
UNIQA

POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2739901360

Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:
Město Hlinsko
Sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 53901, Hlinsko
iČ: 00270059

Další pojištění:
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449
Sídlem: Ležáku 1449, 53901, Hlinsko
lČ: 709 13501

Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403
Sídlo: Smetanova 403, 539 01, Hlinsko
lČ: 709 13528

Základní škola, Hlinsko, Resslova 803
Sídlem: Resslova 603, 539 01, Hlinsko
lČ: 709 13510

Mateřská škola Hlinsko
Sídlem: Rubešova 1250
lČ: 709 71 269

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229
Sídlo: Budovatelů 1229, 539 01, Hlinsko
lČ: 70971 251

Základní umělecká škola Hlinsko
Sídlem: Poděbradovo náměstí 305
IČ: 709 13536

Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim
Sídlem: Hlinsko, Adámkova tř. 1116, okres Chrudim
lČ: 43500111

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
Www. u fl iqa . Cz
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Městská knihovna Hlinsko, příspěvková organizace
Sídlem: Hlinsko, Adámkova tř. 554, okres Chrudim
iČ: 64783227

Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace
Sídlem: Adámkova třída 341, 53901 Hlinsko
lČ: 434 99678

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace
Sídlem: Hlinsko, Havlíčkova 614, okres Chrudim
lČ: 00370924

Sportoviště města Hlinska, s.r.o.
Sídlem: Smetanova 1524, 53901 Hlinsko
lČ: 01844300

Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
Sídlem: Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko
lČ: 050 77 532

Počátek pojištění: 14. 10. 2016
11. 09. 2017 pro pojištěného Základní školu Hlinsko, Ležáků 1449

Konec pojištění: 14. 10. 2019 bez automatického prodlužováni
Změna platná od: 01. 06. 2017, dodatek č. 01

Odchylně Od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek — obecná část - UCZI14 se
ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
Je-li pojistná smlouva uzavírána Po datu počátku pojištění, pojištěni vzniká pouze tehdy
pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu
pojistitelem a neprodleně ji doruči zpět pojistiteli.

Pouštěné předmět činnosti:
— dle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích

a dalších souvisejících právních předpisu včetně právních předpisů, výpisů
z obchodního rejstříku a zřizovacích listin regulujících postavení a činnosti dalších
pojištěných subjektů

Základní pojištění odpovědnosti — v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro
pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby — UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ1Odp-
P114“).
Limit plnění: so.ooo.ooo Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč

O Kč pro újmu při ublíženi na zdraví a při usmrceni žáku

UNIQA poííšťovna, a.s.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Teleíon: ±420 488 125 125
iČ: 49240480
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Uzemní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 158.940 Kč
Odchylně od Čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZJOdp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrceni též újmu, která byla zpusobena porušením
právní povinnosti v době před uzavřením pojištěni, konkrétně Po datu 6. 3. 2012.

Další pojištěná rizika a nebezpečí — v rozsahu článku 4 UCZIOdp-P114:

Odpovědnost za škodu zpusobenou vadou výrobku (W)
Sublimit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: i .000 KČ

O Kč pro újmu při ublížení na zdraví a při usmrceni žáku
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čI. 4 bodu 1 UCZIOdp-P114 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní
pojištěni a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy,
kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 6. 3. 2012.
Výluka z pojištění na škodu a při ublížení na zdraví též újmu vzniklou zavlečením,
rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin ve smyslu ustanovení čI. 8
odst. 2 písm. n) UCZIOdp/14 se pro účely této smlouvy neuplatní.

Odpovědnost za finanční škodü (04)
Sublimit plněni: 3.000.000 Kč
Spoluúčast: i .000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 12.700 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnancu (11)
Sublimit plněni: 500.000 Kč pro všechny pojistné události na 1 den

50.000 Kč na 1 zaměstnance
Spoluúčast: i.ooo Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 2.000 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15)
Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: t.oo~ Kč
Uzemní platnost Ceská republika
Roční pojistné 6.000 Kč

UNIQA pojištovna, as.
Evropská 136‘ 16012 Praha 6
relelon: +420 488 125 125
ič 49240480
Zapsána« Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
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Křížová odpovědnost včetně odstraněni výluk na majetkovou propojenost pro základní
pojištěni a odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem (17)

Sublimit plnění: 10.000.000 Kč
Spoluúčast: i.ooo Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění
Základní poj ištění a pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje
i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublíženi na zdraví a při usmrcení též újmu
způsobenou osobám pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení Čl. 8 odst. 4 písm. a), b)
a odst. 5 UCZIOdpII4 se pro uvedené pojištěni nepoužijí.

Odpovědnost za škodu zpusobenou při výkonu veřeiné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem (18)
Sublimít plněni: S.QQQ.QQQ KČ
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 14.000 Kč

Odpovědnost zastupitelů (19)
Sublimit plnění: 10.000.000 Kč
Spoluúčast: i.ooo Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 12.000 Kč
Odchylně od Článku 4 bodu 15 UCZIOdp-P/14 se pojištění vztahuje i na případy, kdy škodná
událost (příčina vzniku škody nebo újmy) nastala v době před uzavřením pojištěni, konkrétně
v období Od 7.3.2012 do 13.10.2015 se sublimitem plnění 3.000.000 Kč a v období Od
14.10.2015 do 13.10.2016 se sublimitem plněni 10.000.000 Kč ale to pouze za předpokladu,
že pojištěný v době uzavírání pojištění o škodné události nevěděl a ani vědět nemohl.

Odpovědnost za nemaietkovou úimu, která vznikla jinak než Dři ublížení na zdraví
nebo usmrcením (99)
Sublimit plnění 10.000.000 Kč
Spoluúčast i.ooo Kč
Územní platnost Česká republika
Roční pojistné 12.000 Kč

Odchylně od čI. 8 odst. 3 písm. b) UCZIOdp“14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit
újmu vzniklou jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její
náhradě dána soudním rozhodnutím. Pojištěni se však nevztahuje na povinnost nahradit
nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublíženi na zdraví nebo usmrcením, pokud
byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která
vznikla zaměstnanci pojištěného.

UNIQA pojiš(ovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
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Závìreèná ustanovení

Roèní pojistné celkem: 21 7.640 Kè
Sleva za dobu pojištìní: 10 %
Roèní pojistné p6 slevì: 195.876 Kè
Zpùsob placení: Roènì
Splátka pojistného: 195.876 Kè
Splatnost pojistného: 14.10. (den a mìsíc bìžného roku)

Alikvótní pojistné za období od 1.6.2017 do 14.1 0.2017 èiní 1.995 Kè.

Pojistné ve výši 190 476 Kè platí pouze pro pojistný rok Od 14.10.2016 do 14.10.2017 a je
stanoveno jako pomìrné pojistné z roèního pojistného 198.000 Kè. Pojistné na další pojistné
roky bude stanoveno dodatkem nejpozdìji do 30.9.2017.
Pøípadná odchylka pojistného je zpùsobena upøesnìním výpoètu poèítaèovým zpracováním.

Makléøská doložka
Pojištìný povìøil makléøskou spoleènost ITEAD a.s. vedením (øízením) a spravováním jeho
pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude provádìn výhradnì
prostøednictvím tohoto zplnomocnìného makléøe (ITEAD a.s.), který je oprávnìn pøijímat
smluvnì závazná opatøení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerù.

Pojistné bude placeno na úèet zplnomocnìného makléøe.
Èíslo úètu:
Kód banky:
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol:
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla èástka pøipsána na úèet zplnomocnìného
makléøe.

Ujednání ke slevì za pojištìní na 3 roky
Sleva 10 % za délku pojištìni se poskytuje na celou dobu pojištìni. Pojistník je oprávnìn
vypovìdìt pojistnou smlouvu dle pøíslušných ujednáni VPP, obecná èást UCZII4, které tvoøi
pøílohu této pojistné smlouvy. Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu pøed uplynutím
sjednané lhùty pojištìni a pojistná smlouva z tohoto dùvodu zanikne pøed 14. 10. 2019, je
povinen neoprávnìnì získanou slevu vrátit.

Zpùsob likvidace pojistných události:
V pøípadì vzniku pojistné události se neprodlenì obra•te na Vašeho pojiš•ovacího
zprostøedkovatele, který s Vámi pojištìní sjednal, pøípadnì na nejbližší pracovištì UNIQA
pojiš•ovny, a.s. Pøi každém jednání uveïte èíslo pojistné smlouvy, které je zároveò
variabilním symbolem.

UNIQA pojištovna, a.s.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488125 125
649240480

Zapsána u Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 5
Www. u fl iq a .a



UNIQA

V Pr
~ Odhnr PflJ,šnni rnRÍQlJ:u a uJpovédr,osti

UN!QA C~ops~3a 16012 Pr“na 6

_~‘_f
junior upisovatel vedoucí

Pojištìní odpovìdnosti Pojištìní odpovìdnosti

‚Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostateèném pøedstihu pøed uzavøením pojistné
smlouvy pøesným, jasným a srozumitelným zpusobem, písemnì a v èeském jazyce
informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících
pojistných podmínek (viz výše), které jsem pøevzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva
na uzavøeni pojištìní odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potøebám
a požadavkùm, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím povìøenému
zástupci, byly náležitì zodpovìzeny a že s rozsahem a podmínkami pojištìní jsem
srozumìn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojiš•ovna, a.s. a její zprostøedkovatelé zpracovávali
ve smyslu zák. è. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci èinnosti
v pojiš•ovnictví a èinnosti související s pojiš•ovací a zajiš•ovací èinností, a to po dobu
nezbytnì nutnou k zajištìni práv a povinnosti plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále
souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektum podnikajícím
v oblasti pojiš•ovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení 5 27 zákona souhlasím
s pøedáváním osobních údajù do jiných státù‘ Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat
písemnou formou. Jsem výslovnì srozumìn s tím, že odvoláni souhlasù mùže mít
za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostateènì a srozumitelnì
pouèen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazkù
plynoucích z tohoto pojištìní, a to i pro ta pojištìní, která byla sjednána dodateènì.
Souhlasím s tím, aby mì UNIQA pojiš•ovna, a.s. pøípadnì kontaktovala za úèelem nabídky
produktù a služeb, popøípadì za jiným marketingovým úèelem z oblasti pojiš•ovnictví
a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdìlení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistníkipojištìný souhlasí s tim, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu
významných klientù, se kterými uzavøel pøíslušná pojištìni (bez uvedení další specifikace
pojištìní). Toto prohlášení je èinìno pro úèely 5 128 zákona è. 277/2009 Sb. v platném
znìní.

Potvrzuji, že jsem pøevzal a souhlasím s niže uvedenými všeobecnými pojistnými
podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištìni odpovìdnosti
podnikatelù/14 tvoøí nedílnou souèást této pojistné smlouvy:

— Všeobecné pojistné podmínky — obecná èást — UCZ/14
— Všeobecné pojistné podmínky pro pojištìní odpovìdnosti za škodu — zvláštní

èást — UCZ/Odp/14

UNIQA pojišfovna, as.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
Èr 49240460
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— Doplòkové pojistné podmínky pro pojištìní podnikatele a právnické osoby —

UCZJOdp-P/1 4

Jsou-li pojistník a pojištìný odlišnými osobami, pak pojištìný svým podpisem výslovnì
osvìdèuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

V kLjNSW -/67r4017-

podpýa otisk razítka pojistníka

Pojištìno prostøednictvím: ITEAD, a.s., zÈ: 74023048
Zpracovala: Monika Škrábalová
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