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci, pokud byla tato škoda způsobena při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších
předpisů.
Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že škodná událost
nastala v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti
vyplývajícími.
Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní
povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž
správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.
Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem
představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u základního
pojištění odpovědnosti z
Limit plnění:
Spoluúčast:
Roční pojistné:

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných
Smluvní ujednání
Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/IO se ujednává, že se pojištění vztahuje i na
odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.
Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na
škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením, a na
škody vzniklé chybnou obsluhou, nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo tím koho ke své činnosti
použil. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u základního pojištění
odpovědnosti za škodu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí
dvojnásobek limitu sj nu škodu vzniklou v ročním pojistném období.
Limit plnění:
Spoluúčast:
Roční pojistné:
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Odpovědnost za škodu městnanců (11)
Limit plnění:
Spoluúčast:
Roční poj stné

Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb v souladu se zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách

- v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu
poskytovatele sociální sl ást - UCZ/Soc/10

Limit plnění:
Spoluúčast:
Roční poj stné

Odpovědnost za škodu na zdraví a na věci způsobenou při výkonu veřejné služby osobou v
hmotné nouzi a uchazečem o zaměstnání vedeném v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu
práce ČR a odpovědnost za škodu, za kterou odpovídá pojištěný osobě vykonávající veřejnou
službu na základě sm louvy o výkonu veřejné služby, a to ve smyslu zák. č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi

Smluvní ujednání
Odchylně od článku 6 odst. 1 písm. b) VPP UCZ/Odp/IO se ujednává, že se pojištění vztahuje i na
odpovědnost za škodu na zdraví a na věci způsobenou při výkonu veřejné služby osobou v hmotné
nouzi a uchazečem o zaměstnání vedeném v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, se
kterými má obec uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby.
Ujednává se, že spolupojištěná osoba, se kterou má obec uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby,
má právo, aby za ni pojistitel zaplatil z jedné škodné nebo sériové škodné události maximálně částku
1.000.000 Kč, přičemž plnění vyplacená za všechny škodné události všech pojištěných osob, se kterými
má město uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, nastalé v průběhu pojistného roku, nesmí
přesáhnout dvojnásobek uvedené částky (tj. 2.000.000 Kč).
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro odpovědnost za škodu, za kterou odpovídá pojištěný
osobě vykonávající na základě smlouvy o výkonu veřejné služby.
Odchylně od článku 6 odst. 4 písm. c) VPP UCZ/Odp/IO se ujednává, že v rozsahu pojištěných
nebezpečí sjednaných tímto ujednáním je pojištěna i odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný
odpovídá osobám pojištěným v rámci téže pojistné smlouvy.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky sjednané pro základní pojištění
odpovědnosti za ško
Limit plnění:
Spoluúčast:
Roční poj stné:

Odpovědnost zastupitelů
Smluvní ujednání

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti
pojištěného starosty, místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního
samosprávného celku (obec, město, kraj) za škodu vzniklou územně samosprávnému celku
(pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Škodnou událostí se pro účely
tohoto pojištění rozumí porušení povinnosti pojištěného, ke kterému došlo od 1.4.2011 do zániku
pojištění. Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je skutečnost, že škodná událost byla
pojistiteli oznámena nejpozději dva roky po ukončení pojištění.
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V rozsahu tohoto ujednání je spolupojištěna i vzájemná odpovědnost za škodu mezi pojištěným a
pojistníkem.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou schodkem na svěřených
hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat; vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo
jiné výdělečné činnosti a vzniklou při obchodování s cennými papíry.
Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/IO se ujednává, že pojištění se vztahuje na
odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce,
pokud došlo k jejich pojištění nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané
obsluhy a údržby.

Plnění vyplacená z jedné a ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastalých v průběhu
jednoho poj. roku nesmí přesáhnout limit pojistného plnění pro toto pojištění, který byl v pojistné smlouvě
stanoven pro poj. rok, ve kterém nastala škodná událost. Pro sériovou škodnou událost zároveň platí, že
pojistné plnění ze všech škodných událostí v sérii nesmí přesáhnout limit pojistného plnění, který byl v
pojistné smlouvě stanoven pro poj. rok, ve kterém nastala škodná událost. Plnění vyplacená ze všech
škodných událostí týkajících se všech, kteří jsou pojištěni jednou pojistnou smlouvou, nastalých v
průběhu jednoho poj. roku, nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Je-li
současně uplatněn nárok více pojištěných a limit pojistného plnění nepostačuje, odškodní pojišťovna
nároky poškozených poměrně.
Pokud je uplatněn nárok na plnění z pojištění z jedné škodné události více pojištěnými, odečítá se
spoluúčast pouze jednou. V takovém případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrně rozdělí.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro základní pojištění.
Odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádostí o
dotace organizování veřejných zakázek se v rámci sjednaného limitu sjednává s limitem
plnění
Limit plnění:
Spoluúčast:
Roční po istné

Pojištění se pro celý rozsah krytí sjednává s územní platností Česká republika

C

Živelní pojištění:

Pojištění skla:

Vandalismus:

Odcizení:

Pojištění elektroniky:

Pojištění strojů:

Odpovědnost za škodu:
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Roční pojistné:

Sleva za délku pojištění

Roční pojistné po slevě:

Způsob rilacení:

Splátka pojistného:

Pojistné bdobí

Společná a závěrečná ustanovení

532.768,- Kč

10%

479.491,- Kč

čtvrtletně (bez přirážky)

119.873,- Kč

1 rok

Splatnost pojistného: k 01.03., 01.06., 01.09., 01.12. (den a měsíc běžného roku)

Slevu za délku pojištění 4 roky ve výši 10% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-lí

pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen

takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za
sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před

dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem.

Smluvní ujednáni :
a) Pro účely této pojistné smlouvy se ujednává, že ke dni sjednání pojištěni odpovídají pojistné

částky pojištěných věcí nové pojistné hodnotě. Pojistník je povinen oznámit navýšení pojistných
částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného roku o více než o
10 %. Pokud se pojistná hodnota pojištěného souboru nezvýší do doby vzniku pojistné události o
více než 10%, pojistitel nevyužije svého práva na snížení plnění. Pojistitel nebude namítat
podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného roku k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace
menšímu než 10 %.

b) Ujednává se, že v případě pojištění majetku poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši nově
pořizovaného majetku (tzv nová cena) v případě, kdy opotřebení majetku, na něž se pojistné
plnění vztahuje, nebude vyšší než 70%.

c) V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel
poskytne plnění v nových cenách.

d) V případě pojistné události na pojištěných souborech se ujednává, že pojistitel odečte pouze
jednu spoluúčast a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojistníka výhodnější odečtení
spoluúčasti z jednotlivých předmětných pojištění, jejichž se pojistná událost týká

Smluvní ujednáni pro pojištění odpovědnosti za škodu:

e) Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. e) VPP UCZ/Odp/10 se pojištění vztahuje i případy odpovědnosti
za škodu, která byla způsobena porušením právní povinnosti v době před uzavřením pojištění,
konkrétně po datu 31.3.2009.

f) Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví a držby nemovitostí se vztahuje i na
odpovědnost za škodu vyplývající ze spoluvlastnictví v rámci SVJ.

g) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na věci a nebo na zdraví a nebo
usmrcením v souvislosti se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku škody na chráněných
hodnotách, a to i za použití služebního psa, služební zbraně a dalších donucovacích prostředků
strážníkem obecní (městské) policie. Pojištění se dáíe vztahuje i na škodu vzniklou
pohřešováním věci, která byla předmětem ochrany prováděné pojištěným (obecní /městské)
policie)
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UNIQA
Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte rý

s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracovišt ní

uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním

Pojistná smlouva obsahuje 16 listů.

V Praze, dne 28.03.2013

Michal Daphovský
společná prokura

l/ig. Stanisfav Svoboda
společná prokura

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
UCZ/05 UCZ/Živ/10 UCZ/Odc/10 DPPLIM/10 UCZ/Skl/10 UCZ/Ele/10 UCZ/Str/10
DPPMB/10 UCZ/Odp/IO UCZ/Soc/10

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným
způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu §
66 a § 67 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudováni tohoto
návrhu a že tento návrh na uzavřeni pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které
jsem vyjádřil pojistiteli nebojím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a
podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v
pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanoveni § 1 a § 2 zák. č. 277/2009
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích z tohoto smluvního vztahu Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním
subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve
smyslu ustanovení § 27 zák. č.101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států Souhlas
mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může m ít za následek
zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke
zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla
sjednána dodatečně

Pojistník/^ojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů,
se kterýrrhi uzavřel příslušná pojištění ( bez uvedení další specifikace pojištění).
Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb v platném zněni.

V ., dne
podpis pojistníka

Zpracoval:
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