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NOZ V103

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších
sjednaných pojistných nebezpečí
1. Smluvní strany
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba:
Název firmy: Město Štramberk
IČ: 00298468

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění staveb se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014 (dále jen VPPMO-P), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2014
(dále jen DPPSP-P), ujednáními na Úvodní části pojistné smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné stavby nebo jiné pojištěné věci, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění.

2.4.Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných staveb, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE
b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované stavby postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0

3.3. Jsou předměty pojištění pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.4. Nachází se na místě pojištění více staveb stejného druhu (např. skladové haly, garáže, dílny) nebo nepojišťované stavby?
NE

3.5. Je některá z pojišťovaných budov v rekonstrukci nebo ve výstavbě?
NE



4. Rozsah pojištění
Základní pojištění
Pojištění pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.) se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1
písm. a) DPPSP-P, tj.:
– požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu
pol. č. specifikace předmětu pojištění počet nadzem.

podlaží *
pojistná

částka v Kč
pojistné

v Kč
N21 Budovy a jiné stavby dle seznamu na příloze č.1 1
N22 Zařízení dětských hřišť na parc.č. 2065/33, 2065/32,

2065/1, 1964/1, 1964/14
0

N24 Orientační a svislé dopravní značení, informační tabule, ve-
řejné osvětlení vč. sloupů na katastrálním území města

0

N26 Brána do Národního sadu , repliky soch, hradby - věci
zvláštní kulturní a historické hodnoty. Pojištění se sjednává
jako pojištění prvního rizika.

0

* přízemí je první nadzemní podlaží

Pojištění (připojištění) nákladů
Ve smyslu článku 15 bodu 5 VPPMO-P se toto připojištění sjednává jako pojištění prvního rizika.
pol. č. specifikace pojišťovaných nákladů limit plnění

v Kč
pojistné

v Kč
N91 Náklady na opravu nebo na znovupořízení uměleckého nebo umělecko-ře-

meslného díla, které je stavební součástí pojištěné budovy nebo jiné pojiště-
né stavby. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

N95 Soubor skel výloh a skel vstupních dveří navazujících (i nepřímo) na výlo-
hy, včetně nalepených folií, nápisů a nalepených čidel elektrické zabezpečo-
vací signalizace na těchto sklech. Pojištění se sjednává také v rozsahu do-
ložky V1, která je uvedena ve zvláštním ujednání tohoto pojištění.

Připojištění pojistných nebezpečí
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny předměty pojištění
sjednané v tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku
a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za předmět pojištění nebo soubor přesáhnout pojistnou částku
sjednanou pro tento předmět nebo soubor.
specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Povodeň nebo záplava - článek 2 bod 1 písm. b) DPPSP-P
Vichřice nebo krupobití - článek 2 bod 1 písm. c) DPPSP-P
Voda vytékající z vodovodních zařízení, zamrzání vody ve vodovodním potrubí -
článek 2 bod 1 písm. h) a i) DPPSP-P
Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží - článek 2 bod 1 písm. k) DPPSP-P
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení - článek 2 bod 1 písm. j) DPPSP-P
Ostatní pojistná nebezpečí, tj. nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. d), e) a f)
DPPSP-P

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč
Sleva za sjednanou spoluúčast je  tj. v Kč
Ujednává se, že pro případ pojistných událostí, jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává spo-
luúčast  z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

Ujednává se, že pojištění položky N95 se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč

4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou % tj. v Kč
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4.5. Roční pojistné za pojištění staveb po zaokrouhlení v Kč 52 338,-

5. Situační plánek
Není součástí tohoto pojištění

6. Místo pojištění
6.1. Pro položku N95 se sjednává toto místo pojištění:
Nádražní 820, 742 66 Štramberk

6.2. Pro položku N21, N22, N24, N26, N91 se sjednává toto místo pojištění:
katastrální území ŠTRAMBERK 764116,  Štramberk

6.3. Pro položku N95 se sjednává toto místo pojištění:
Náměstí 10, 742 66 Štramberk

7. Zvláštní ujednání
7.1. Ujednává se, že pokud byl, v případě sjednaného pojistného nebezpečí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pacha-
tel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když nebyl odsouzen
nebo mu nebyla uložena pokuta, neplatí ujednání článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSP-P (zrušení výluky znečištění).

7.2. Doložka V1 – Pojištění součástí staveb pro případ poškození nebo zničení věci jakoukoliv událostí – platí pouze pro pol.
č. N95 a N96
Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv událostí,
která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.
Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace, jakýmkoliv znečištěním nebo rytím;
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, montáži a při její opravě;
c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že v případě

pojištění neonových trubic a obdobných věcí se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové
náplně. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci;

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.

7.3. Ujednává se, že v případě pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí odcizení je pojistné plnění z jedné pojistné
události omezeno celkovou částkou č.
 
7.4. Ujednává se, že pojištění sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nárazem vozidla. Vozidlem se
rozumí silniční (motorové nebo nemotorové), zvláštní, přípojné nebo historické vozidlo ve smyslu příslušných platných před-
pisů nebo kolejové vozidlo, nebylo-li toto vozidlo v době nárazu řízeno nebo provozováno pojištěným, pojistníkem nebo
oprávněnou osobou.
 
7.5. Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojistným nebezpečím aerodynamický třesk.
Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letí-
cím letadlem.
 
7.6. Odchylně od spoluúčasti uvedené v bodu 4.2. se pro škody způsobené pojistným nebezpečím úmyslné poškození nebo
úmyslné zničení a odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží sjednává spoluúčast ve výši 

Pro věci pojištěné pod položkou N22 se ujednává, že pojištění pojistného nebezpečí úmyslné poškození nebo úmyslné zniče-
ní se nevztahuje na škody vzniklé při provozování sportu a škody estetického charakteru, bez vlivu na provozní vlastnosti.
Ujednává se, že pojistné plnění za poškození lezeckých, provazových a dalších sítí nebo předmětů z textilních nebo obdob-
ných materiálů bude poskytnuto pouze v případě, že tyto nebudou v době pojistné události starší než je životnost garantována
výrobcem, maximálně 6 let od data jejich výroby.

Ujednává se, že pojištění se pro sjednané pojistné nebezpečí uvedené v článku 2 bodu 1 písmeno d) DPPSP-P (sesouvání
půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin) nevztahuje na poškození nebo zničení věcí pod pol.
N26.

Ostatní ujednání DPPSP-P zůstávají nezměněna.
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8. Pojistná doba
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 1. 7. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojist-
né smlouvy.

9. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající
se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost
a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
– záznam z jednání,
– pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
– sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v dne  v  hodin  minut

Město Štramberk
5009

                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy
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