
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY
Husova 276
441 01  PODBOŘANY
Česká Republika

Z-VPPN42/N

Živelní pojištění movitých věcí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba.
Název firmy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY
IČO: 70879036

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla a je platná ode dne 1. 9. 2017.

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

2.2. Toto živelní pojištění movitých věcí se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů
VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2
(dále jen DPPMP ), ujednáními na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až
h) DPPMP .

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak  procent než částka odpovídají-
cí pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve smyslu § 41 zá-
kona.

2.5. Ujednává se, že pojistné plnění za škodu vzniklou z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň je z jedné pojis-
tné události omezeno limitem plnění, který je stanoven ve výši % ze součtu pojistných částek sjednaných pro jednotlivé
položky, přičemž minimální částka limitu plnění je stanovena na Kč a pojistné plnění za pojištěnou věc nebo soubor
věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tuto věc nebo soubor věcí.
Dále se ujednává, že na toto pojištění se současně 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 věcí 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 věci postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0
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3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

4. Rozsah pojištění
Pojištěné věci, soubory věcí, náklady
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.)

pol. č. specifikace pojišťovaných věcí, souborů věcí, nákladů pojistná
částka v Kč*

pojistné
v Kč

M01 Soubor cizích věcí po právu užívaných na základě písemné smlouvy,
kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP

M03 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

M04 Soubor cizích věcí po právu užívaných na základě písemné smlouvy,
kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP

M05 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v
článku 4 DPPMP.

* je-li sjednáno pojištění prvního rizika, je uvedená částka ve smyslu čl. 5 bodu 6 VPPMP limitem plnění prvního rizika.

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
spoluúčast % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

4.3. Pojištění se sjednává s obchodní slevou %, tj. v Kč

4.4. Roční pojistné za živelní pojištění movitých věcí po zaokrouhlení v Kč 8 686,-

5. Místo pojištění
5.1. Pro položky M01, M03 se sjednává toto místo pojištění:
Příčná 846, 441 01 Podbořany

5.2. Pro položky M04, M05 se sjednává toto místo pojištění:
Příčná 847, 441 01 Podbořany

5.3. Pro položky M01, M03 se sjednává toto místo pojištění:
Bedřicha Smetany 743, 441 01 Podbořany

5.4. Pro položky M01, M03 se sjednává toto místo pojištění:
Husova 276, 441 01 Podbořany

6. Zvláštní ujednání

7. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 1. 9. 2017 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu
smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalen-
dářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.
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8. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                             v              hodin              minut

                                                                                                

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY

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

pověřeného uzavřením této smlouvy
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