
DODATEK O INDIVIDUÁLNÍM HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ

ke smlouvě č. 1711363 ze dne 31.10.2017 

uzavřený mezi

ČSOB Leasing, a.s.
Na Pankráci 310/60,140 00 Praha 4
IČ: 63998980, zapsaná v obch. rejstříku u MS v Praze, spis.zn. B.3491

a

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 
IČ: 00299308
zapsaná v obch. rejstříku u , spis.zn.
Zastoupená: JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora 
(dále jen "Zákazník")

Článek L
Úvodní ustanovení

1. ČSOBL a Zákazník uzavřeli dne 31.10.2017 smlouvu č. 1711363 (dále jen „Zákaznická smlouva"), jejímž předmětem jc 
PEUGEOT Traveller Allure 2.0.

2. Na základě výslovné žádosti Zákazníka se smluvní strany dohodly na změně Zákaznické smlouvy, a to tak, že předmět 
financování bude pojištěn individuální pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Zákazníkem a příslušnou pojišťovnou.

Článek II.
Individuální pojistná smlouva

1. Zákazník se zavazuje, že provede individuální pojištění předmětu financováni s vinkulací pojistného plnění ve prospěch 
ČSOBL

2. Zákazník se zavazuje, že uzavře pojistnou smlouvu s pojistitelem, kterým je.......................
3. Zákazník se zavazuje, že po dobu trvání Zákaznické smlouvy neprovede změnu pojistitele bez písemného souhlasu ČSOBL 

a že v případě uvažované změny pojistitele projedná návrh na změnu pojistitele s ČSOBL
4. Ujednání bodů Zákaznické smlouvy, které specifikují pojištění předmětu financování prostřednictvím pojistných smluv 

uzavřených mezi ČSOBL a smluvními pojišťovnami se pro účely výše uvedené Zákaznické smlouvy nepoužijí.

Článek III.
Podmínky pojištění pro dopravní techniku

1. Předmět financování musí být po dobu trvání Zákaznické smlouvy pojištěn minimálně na následující pojistná rizika, 
s územní platností minimálně pro celou Evropu:
a) pojištění pro případ poškození nebo zničení předmětu financování havárií,
b) pojištění pro případ odcizení předmětu financování,
c) pojištění pro případ poškození nebo zničeni předmětu financování živelní událostí.

2. Spoluúčast Zákazníka na pojistné události nesmí být v rámci individuální pojistné smlouvy sjednána vyšší než 10% z 
pojistného plnění, pro všechna pojištěná rizika.

3. V případě jiného než běžného užití předmětu financováni (např. taxi, půjčovna, vozidla s právem přednosti v jízdě atd.), 
musí Zákazník na toto užití předmět pojistit.

4. Pojištěni předmětu financováni bude sjednáno tak, aby pojistné krytí vstoupilo v platnost a účinnost okamžikem převzetí 
předmětu financování od dodavatele dle předávacího protokolu potvrzeného Zákazníkem a dodavatelem.

5. V pojistné smlouvě musí být ČSOBL uveden jako pojištěný.
6. Výplata pojistného plnění musí být vinkulována ve prospěch ČSOBL.
7. Pojištění v uvedeném rozsahu je Zákazník povinen udržovat do doby ukončení odepisování předmětu financování 

v účetnictví, podle příslušných ustanoveni Zákaznické smlouvy.
8. Zákazník stvrzuje podpisem tohoto dodatku to, že nedodržení výše uvedených podmínek pojištění je hrubým porušením 

Zákaznické smlouvy.

Článek IV. 
Pojistná částka
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1. V době pojistné události musí být pojištění sjednáno na skutečnou pořizovací cenu předmětu financování. V případě nového 
předmětu financování je pojistná částka dána celkovou kupní cenou uvedenou na faktuře. V případě nákupu se slevou, je 
pojistnou částkou kupní cena bez slevy.

Článek V.
Povinnosti Zákazníka

1. Kopii pojistné smlouvy, včetně všeobecných, smluvních a jiných relevantních podmínek pojištěni pro danou pojistnou 
smlouvu, včetně pojišťovnou a Zákazníkem potvrzeného originálu vinkulace pojistného plnění ve prospěch ČSOBL je 
Zákazník povinen zaslat ČSOBL bez zbytečných odkladů, nejpozději 14 dnů ode dne počátku platnosti individuální pojistné 
smlouvy, obdobně je Zákazník povinen postupovat ohledně eventuálních dodatků k pojistné smlouvě uzavřených v průběhu 
Zákaznické smlouvy. Zákazník je povinen seznámit se s veškerými podmínkami pojištění, řídit se jimi a dodržovat podmínky 
pojistné smlouvy.

2. Zákazník je povinen dodržovat požadavky na zabezpečení předmětu financování proti odcizení, které vyžaduje pojistitel. V 
případě, že nebyly tyto podmínky zabezpečeni dodrženy a dojde k pojistné události a pojistitel odmítl vyplatit pojistné plnění 
nebo ponížil pojistné plnění, Zákazník uhradí škodu, která takto vznikla ČSOBL.

3. Nesplnění povinností Zákazníka podle předchozích odstavců tohoto Článku se považuje za hrubé porušení povinností 
vyplývajících ze Zákaznické smlouvy, a je důvodem k výpovědi Zákaznické smlouvy ze strany ČSOBL.

Článek VI.
Ukončení individuální pojistné smlouvy

1. V případě, že v průběhu trvání Zákaznické smlouvy Zákazník nedodrží ustanovení tohoto dodatku a dojde k ukončení 
pojistné smlouvy ze strany pojišťovny, nebo ze strany Zákazníka a Zákazník do termínu stanoveného v písemné výzvě 
zaslané ČSOBL (případně tuto výzvu nepřevezme) nedoloží doklady o pojištění předmětu financování včetně dokladu o 
zaplacení pojistného, je ČSOBL oprávněna zařadit předmět financování do vlastni hromadné pojistné smlouvy, zvýšit o výši 
pojistného splátky financování a vystavit nový splátkový kalendář - daňový doklad. ČSOBL je dále oprávněna rozhodnout a 
zařadit předmět financování do vlastní hromadné pojistné smlouvy nebo uložit Zákazníkovi, aby předmět financování pojistil 
individuální pojistnou smlouvou u jiného pojistitele v případě, že pojistitel, u kterého Zákazník se souhlasem ČSOBL 
individuálně pojistil předmět financování, se stane nespolehlivým pro ČSOBL a to ve smyslu jeho stability, schopnosti plnit 
závazky a v případech, kdy je ČSOBL s pojistitelem ve sporu, který může mít za následek ohrožení plnění závazků 
pojistitele. Parametry pojištění a pojistitele je v tomto případě oprávněn určit ČSOBL a Zákazník je povinen toto do konce 
Zákaznické smlouvy respektovat. Nový splátkový kalendář a Přílohu o pojištění (včetně VPP a informace o pojištění) zašle 
ČSOBL doporučeně Zákazníkovi na adresu uvedenou v Zákaznické smlouvě. Tyto písemnosti se považuji za doručené i 
marným uplynutím úložní doby na místně příslušném poštovním úřadě.

Článek VII.
Škodní událost

1. O vzniku škodní události je Zákazník povinen písemně ihned informovat pojistitele a zároveň ČSOBL, zabezpečit všechny 
důkazy a jiné doklady nezbytné k zajištění pojistného plnění a poskytnout ČSOBL a pojistiteli veškerou součinnost.

2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu zajistit uvedeni předmětu financování do stavu předešlého škodní události na 
své náklady.

3. Pojistné plnění z případné pojistné události plní pojistitel v souladu s vinkulací ve prospěch ČSOBL. ČSOBL je oprávněn 
vázat poukázáni pojistného plnění či jeho části, pokud nebylo použito k úhradě dalších závazků podle příslušných 
ustanovení Všeobecných smluvních podmínek, Zákazníkovi na prokázání provedení a úhrady opravy předmětu financování 
a případně toto plnění či jeho část poukázat přímo opravci do výše předpokládané ceny opravy.

Článek Vlil.
Práva a povinností smluvních stran při ztrátě předmětu financování

1. Zákazník je povinen ihned informovat ČSOBL písemným sdělením o škodní události - ztrátě (odcizení) předmětu 
financování.

2. Zákazník je povinen škodní událost vždy oznámit Policii ČR (resp. orgánu činnému v trestním řízení) a je povinen ji 
poskytnout potřebnou součinnost. Kopii každého oznámení škodní události včetně záznamu Policie ČR o tomto oznámení je 
Zákazník povinen do 3 pracovních dnů ode dne jejich pořízení zaslat ČSOBL.

3. V případě vzniku škodní události je Zákazník povinen přiměřeně postupovat podle ustanovení Všeobecných smluvních 
podmínek a dále:
a) zabezpečit všechny důkazy, které jsou nezbytné pro řádné posouzení škodní události včetně výše způsobené škody;
b) poskytnout ČSOBL veškerou potřebnou součinnost nutnou k úplnému vyřízení škodní události;
c) oznámit ČSOBL každou změnu týkající se předmětu financování nebo jeho technického stavu;
d) dbát na to, aby škodní událost nenastala, udržovat předmět financování v řádném technickém stavu a výrobcem 

předepsaném stavu;
e) dát pravdivé vysvětlení o vzniku škodní události, rozsahu následků, předložit doklady, které si ČSOBL vyžádá;
f) umožnit ČSOBL kdykoli ohledání poškozeného předmětu financování.
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4. Při nedodržení uvedených povinností je ČSOBL oprávněna požadovat po Zákazníkovi také úhradu veškerých škod, které 
ČSOBL v důsledku nesplněni výše uvedených povinností vzniknou.

5. Zákazník je povinen nahradit ČSOBL náhradu škody vzniklé škodní události a účelně vynaložené náklady spojené se 
vzniklou škodou.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Zákaznické smlouvy.

V Olomouci dne 31.10.2017 
Jméno oprávněné osoby ČSOBL

ČSOB Leasing, a s. 
Na Pankráci 310/60 
140 00 Praha 4

V Olomouci dne 31.10.2017
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