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Pojistná smlouva  

č. 0004720074 
 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

 

 

 

 

 

 Obchodní jméno : Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 2742 

sídlo : Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika 

  IČ : 46973451 

 zástupce : Vladimíra Kubešová 

 bankovní spojení : ČSOB, a.s. Praha 

 číslo účtu : XXXXX 

    (dále jen "pojistitel") 

 

a 

 

 Obchodní jméno : Město Litoměřice 

 
sídlo : Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

  IČ : 00263958  

 zástupce : Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 

 bankovní spojení :  

 číslo účtu :  

    (dále jen "pojištěný") 
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Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojištění se řídí platnými právními předpisy a dále všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele 

(dále jen „VPP“) a smluvními ujednáními uvedenými u jednotlivých pojištění (dále jen „SU“), které 

jsou součástí této smlouvy. 

 

Článek II. 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 

 

1. Havarijní pojištění vozidel 

Pojištění je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č. NP/01/2014 a SU pro pojištění 

motorových vozidel T.č.: NP/06/2014. Pokud je sjednáno připojištění úrazu pro osoby dopravované 

pojištěným vozidlem, je pojištění upraveno VPP –obecná část pro obnosové pojištění T.č. ŽP/01/2014 

a DPP pro úrazové pojištění T.č. ŽP/ 02/2014. 

 

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 3 SU: 

- odst. 1.1. a 1.2. SU, tj. poškození nebo zničení vozidla střetem nebo nárazem a poškození nebo 

zničení vozidla živelní událostí  a to požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, krupobitím, 

vichřicí, pádem předmětů, povodní, záplavou.  

 

Předmětem pojištění jsou vozidla uvedená v příloze č. 1 této pojistné smlouvy. V této příloze je 

pro každé vozidlo uveden výčet sjednaných pojištění. 

V pojistné částce u jednotlivých vozidel je již zahrnuto veškeré vybavení hasičského vozu včetně 

zásahové techniky. 

Spoluúčast činí 5%, minimálně 5.000,- Kč. 

Pro účely této pojistné smlouvy se výše bonusu v průběhu pojištění neupravuje. 

Pro účely této pojistné smlouvy se ruší ustanovení čl.13 odst. 4  SU  T.č. NP/06/2014, tzn. že 

pokles časové ceny vozidla se v průběhu pojištění nezohledňuje v pojistném. 

Odchylně od Smluvních ujednání NP/06/2014, článku 4, odst. 5 se pojištění vztahuje i na 

poškození či zničení pneumatik. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé na všech komunikacích a 

i mimo komunikace, to pouze v případě, že dojde ke škodné události v přímé souvislosti se 

zásahem. 

 

Úrazové pojištění se sjednává na limity plnění SÚ 150.000,- Kč, TN 300.000,- Kč, DNL 30.000,- 

Kč. 

Článek III. 

HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu v souladu s všeobecnými pojistnými 



Pojistná smlouva č. 0004720074                                                                                                                                                                      strana 3  

podmínkami a smluvními ujednáními na příslušném tiskopisu na adresu pojistitele Hasičská vzájemná 

pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Praha 2, tel.: XXXXX, fax: XXXXX nebo  email: XXXXX 

 

Článek IV. 

POJISTNÉ 

 

 

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, 

číslo účtu XXXXX u ČSOB, KS je 3558, variabilní symbol je číslo pojistné smlouvy 0004720074   

 

2. Výše ročního pojistného: 

Havarijní pojištění ……………………………………………………………………          38.495,-Kč 

Sleva za bezeškodní průběh…………………………………………………………..           15.398,-Kč 

Havarijní pojištění po slevě…………………………………………………………..           23.097,-Kč 

Úrazové pojištění…………………………………………………………………….                 500,-Kč  

Roční pojistné celkem………………………………………………………………           23.597,-Kč 

 

3. Celkové roční pojistné bude poukázáno prostřednictvím peněžního ústavu na základě faktury vystavené 

pojistitelem ke dni 27.07  příslušného pojistného roku.   

 

 

 

 

 

   Článek V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností pojištění od  27.07.2017. 

2. Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace o 

pojistiteli v rozsahu ustanovení § 66 odst.1 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, tj. obchodní 

firma a právní forma pojistitele, název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, adresa sídla 

pojistitele, agentury nebo pobočky pojistitele, která uzavírá pojistnou smlouvu. 

3. Stížnosti pojistníků, pojištěných, oprávněných osob nebo zájemců lze podat písemně na adresu sídla 

pojistitele. Pojistitel každou stížnost prošetří a stěžovateli písemně odpoví do 30 dnů od doručení 

stížnosti. Nebude-li z objektivních důvodů možné stížnost v této lhůtě vyřídit, bude stěžovatel 

písemně informován o důvodech, proč se tak stalo. Podáním stížnosti pojistiteli není dotčeno právo 

obrátit se se stížností na orgán dohledu nad pojišťovnami. 

4. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen s jejím obsahem i 

se zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních 

ujednání, které jsou její nedílnou součástí. 

5. Pojistník/pojištěný souhlasí s identifikací své osoby dle § 4 zákona č. 37/2004 Sb. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž pojištěný a pojistitel obdrží po jednom. 

mailto:skody@hvp.cz
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7. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy je příloha č.1 – Seznam pojištěných vozidel, kopie velkého 

technického průkazu vozidla, faktura a zplnomocnění. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pojistitele:                                                    

V Ústí nad Labem  dne 26.7.2017                                      ……………………………                                

 

               Vladimíra Kubešová 

 

 

 

 

 

Za pojištěného:                                                    

V Ústí nad Labem. dne 26.7.2017                       ……………………………               

 

           Miroslav Šimek   

     zplnomocněný zástupce 


