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Pojistná smlouva č.2734316707

POJISTNÁ SMLOUVA

č.2734316707

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

Pojistnik:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 21-Ujezd nad Lesy

IC: 00240923

Pojištění:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

19016 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 00240923

Mateřská škola Sluníčko

Polesná 1690

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 75113961

1.Mateřská škola

Čentická 2222

190 16 Praha 21—Újezd nad Lesy

IČ: 49371665

Mateřská škola Rohožník

Žárovická 1653

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 63832372

Mateřská škola Sedmikráska

Lišická 1502

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 49367820
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Masarykova základní škola

Polesná 1690

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 47608579
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Oprávněná osoba:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

19016 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 00240923

Mateřská škola Sluníčko

Polesná 1690

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 75113961

1.Mateřská škola

Čentická 2222

190 16 Praha 21—Újezd nad Lesy

IČ: 49371665

Mateřská škola Rohožník

Žárovická 1653

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 63832372

Mateřská škola Sedmikráska

Lišická 1502

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

IČ: 49367820

Masarykova základní škola

Polesná 1690

190 16 Praha 21-Újezd nad Lesy

lČ: 47608579

Pojistná smlouva č.2734316707

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podminek — obecná část UCZ/14 se ujednává, že

pojištěni vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištěni, pojištěni vzniká pouze tehdy, pokud pojistník

podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět

pojistiteli.

UNIQA pojišťovna, a.s.
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|! 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 2012.

www.unlqa.cz

Strana 2 (celkem 14)



_./

(

UNlQA

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek — obecná část UCZ/14 se ujednává, že

pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník

podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět

pojistiteli.

".

Pohanásnúouvač2734316707

Počátek pojištění: 12. 5. 2015

Konec pojištění: 12. 5. 2016 s automatickým prodlužováním

Pojistné období: 1 rok

 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: Katastrální území pojištěného a mista dle přílohy č.1

 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní živelní nebezpečí- v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních budov včetně budovy — přístavby Policie ČR a staveb včetně stavebních součástí

vnitřních i vnějších, příslušenství budov a staveb, inž. sítí apod. (dálejen Soubor budov)

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

597.300.000 nové cena 5.000

2. Stavební součásti vnitřní a vnější včetně nápisů, neonů, venkovního kamerového systému a

venkovních kamer, veřejné osvětlení, vybavení dětských hřišť, U—rampy, kurtů, zpevněných ploch,

komunikací, dopravní značení, oplocení, antény, poutače apod. (dále jen Stavební součásti) — pojištění

se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

600.000 nová cena 2.000

3. Provozně-technické zařízení vlastní a cizi (vnitřní vybavení budov, elektronika stacionární a mobilní

vč. příslušenství a SW) včetně knih a věcí umístěných na volném prostranství apod. (dále jen Provozně

— technické zařízení vlastní a cizi)

pojistné částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

3.000.000 nova’ cena 5.000

4. Zásoby vlastní vč. obalů

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 nová cena 2.000

5. Peníze na pokladně, trezoru a v automatech a přiručních pokladnách — pojištění se sjednává na 1.

riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

150.000 pojistná částka 1.000

6. Archeologické výstavní předměty zapůjčené

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

25.000 pojistná částka 1.000

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha 6

— Strana 3 (celkem 14)
| :49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.un|qa.cz



,I,’

i
x*“-

UNIQA

Ostatní živelní nebezpečí- v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) — e), VPP UCZ/Živ/14

\\

Pojistná smlouva č.2734316707

1. Soubor budov

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

597.300.000 nova’ cena 5.000 (vichřice, krupobití)

10.000 (ostatní)

2. Stavební součásti — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

600.000 nová cena 2.000

3. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

3.000.000 nové cena 5.000

4. Zásoby vlastní vč. obalů

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 nová cena 2.000

5. Archeologické výstavní předměty zapůjčené

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

25.000 pojistná částka 1.000

 

Katastrofické pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor budov

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

597.300.000 nová cena 10.000

2. Stavební součásti — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

600.000 nová cena 2.000

3. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

3.000.000 nová cena 5.000

4. Zásoby vlastní vč. obalů

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 nová cena 2.000

5. Archeologické výstavní předměty zapůjčené

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

25.000 pojistná částka 1.000

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e) VPP UCZ/Živ/14 a

katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se sjednává

maximální společný roční limit pojistného plnění ve výši 40.000.000,- Kč. Předměty pojištění pod
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položkou 2 - 5 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené

pojistné částky.

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho

pojistného roku.

Pojistná smlouva č.2734316707

 

Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor budov

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

597.300.000 nová cena 5.000

2. Stavební součásti — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

600.000 nová cena 2.000

3. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

3.000.000 nové cena 5.000

4. Zásoby vlastní vč. obalú

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 nová cena 2.000

5. Archeologické výstavní předměty zapůjčené

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

25.000 pojistná částka 1.000

Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 se sjednává maximální roční

limit pojistného plnění ve výši ve výši 5.000.000,- Kč. Předměty pojištění pod položkou 2 - 5 jsou v

rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho

pojistného roku.

 

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,

písm. a) — b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí - pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

150.000 nová cena 1.000

2. Stavební součásti vnitřní i vnější — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

200.000 nová cena 2.000

Odchylné od VPP se pojištění krádeže vztahuje i na škody způsobené na pevné spojených vnějších

součástech budovy (např. okapy, parapety apod.) a dalších předmětů pojištění bez zabezpečení
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zámkem a bez překonání jiné překážky, sublimit ročního pojistného plnění ve výši 50.000 Kč, spoluúčast

2.000 Kč.

\\

Pojistná smlouva č.2734316707

3. Zásoby vlastní vč. obalů — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 nová cena 2.000

4. Peníze na pokladně, trezoru a v automatech a příručních pokladnách — pojištění se sjednává na 1.

riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

150.000 pojistná částka 1.000

5. Archeologické výstavní předměty zapůjčené

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

25.000 pojistná částka 1.000

Odchylně od DPP LIM/14 se ujednává pro předměty pojištění v bodě 5 následující zabezpečení:

- artefakty uloženy v skleněných uzamykatelných vitrínách, přičemž místo pojištění je uzamčeno a

zabezpečeno funkční E28 s napojením na PCO.

V případě nedodržení tohoto ujednání platí ustanovení dle DPP LIM/05.

 

Loupežné přepadení při přepravě věcí- v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP

LIM/14

1. Peníze — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

50.000 pojistná částka 1.000

 

Vandalismus - rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14

- pojištění se vztahuje i na škody způsobené sprejery

1. Pojištěný majetek viz.výše — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

200.000 nová cena 2.000

 

Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14

1. Soubor vlastních skel (prosklené vstupy, okna, prosklení věcí movitých včetně nápisů, maleb,

tónování, snímačů apod.) — pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

100.000 nová cena 500

  

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha 6

_ Strana 6 (celkem 14)

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.un|qa.cz

 



_/

q „

_,1

UNIQA

Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZIEIe/14

't.

Pojistná smlouva 62734316707

1. Elektronika vlastní i cizí vč. příslušenství a SW (mobilni i stacionární) — pojištění se sjednává na 1.

riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

200.000 nová cena 2.000

Pojištění odpovědnosti

Pojištěné činnosti a předměty podnikání:

- dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

- dle příslušných zakládacích/zřizovacích listin.

Základní pojištění — v rozsahu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“)

Limit plnění v Kč 5.000.000

Spoluúčast v Kč 1.000

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč 29.308

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) — v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění v Kč 100.000

Spoluúčast v Kč 1.000

Uzemni platnost Ceská republika

Roční pojistné v Kč 720

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění v Kč 100.000

Spoluúčast v Kč 1.000

Uzemní platnost Ceská republika

Roční pojistné v Kč 900

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění v Kč 200.000

Spoluúčast v Kč 1.000

Uzemni platnost Ceská republika

Roční pojistné v Kč 1.000

Křížová odpovědnost (17)

Sublimit plnění v Kč 1.000.0000

Spoluúčast v Kč 1000

Územní platnost Česká republika

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění

UNIQA pojišťovna, a.s.
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Křížová odpovědnost

Pro riziko základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se pojištění vztahuje

i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení 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 UCZ/Odp/14

se pro uvedené pojištění nepoužijí.

\\

Pojistná smlouva č.2734316707

 

Smluvní ujednání

1) Odchylně od UCZ/Živ/14 se pojištění vztahuje také na movité věci umístěné mimo budovu na

volném prostranství a na věci, které jsou pevné spojeny s budovou, stavbou vč. jejich konstrukce

pro nebezpečí dle čl. 2, čl.3, čl. 4, čl. 5, čl.6, čl. 7 a čl. 8.

2) Pojištění se vztahuje také na zpětné vystoupnutí vody z potrubí a to s ročním sublimitem

pojistného plnění ve výši 500.000 Kč , spoluúčast 5.000 Kč.

3) Odchylně od čl. 8 a čl. 9 UCZ/Živ/14 se sjednává limit plnění pro věci, které jsou v prostorách

budovy pod úrovní přízemního podlaží a nejsou uloženy min. 12 cm nad úrovní podlahy s ročním

sublimitem pojistného plnění ve výši 300.000 Kč, spoluúčast 5.000 Kč.

4) Pojistitel bere na vědom, že pojištění se automaticky rozšiřuje i na nově pořízený majetek během

pojistného období. Toto automatické pojištění kryje maximální navýšení o 10.000.000 Kč. Pokud

hodnota nově pořízených věcí v průběhu pojistného období nepřesáhne 10% hodnoty daného

souboru pojištěných předmětů, jsou tyto věci zahrnuty do pojištění bez doplatku pojistného a

pojistitel v tomto případě neuplatní námitku podpojištění.

5) Smluvní strany se dohodly, že v případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění

současně bude uplatněna pouze jedna spoluúčast a to ta nejvyšší sjednaná u předmětu

dotčeného pojistnou událostí.

6) Odchylně od ustanovení VPP UCZ/Odc/14 a LIM/14 se pro loupežné přepadení ujednává, že

pachatel musí proti pojištěnému, jeho zástupci, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené

pojištěným použít násilí a/nebo pohrůžky.

7) Odchylně od UCZ/Ele/14 se pojištění vztahuje také na základy zařízení, programové vybavení a

škody vzniklé během transportu a instalace

8) Pojistitel bere na vědomí, že veškerá ustanovení sjednaná touto pojistnou smlouvou vč.

budoucích dodatků platí i pro další pojištěné.

9) Pro škody způsobené kouřem dle čl. 2 UCZ/Živ/14 se stanovuje maximální roční limit pojistného

plnění ve výši 25.000.000 Kč.

10) Odchylně od UCZ/Živ/14, UCZ/Odc/14, UCZ/EIe/14 se ujednává, že pojištění přenosné

elektroniky, kterou pojištěný potřebuje k výkonu povolání se vztahuje i na odcizeni na území ČR.,

přičemž všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním bezpečnostním

zámkem s cylindrickou vložkou. Okna a ostatní prosklené plochy větší než-li 300 cm2 musí před

pojistnou událostí vykazovat známky neporušeného zasklení. Toto pojištění se sjednává

s maximálním limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč na pojistnou událost.

11)Odchylně od UCZ/Živ/14 se pojištění vztahuje i na škody způsobené vodou ze sprinklerových a

postřikových hasicích zařízení a při jejich funkční aktivaci , spoluúčast 5.000 Kč.

12) Odchylně od VPP UCZ/Odc/14 a LIM/14 se za pevnou schránku také považuje kovová

pokladnička, která musí být v mimopracovní době uložena v uzamčené zásuvce stolu nebo jiném

kusu nábytku. Toto pojištění se sjednává s max. limitem plnění 20.000 Kč na pojistnou událost

13) Pojištěný je povinen nahlásit pojistiteli budovy ve stavbě nebo rekonstrukci, nejpozději však do

30 dnů od zahájení stavby nebo rekonstrukce

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha 6
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V případě nedodržení těchto smluvních ujednání platí ustanovení dle příslušných všeobecných

pojistných podmínek.

“.a“

Pojistná smlouva č.2734316707

 

Celkové roční pojistné

Živelní pojištění:

Odcizení:

Vandalismus:

Pojištění skla:

Pojištění elektroniky:

Odpovědnost:

 

  

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné:

Obchodní sleva:

Sleva za délku pojištění:

Upravené roční pojistné:

Způsob placení:

Splátka pojistného:

 

Splatnost pojistného: 12.5. (den a měsíc běžného roku).

První splátka pojistného je k 12.5.2015.

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování

dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2733305124.

Slevu za délku pojištění min. 3 roky, tzn. do 11.5.2018 ve výši 10% poskytuje pojistitel na celou dobu

pojištění. Vypoví-li pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty, tzn. do 11.5.2018, je povinen takto

neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy

za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech. že pojištění zanikne z jiných důvodů před

dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem.

Pojistné bude placeno na účet pojistitele.

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Kód banky:

  

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evro ská 136 16012 Praha 6
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Konstantní symbol: -

Variabilní symbol:

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

\

Pojistná smlouva 62734316707

Sleva za příznivý škodní průběh:

Na základě vyhodnocení reálného škodního průběhu za dobu hodnocení poskytne pojistitel slevu z

pojištění pro následující pojistný rok dle následující tabulky:

Reálný škodní průběh Sleva

do 10% 10%

do 20% 7%

do 30% 4%

Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění se rozumí poměr výše zaplacených a výše

nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od počátku pojištění až do konce

hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný díl pojistného odpovídající počtu

uplynulých dnů) od počátku do konce hodnoceného období.

Přesáhne-li škodní průběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikací ani v roce následujícím, i

kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který

s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na bezplatnou

telefonní linku 800120020. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň

variabilním symbolem.

Pojistná smlouva obsahuje 12 listů a přílohu č.1.

V Praze, dne 9.4.2015

  
......................................................................................

Ing. Pavla Řežábková'q

senior - upisovatelka zastupce ře itele odboru

pojištění průmyslu

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasim s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a

doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14 UCZ/Ziv/14 UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14 UCZ/Ele/14 UCZ/Odp/14

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným,

jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem

byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal.

Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a

požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebojím pověřenému zástupci, byly

náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č.

101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s

pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evro ská 136 16012 Praha 6
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z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatnim

subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona

souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat

písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tim, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik

pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše

uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta

pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně

kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti

pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů,

se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášeni je činěno

pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Pojistná smlouva č.2734316707

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje

pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-Ii oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od

pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění

nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

[15-05-2015 /\ CC
V .....................dne .............................

Pojistnik a pojištěný (Městská část Praha 21)

v ..................... , dne .....0.5.10512915 ...............................................................

Pojištěný (Mateřská škola Sluníčko)

_i

i „i

» 'N J

.. _ / „"/z

V ...................... dne 06052015 ............................................................... / “>" ]

Pojištěný (1.Mateřská škola) I

i

\

UG - -
V ..................... , dne .............0.5...qu ...............................................................

Pojištěný (Mateřská Škola Rohožník)

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evro ská 136 16012 Praha 6
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Pojistná smlouva č.2734316707

V ..................... ,dne ..... UB..'.U5:..ŽH]5 * \

Pojištěný (Masarykova základní škola) )

Pol'ištěno irostřednictvím: All Group, s.r.o., Na Dědinách 1072/18, Praha 4, praha@allgoup.cz,

v

 

ZNOVW
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2734316707

Mista pojištění:

Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

IČO: 00240923

Polyfunkční dům

Staroújezdská /zatím bez č.p.!

190 16 Praha 9

Místní veřejná knihovna

Lomecká 656

190 16 Praha 9

§kautské klubovna

Zárovická 2235

190 16 Praha 9

Multifunkční sportoviště

Cetnická lbez č.p.!

190 16 Praha 9

Veřejné WC a trafika

Toušická 2304

190 16 Praha 9

zdravotní středisko

Zivonínská 1630

190 16 Praha 9

Mateřská škola Sluníčko - v budově ZŠ Masarykova

Polesná 1690

190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

IČ: 75113961

1.Mateřská škola

Čentická 2222

190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

IČ: 49371665

Mateřská škola Rohožník

Žárovická 1653

190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

IČ: 63832372

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evro ská 136 16012 Praha 6
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Mateřská škola Sedmikráska

Lišická 1502

190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

IC: 49367820

Masarykova základní škola

Polesná 1690

190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

IČ: 47608579

Klubovna a šatny

Veletovská a Kalská ul.

pozemky č. 2664 a 2752

k.ú. Újezd nad Lesy

Přístavba budovy Policie ČR

Hulická ul.

Praha 21

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha 6
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