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Poustem jednorazovych akc: CISIO 4880161653

1. Smluvní strany

POJISTITEL

Generali Česká pojišťovna a.s.. Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 955, DIČ: c269900127a, je zapsaná v obchodním
rejstřlku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generall, zapsané v italském registm pojišťovacích skupin,
vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále také „pojištbvna“)

SPRÁVCE POJISTNÉ SMLOUVY

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě Steiner & brokers, s.r.o., IČO: 26209063, Získatelské číslo: 941816208.

POJISTNÍK, POJIŠTĚNÝ

Název
Město Příbram, dále jen Město Příbram, zapsaná: v obec, zákon č. 128/20005h., \:

' obcích rejstříku u .

Ičo: 00243132

Adresa sídla: Tyršova 108, 261 01 Příbram. ČESKÁ REPUBLIKA

E—mail: alena.prazakova©pribram.eu

Korespondenční adresa: Je shodné s adresou pojistnlka
uzavřeli tuto poiisinou smlouvu

2. Předmět pojištění ,

Název akce Cestou Sdílení

Datum konání akce od 30. 9. 2022 do 1. 1D. 2022

Typ akce víkendový pobyt rodin s dětmi

Místo konání akce Penzion Jezemá. Zduchovice 65, 262 63 Zduchovice, česká republika

3. Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
3.1 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST!

Pojištění odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-O1/2020 (dále jen „VPPMO-P“), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

3.1.1 Rozsah pojištění, poilstná nebezpečí

Poiištění v základním rozsahu se sjednává & limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000Kč

3.1.1.1 Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka vm Pojištění odpovědnosti za Škodu vzniklou jinak než na zdmví, poškozením, zničením, ztrátou neba odcizením hmotné věci

(čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO—P se uiednává, Že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě

jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby. poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věcí, kterou má tato osoba ve
vlastnlclvf nebo v užívání.
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Pojistná smlouva číslo: 4880161653

Jadem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednáníje, že ke vzniku škody došlo v době trvání poiištěnív souvislostl
Anou činnnstí nebo vztahy 1 této činnosti vyplývajícími.
,m'v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,

- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, ]ejichž správou byl pojištěný pověřen,
' vzniklou při obchodování s cennými papíry,
' způsobenou pojiš1ěným jaku členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu iakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací & grantů. nebo v souvisiosti s organizacíveňejných zakázek,
zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázek,

' vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
' vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. e) VPPMO—F se ujednává, že pojištěnív rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně
poskytnutou infomací nebo radou. která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč

Pojlštění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V7O se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč

Doložka V12 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se ulednáva'. že pojištění se vztahuje na povinnost poiištěného nahradit škodu na
hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatržením & chybnou obsluhou,
b) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné mov'rté věci,
o) vzniklé na letadlech nabo sportovních létajících zařízeních.

Pojlštění v rozsahu doložky V72 se sjednává ss sublimitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištěnív rozsahu doložky VTZ se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč

Doložka V111 Regresm' náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch
zaměstnance pojištěného v důsledku zavíněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského
poiištění v důsledku zaviněného protiprávního jednánípoiištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojlštěného vzniklo právo na pojistné plněníz pojištění odpovědnosti při
pracovním úrazu nebo nemoci : povolání. za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc
z povolání.

Pouštění v rozsahu doložky V111 se siednává ss sublimitem pojistného plnění limit pro základnírozsah max. však 5300300 Kč

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčasií 1 000 Kč

3.1.2 Pojistné (platba za pouštění
Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je limit pojistného plnění.

POL 6. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ m
1 Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu 1 250

2 Odpovědnost za finanční škody N70) „

3 Odpovědnost za věci užívané N72)
_ „

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí pojištění odpovědnosti v Kč 2 380

4. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 30. 9. 2022 do 1. 1D. 2022.
Pojištění se sjednává na dobu určitou.

5. Pojistné celkem a jeho splatnost

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná touto pojistnou smlouvou za dobu trvání pojištění činí 2 330 Kč

Pojištění se siednává 5 obchodní slevou U,OD% tj. 0 Kč

Pojistné po obchodní slevě & případné technické úpravě činí celkem 2 380 Kč

aw k muw ':CL €— 8025: ked pmdmdu. J!- slwma ? 2 /-

řaZZIAE.Těš.LT;„EZJFSÍ'XQŠÍŠQQLÉJšE.TJŽLQÍíšsŘZT'šbú'š'ššnšvmvc—oÉz 72 gr—Eíz- czssaxízsšyí ;emnsafag :. obchwmm rejsmku „mám Městským wmv v Pvazza. finis, z':
'

[) mw . en smím v fmnvzaměw 50955er v ;!aísxenw wqmm pm'srmasícr. akupn wacervem IVASS. (Kid ČíŠ—Hm CFS Karwakmn udeja. IA Ov BOX 355. 5:59 06 Brna w“\qugsneraliceekavcz



Pojistná smlouva číslo: 4880161653

/á se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci. která je nedílnou součástí této pojistné
/y.

Ade-Ii některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez daišlha prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé
norázové pojistné.

j. Přílohy
Bez příloh.

7. Společná a závěrečná ujednání
7.1 Pojlstník prohlašuje, že le seznámen & souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek.

Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

7.2 Pojistník prohlašuje, že byl informován :) zpracováníjím sdělených osobních údajů a že podrobností týkající se osobních údajů jsou
dostupné nammmmmwmua dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistnnc se zavazuje. že v tomto
rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že poiišt'ovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

7.3 Odpovědi políslníka na dotazy pojišťovny / pojišťovacího zprostředkavatele a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považujíza odpovědi
na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika, Pojistník uzavřením pojistné smlouvy potvrzuje jejich
úplnost & pravdivost.

7.4 Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy dále potvrzuje, že:
. pojišťovně / pojišťovacrmu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky,
tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá,

- pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuie. že mu byly pojišťovnou / pojišťovacím
zprostředkovatelem úplně, jasné, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,

' jsou všechnyjfm uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal
vlastnoručně. ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,

' bude plnit povinnosti uvedené v poiistné smlouvě a \: pojistných podmínkách a Je si vědom. že v případě porušení ho mohou postihnout
nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plném).

7,5 Pojistník bere na vědomí, že odstoupí—Ii od pojistné smlouvy, nahradí mu pojišťovna do jednoho měsíce ode dne. kdy se odstoupení stane

účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně : pojištění plnila; odstoupiIa-Ii od pojistné smlouvy pojišťovna, má právo započíst
si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí—Ii pojišťovna od pojistné smlouvy a získaI-Ii již poiistník, pojlštěný nebo

oprávněná osoba pojistné plnění. nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co za zaplaceného poilstného plnění přesahuje zaplacené pojistné.

7.6 Pojistnlk bere na vědomí, že byIa-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku. má právo bez udánf důvodu odstoupit od pojistné
smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde
na jeho žádost po uzavření smlouvy, nebo také v případě, že ie pojistník \! pozicí spotřebltelem, ode dne, kdy mu byly sděleny údaje podle
5 1843 až 5 1845 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákonrku, pokud k tomuto sdělenídojde po uzavření pojistné smlouvy.
PoskytIa-Ii pojišťovna pojlstnrkovl, který je spotřebitelem. klamavý údaj, má pojistnm právo odstoupit od pojistné smlouvy do 3 měsíců ode
dne. kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. V těchto případech vrátí pojišťovna pojistníkovl bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do tňceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila.
Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného. vrátí pojistník, popřípadě pojištěný pojišťovně částku

zaplaceného pojistného plnění. která přesahuje zaplacené pojistné.

7.7 Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu. může využít adresu pro doručování
Generali Česká pojišťovna asi P. 0. BOX 305. 659 05 Brno nebo elektronickou schránku GCD_Stiznosti©generaliceske.cz, Nedohodne-Ii
ee pojistník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizufí písemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením shžnosti. s vyřízením
nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svojl stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali Ceské pojišťovny _a.s. Se stížností se
lze také obrátit na Českou národní banku. Na Příkopě 28. 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).

7.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud tato pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č, 340/2015 Sb.. () zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech

jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistnfk je povinen bezodkladně
informovat poiišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky, Pojistník je povinen zajistit. aby byly ve
zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré infomace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje
zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku: 0 bonifikací za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše
pojistného: o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezaiistí—Ii pojistník
uveřejněnítéto smlouvy (vč. všech ]ejlch dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dnejejího uzavření, je oprávněna tuto
smlouvu (vč. všech iejích dodatků) uveřeinit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč„ všech

jejich dodatků) v registru smluv. .Je-Ii pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas
s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jeiich dodatků) \: registru smluv. Uveřejnění nepředstavuie porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

7.9 Pojistník. nebo některý z pojištěných nesplňuje \! souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, B, 9. 10, 13 nebo 16 přílohy
č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., a pojišťovnictví, ve znění pozděiších předpisů. minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
. čistý obrat min. 12 800 DDD EUR (cca 320 000 000 Kč),
' úhrn rozvahy min, 5 200 000 EUR (cca 155 000 DDU Kč).
' průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

7.10 Dokumenty k poiismé smiouvě:
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Pojistná smlouva číslo: 4880161653

nluvnl dokumenty:
Informační dokument o pojistném produktu

, Předsmluvní informace

,dílnou součástí pollstné smlouvy jsou následující dokumenty:
' Pojistné podmínky dle části 3. Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
' Sazebník administrativnfch poplatků

Pojistník prohlašuje. že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy. řádně seznámil aje srozuměn s tím.
že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost. jako
je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předsrnluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nelenou součástí pojistné smlouvy. byly
poskytnuty \; dostatečném předstlhu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který jsem si zvolll.

7.11 Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Tato
pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, : nichž každá ze síran obdrží po jednom vyhotovení.

7.12 Smluvní strany prohlašují. že si pojistnou smlouvu před jejich uzavřením přečetly, že byla uzavřena podle jejich vůle, určitě, srozumitelně. že
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

. . "n
\; dne 2 1 G9 m2! V dne
Město Příbram Dana Dandová
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Podpis (a razii Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, přqmsní a funkĚe osobý' Šaáůňěríě Ř [Šéfůíaísu pojistné
smlouvy (hůlkovým písmem)
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Pojištění podnikatele a právnických osob Město Příbram Š' =

Pojistná smlouva č.: 4880161653 Tyršova 108 E =

Kód Pfodukm JA
] 261 01 PŘÍBRAM Š 5—

Doba trvání pojistné sm ouvy od 30. 9. 2022 do 1. 10. 2022 '
E

' =

IČ: 00243132
C SKA REPUBLIKA =

=

V Praze dne 14. 9. 2022 =

, V ' V . . I =

Vyuctovam pol lstneho

“ pojistné smlouvy č. 4880161653 k datu 30. 9. 2022

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při ja- =—

kéko1iv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. ;—
_

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a j B zároveň podkladem k úhradě _

pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy. =
=_

1. Přehled pnjňwnl 0 5

Tabulka 1 — Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další infomace o těchto pu- 5 E

jištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě. :: E
% =—
“ =

'lhbulknl Š =

pořadové název pojištění pojistné za sleva sleva celkem % _

čislo \
dobu trvání za způsob za počet pojistné za m =

pojištěni pojištění úhrady splátek dobu trvání 1—7.

v pojistné \ v Kč pojistného úhrady pojištěni %

smlouvě \ v Kč ') pojistného v Kč *) =
v Kč =—

Pojištěníjednorázových akcí 2 380,00_mm 2 3m- %

oememvxč zasofm—m mo.- š
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost .očtem splátek v Kč 2 380,- E
“ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. převodem z účtu) .

“ v částce je zohledněn koeficient za dobu trvání pojištění

Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhlena na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

1. Přehled splátek pojistného
Tabulka 2 — Přehled splátek. datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů

v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2
Výse splatky pn'isméhu v Kč

Celkem v Kč 2 380,-

3. Způsuh úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

;nmwv'mkn pujiš1m'nn; Spálena 75716, ché Mbsm, 110 00 Praha ' “:D. 452 5956 DQC ;,11599001275, ie Lapsam'! V obch-cuěrín ;istňku VGdEne'm Městškým soudem V PraLZB'ais

zh [, ;JG'I čím! smpmy Gemmu. zapsané '! liaůkém regis'ru Colišmvacích skunin. "feneném WASS. cnd &$er 076. Kontaktni údaje P C. BOX 305 659 05 Ema Wngeneralineskanz



Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 4880161653

Máte dotazy? Zeptejte se nás přes online cha! na webových stránkách — 5 A _— v .

Dne 14. 9. 2022

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček

Ředitel správy pojištění

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 4880161653

Máte dotazy? Zeptejte se nás přes online cha! na webových stránkách — 5 A _— v .

Dne 14. 9. 2022

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček

Ředitel správy pojištění
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Generali Česká pojišťovna a.s.. Spálená 75/16, Nové Město, 110 no Praha 1, IČO: 452 72 956. DIČ: 02699001273, je zapsaná š
v obchodním rejstřmu vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru Ě

pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „poiišt'ovna“)
O
Š

&? š
Poustka 3%

..., v , . , . , a =Poustenl podnlkatele a pravnlckych osob
Š Ě

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4880161653 "'
š

& Pojistník Ě
Název firmy Město Příbram Š
Adresa Tyršova 108, 261 01 Phbram, ČESKÁ REPUBLIKA _

IĚQ * * < , , , , * 00243132

© Pojištění podnikatele a právnických osob

Pojištění jednorázových akcí

iguaněngyísobou z tghotí: poi—íštěgfjg pojistrý.
* _ _

_ .

*

.P—ojíštění odřpovědnřosti
* V *

_ Í_
. ,_ i

; i

_

Pojistná událost Pojistná nebezpečí
Poiistnou událostíje vznik povinnosti pojištěného nahradit Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti
škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných a události vymezené v pojistné smlouvě jako
podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny možná příčina vzniku pojistné události.
poskytnout pojistné plnění.

Pojištění Lzškíadnímgzsahuř sječnává s "r_Eitím po__ji_s_tného plnění _'_
"

5 000 boo Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

__ Česk? republika

PQÍÍŠĚěl'lÍ v základním _rozsahu seýsjednává sgquluúčastí _ _
1000 Kč

Podmínky, rozsah pojištění a pčjistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku
a odpovědnosti VPPMO-P—D1/2020.

Počátek & doba pojištění
Pojištění se sjednává na dobu od 30. 9. 2022 do 1. 10. 2022.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

FIatnost pojistky od: 30. 9. 2022

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

ředitel správy poiištění
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