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Dodatek č.13 k pojistné smlouvě číslo 0011793961/43

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě pověření níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.u.

Tel: 956 451 306

dále jen pojistitel

Městská část Praha 9

Sídlo: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Zastoupena: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

|č: 00063894

Bankovní spojení: ČS, a.s. Praha, č.ú.

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou

a přílohami tvoří nedílný celek.

' V V, Distributor pojištění

Švnkategorie PZ Samostatný zprostředkovatel jednající
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Správa pojistné smlouvy: UW 8890000102

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63998530 Kontaktní adresa: Tel.: 957 444 555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze — oddíl B, vložka 3433 DIČ: 0263998530 PO, BOX 28 Fax: 547 213 468

www.cpp.cz DIČ pro DPH: 02699000955 664 42 Modřice info@cpp.cz
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Článek I.

Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávajítímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

Článek V. pojistné smlouvy se doplňuje o bod 14. v následujícím znění:

14. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této pojistné smlouvy se ujednává, že pojištění, která se řídí Všeobecnými

pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 se nevztahují na jakékoliv škody, újmy, nároky, ztráty či

výdaje přímo či nepřímo vzniklé anebo způsobené infekčním onemocněním. Ve stejném rozsahu se pojištění

nevztahuje na důsledky jakýchkoliv preventivních opatření přijatých v souvislosti s obavou nebo hrozbou (z) šíření

infekčního onemocnění, aťjiž skutečnou nebo tak vnímanou.

Tato výluka se však neuplatní v případě, kdy škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku v důsledku

působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě nebo jde o pojištěnou časově závislou ztrátu vzniklou

jako přímý důsledek tohoto fyzického poškození pojištěného majetku (např. přerušení provozu).

Sjednává nové znění bod 1. čl. II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Živelní pojištěníje upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dálejen VPPM 1/07) a DPP pro případ poškozenínebo

zničenívěci živelní událostí DPPŽU3 MP 1/07 (dálejen DPPŽU3 MP 1/07) a DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického

zařízení DPPUK3 MP 1/07 (dále jen DPPUK3 MP 1/07)

Pojištění se sjednává v rozsahu: Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo jeho části nebo nákladu)

sdružený živel (přímý i nepřímý úder blesku, vichřice, krupobití, přívalový déšť,

srážkové vody, atmosférické srážky, tíha sněhu nebo námrazy, zatečení, povodeň,

záplava, pokles nebo sesuv půdy, pád nebo zřícení skal, zemin, hornin, pád stromu

nebo jiných předmětů, laviny, zemětřesení, náraz vozidla (včetně škod způsobených

vozidly zaměstnanců pojištěného viz. článek 1, bod 3 této pojistné smlouvy), kouř,

aerodynamický třesk

Voda z vodovodního nebo jiného potrubí

Za poškození nebo zničení pojištěných věcí vpřímé souvislosti s úderem blesku se považují škody vzniklé vpřímé

souvislosti s viditelnými destrukčními účinky blesku na budovu nebo stavbu, ve které byly v době vzniku pojistné události

uloženy.

Odchylně od čl. 2 bodu 2, písmena a), aa), ab) DPPŽU3 MP 1/07 se pojištění pro pojistná nebezpečí povodeň a záplava

v příčinné souvislosti s povodnívztahuje pouze na škody, jejichž příčinou byla povodeň nebo záplava v příčinné souvislosti

s povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem

příslušného povodí odpovídal 20-Ieté a vyšší povodňové vlně.

Roční limity plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění pro pojistné nebezpečí Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo jeho části nebo nákladu) se

sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 100.000,-Kč .

Pojištění pro pojistné nebezpečí povodeň a záplava v příčinné souvislosti s povodnía záplava způsobená živelní událostí

jinak než v pricmné souvislosti s povodníse sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve

výši 100.ooo,-|<č.

Pojištění pro pojistné nebezpečí vichřice, krupobití, zemětřesení se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro

každou pojistnou událost ve výši 100.000,—Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí voda z vodovodního nebo jiného potrubí se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění

pro každou pojistnou událost ve výši 100.000,-Kč.
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Pojištění pro v bodě 1. uvedená živelní pojistná nebezpečí kromě flexy, povodně a záplavy v příčinné souvislosti s povodní

a záplavy způsobené živelní událostí jinak než v příčinné souvislosti s povodní, vichřice, krupobití, zemětřesení, vody

z vodovodního nebo jiného potrubí se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši

100.000,-KČ.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Sjednává se pojištění souboru budov a ostatních staveb vč. stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních

součástí, obslužných budov, trafostanici, výměníkových stanic, strojního zařízení budov, stožárů, zvoniček a

božích muk, oplocení a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých

ploch, laviček a veřejného osvětlení v rámci areálů, vybavení dětských hřišť a oplocených zahrad (prolézačky,

pískoviště, pryžové dopadové desky, bazény, sportovní vybavení) apod.

Pojištění se vztahuje bez omezeníi na historické nebo památkově chráněné objekty,

Místo pojištění: dle čl. | bodu 8

Celková pojistná částka činí: ............ 9.100.000.000,-Kč.

Sjednává se pojištění souboru přístrojů, zařízení, elektroniky, knih, písemností, vzorků, dokumentace, inventáře,

věcí umělecké a historické hodnoty a ostatních vlastních věcí movitých včetně nosičů dat, nákladů na

znovupořízení dat, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM, včetně vybavení ICT centra Prosek a zásob apod.

Místo pojištění: dle čl. I bodu 8

Celková pojistná částka činí: ............... 325.000.000,-Kč.

Sjednává se pojištění souboru cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty včetně věcí zapůjčených k

vystavování

Místo pojištění: dle čl. I bodu 8

Celkova’ pojistna’ částka činí: ................... 1.000.000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Sjednává se pojištění nákladů na stržení a vyklizem’ a odvoz trosek včetně uskladnění

Místo pojištění: dle čl. | bodu 8

,v,

Celková pojistna castka činí: .................15.000.000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Sjednává se pojištění fotovoltaických článků.

Místo pojištění: dle čl. l bodu 8

Iv:

Celkova’ pojistna castka činí: ................... 4.327.845,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí povodeň a záplava v příčinné souvislosti s povodní a záplava způsobená živelní

událostí jinak než v příčinné souvislosti s povodní se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou

pojistnou událost ve výši 50.000,-Kč.
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Pojištění pro pojistné nebezpečí vichřice, krupobití, zemětřesení se sjednává se spoluúčasti z pojisi

pro každou pojistnou událost ve výši 5.000,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí voda z vodovodního nebo jiného potrubí se sjednává se spoluúčastí z pojistného

plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5.000,-Kč.

Pojištění pro v bodě 1. uvedená živelní pojistná nebezpečí kromě flexy, povodně a záplavy v příčinné souvislosti

s povodní a záplavy způsobené živelní událostí jinak než v příčinné souvislosti s povodní, vichřice, krupobití,

zemětřesení, vody z vodovodního nebo jiného potrubí se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou

pojistnou událost ve výši 5.000,-Kč.

ĚĚEQQL

Pojistné dle dodatku poiistné smlouvy

1. Živelní pojištění

navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem ..................................................... 241.500,- Kč

poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem ........................................................................ 120.420,— Kč

celkové navýšení ročního pojistného činí ........ ........... ............ . ........ . ......................................... 241.500,- Kč

celkové poměrné pojistné činí........................................................................................................... . ...... 120.420,- Kč

Celkové poměrné pojistné ve výši120.420,- Kč je splatné k datu 30.11.2022 na účet pojišťovacího makléře č. na základě

jím vystavené faktury. Pojistné se považuje za uhrazené dnem jeho připsání na účet MARSH, s.r.o. č.

ČňnekHL

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy
 

1. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 30.11.2022

2. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají

nadále v platnosti.

3. Tento dodatek obsahuje 4 strany aje vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník a 1 pojistitel.

V Praze dne 5.9.2022 \ m

Česká podnikatelská poiišt'ovna, a.s., Vienna Insulzlnce Group

V Praze dne


