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Kooperativa
VIENNA INSURANCE OROUP

Poiistná smlouva č,. 772Lo45773
úsek poii'štění hospodářských ńzĺk

Ko9Peľa!t'. poiĺšťovna' a.s.' Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní ffislzt,psč ĺĺo ü), česká republi.ka
lČo łltterltl
zapsaná v obchodním reistříku u Městského soudu v Praze, sp' zn. B 1897
(dĺte ien,'poiĺsti'te1')
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanýmt osobamt

Pracovtště: Kooperati.va pojtštovna, a.s., Vtenna Insurance Group
Třída Miru 94' Pardubi.ce, PSČ 53o 02

Východočeské důvadlo Pardubice
se sídlem: Pardubi'ce, U Divadla 50' Psč 53162, česká republika
rčo: ooogg358
DIČ: CZ ooo 88 358
telefon: 602449 L22
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddil Pr, vtožka 1014
(dáte 1en,,poiistník')

Korespondenční adresa poji'stn{ka je totožná s adresou sídta pojistníka.

zastoupený: Mgr. Petrem Dohnalem, ředi.telem

uzavíraji

ve smyslu zákona č. 8g/2oL2 Sb., občanského zákoníku, tuto poji'stnou ,'rouuu, která spolu s pojtstnýmt
podmínkami. poji.sti.tele a přílohamt, na které se tato poji.stná smlouva odvotává, tvoří nedilny celek. 
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čüánek I.
úvodni ustanovení

1. Pojtštěným je pojistník.

2. K pojtštění se vztahují: Všeobecné poji.stné podminky (dĺ[e jen ,,VPP'), Zvláštni poji.stné podmínĘ (dá[e

jen ,,ZPP') a Dodatkové pojistné podminky (dá[e ien ,,DPP').

Všeobecné poii'stné podmínky
VPP P-10o/].4 - pro pojtštění majetku a odpovědnosti'

zvláštní poiĺstné podmínky
zPP P-Lĺ)/L4 - pro živetní poji'štěni
zPP P-2@l1'4 _ pro poji.štění pro případ odcizení
zPP P-6@lL4 - pro pojtštění odpovědnosti. za újmu
zPP P-695/L4 - pro pojištění věci během si.[ni.ční dopravy

Dodatkové poiistné podmínky
DPP P-520/].4 -pro pojtštění hospodářských ńztk, sestávající se z následujících doložek:

Žĺvet
DzLo6 - Zásoby a jejtch uložení _ Vymezení podminek (].40L)

Zabezpečení
Dozlol - Předepsané způsoby zabezpečeni poji.štěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných

předmětů) (Jatz)
Dozlo2_ Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

DoZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výktad pojmů (rłor)

odpovědnost za úimu
DoDPlol - Pojtštění obecné odpovědnostt za úimu _ Základní rozsah poji.štění (rsrz)
DoDPLo3 - CtzĹ věct převzaté - Rozšíření rozsahu poji'štění (r0os)
DODP104 - Cizí věct uživané _ Rozšíření rozsahu pojištěni (140].)

DODP1-05 - Náklady zdravotní pojištovny a regresy dávek nemocenského poii'štění - Rozšíření rozsahu
poji'štění (rłor)

DoDPlog - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu poji'štění (Jąĺz)
DODP120 - odpovědnost obchodní korporace za újmu členům srĺých orgánů v souvĹslostt s v,ýkonem jeji'ch

funkce - Rozšíření rozsahu pojtštění (tąĺz)
DoDP13o - Věci. zaměstnanců _ Rozšířeni rozsahu pojtštění (r0og)

obecné
DoB1o1 - Elektroni.cká ńzika - Výtuka (rłor)
DoBlo3 - Výklad pojmů pro účely poji.stné smlouvy (rłor)
DoBL07 - DefĹni.ce jedné poji'stné události' pro poji.stná nebezpečí povodeň, zápLava, vtchřice, krupobttí

(rłor)

článek II.
Druhy a způsoby poiištění' předměty a rozsah poiĺštění

,'. obecná uiednání pro poiištění maietku

1.1. Pravidla pro stanovení rnýše poji.stného plnění jsou podrobně upravena v poji.stných podmínkách
vztahujících se ke sjednanému pojištěni a v dalších ustanovenich této poji'stné smlouvy. Na stanovení uýše
poji.stného plněni tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo
způsob zabezpečeni poji.štěných věcí.
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7..2. Pro poji.štěni majetku je místem pojtštění
A - místa dle př{tohy č. 1
není-lt dáte uvedeno ji.nak'

2. Přehled siednaných poiištění

2.Ĺ Živelní poiĺštění
Poji.štění se siednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech poji'štění uvedených v následuiící tabulce:

2.Ĺ1. Žĺvelní

uvedenou v

3

MRLP3)Kč

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

MRLP3)
Prvni ńzůkoĐ Kč

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

Poiĺštění se
siednává na

cenu')0

*)

Đ

Đ

Đ

Đ

Kč
Spoluúčasts)

povodeň
nebo záplava
l-07o mtn.
20 000
ostatní poi.
nebezpečí
5 000
povodeň
nebo záplava
107o mtn.
20 000
ostatní poi.
nebezpeči
5 000
povodeň
nebo záptava
L07o min.
20 000
ostatní poi.
nebezpeči
s 000

povodeň
nebo záplava
10% min.
20 000
ostatní poi.
nebezpečí
5 000

Poiĺstná
částkalo) Kč

9 000 000

270 000

r_ 000 000

1 030 000

Předmět
poii'štění

Soubor
vlastnich
movi.tých
zaŕizenía
vybavení

Soubor
cizích
předmětů
převzatých

Soubor
zásob

Soubor
vlastních
věđ
umě[ecké,
hi'stońcké
nebo
sběrate[ské
h

Soubor
đzích věcí
umě[ecké,
hi.stońcké
nebo
sběratetské
hod

Místo A
Rozsah živeI

se říd{: VPP P- ZPP 4 a doložkami' DoB DO8103 DO8107 DZLO6

Poř.
fislo

1.

2.

3.

4.

5

Ujednává se, že se ustanovení č[. 3 odst. ĐzPP P-Lĺ}/L4 ruší a nově zní:
přepravyiejíběhemvectpoji.štěnéna.vznikléškodyzapoji.stttetep[něnínaravopnevzni'káĺnákladu'

pojtštění,z

Poznámky:

se pojtštěn{ s poiistnou



MRLP3)Kč

nesjednává se

nesjednává se

nesiednává se

nesjednává se

nesjednává se

MRLP3)
První rizĺkoĐ Kč

450 000

nesjednává se

200 000

80 000

50 000

Poiĺštění se
siednává na

cenu')0

*)

*)

*)

*)

*)

se řídí: VPP ZPP a doložkami. DoB1-01 D DOZ101 DOZ DOZ105

Kč
Spoluúčasts)

r_ 000

r_ 000

1_ 000

1_ 000

1 000

Pdistná
částkalo) Kč

nesjednává se

270 000

nesiednává se

nesjednává se

nesjednává se

Předmět
poiištění

Soubor
vlastních
movĹtých
zaíizenía
wbavení
Soubor ctzích
předmětů
převzatých
Soubor zásob
Soubor
vlastních věci
umě[ecké,
htstońcké
nebo
sběrate[ské
hodnoty
Soubor cĹzích
věcí
umětecké,
histońcké
nebo
sběrate[ské
hodnotv
Soubor
vlastnich
finančnich
orostředků

něz neboodcizení (sro
A

Rozsah
Místo

Poř.
číslo

6.

7

L

9

10.

1l_

Poznámky:
By[o-[i' odci.zeno mobi.lní etektroni'cké zaílzení z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba
na poii.stném plnění spoluúčastí ve rnýši 25% z poitstného p[nění, mtni'málně však spoluúčastí 10 000 Kč.

2.2. Poiĺštění pro případ odcĺzení
Poji.štění se sjednává pro předměty poji.štění v rozsahu a na místech pojtštění uvedených v násteduiící tabulce:

2.2.1. odcizení

není-lt uvedeno, sjednává se pojištění s poiistnou

2.3. Pdĺštění pro případ vandalĺsmu
Poji.štění se sjednává pro předměty poji'štění v rozsahu a na místech poji'štění uvedených v následující tabulce:

2.3.1. vandalismu
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MRLP3)Kč

nesjednává se

MRLP3)
První ńzĺkoĐ

Kč

90 000

Poiištění se
siednává na

cenu')Đ

*)

Đ

Kč
Spoluúčasts)

10% mi.n.

1 000

se řÍdí: VPP ZPP a doložkamt DOBr_03

Poiistná
částkalo) Kč

nesjednává se

Předmět
pđfštění

Soubor cizích
předmětů
převzatých

Soubor
vlastních
movĹtých
zaYuenía

Místo poiĺštění: A
Rozsah poiĺštění: poiištění pro případ vandaltsmu

Poř.
číslo

L2.

l_3.



nesiednáVá se

Poznámky:

10 000

*)

*)

107o mtn.
r_ 000

nesjednává se

wbaveni
Soubor
vlastních věcí
umě[ecké,
htstorĺcké
nebo
sběrate[ské
hodnotv
Soubor ci'zích
věcí
umělecké,
htstońcké
nebo
sběrate[ské
hodnotv

L4.

l_5.

není_lt uvedeno, sjednává se poiištění s pojistnou hodnotou

2.ł. Poiĺštění věđ během silnĺční doprarĺy
Poji'štění se sjednává pro předměty pojtštění v rozsahu a na mistech poji.štění uvedených v následující tabulce:

2.4.1. věđ během sĺlni.ční

nává se pojtštění s pojtstnou pojtstných podm{nkách

2.5. Poiištění odpovědnosti za úimu
Poji'štění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následujíci tabulce:

2.5.1. za

Lĺmit poiĺstného plnění
Pruní ri.zikoĐKč

200 000

Poiĺštění se siednává
na cenu')D

*)

se řídí: VPP P- ZPP a doložkami. DoB DO8L03 DOB107

Spotuúčasts)Kč

L 000

Předmět poiĺštění
v rĺzi'kové skupĺně (RIZ)

Věct během přepravy -
RIZl

dl'e č[' 2 odst. 1) a 2) zPP 4
R

nRozsah

Poř.
čís1o

l_6.

Poznámky:
Ujednává se, že odchylně od č[' 2 odst. Đ zPP P-695/L4 se pojtštění vztahuje pouze na odcizení pojištěné
věct, pokud bylo šetřeno poti'cii, bez ohtedu na to, zda byt pachatel zji'štěn'

Poii'štěni se vztahuje na vozi.dla, jejtchž provozovatetem je prokazatelně pojištěný (vtastní vozidla a vozi.dta
užívaná ooiištěným na základě leasi.nsu).

Územní platnost
poifštěni

Česká republtka
a sousední státy

Česká republi.ka

Česká republi'ka

Kč
Spoluúčast5)

1_ 000

1 000

r_ o00

Subtimĺt
poiistného
plnění Kč

nesjednává se

5 000 000

500 000

Ltmĺt
poiĺstného
plněníKč

r_0 000 000

nesjednává se

nesjednává se

Rozsah poiištění

Pojištění obecné
odpovědnosti. za újmu

- dle DODPL01
odpovědnost obchodní
korporace za újmu
crenum swcn orSanu v
souvĹslosti' s v'ýkonem
jejtch funkce - dte
DODPl20
Pojtštění odpovědnostt
za újmu způsobenou na

ci'zt věct převzaté - dle
DODPlO3

Poiĺštění se řídí: VPP P-10oÁ4, zPP P-600Á4 a dotožkami DoB].01, DoDP].ol, DoDPL03, DoDP104,
DODP105, DODPlog, DODP120, DODPL30

Poř.
čÍs[o

T7

18.

l_9.

5



Česká repubttka

Česká republi.ka

Česká republi'ka

Česká republi.ka

Poznámky:

Poji.sti.tel poskytne pojtstné ptnění za podmínek a v rozsahu pojtštění úči.nných v okamži'ku, kdy nastala
příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v č[. 5 ZPP P-6oo/L4.

odchyl'ně od čl'. 8 odst' 1) věty druhé zPP P-6@/L4 poskytne pojtsti.tet na úhradu všech takorných
poji.stných udátostí, jeji.chŽ přĹčiny vzntku úiem nastaly během jednoho pojistného roku, pojtstné plnění
v souhrnu maxĹmátně do ýše Ltmi.tu poji.stného ptnění úči'nného v tom pojtstném roce, kdy nastaly příčiny
vzniku újem všech těchto poji.stných událostí.
odchylně od čl'. 8 odst. 2) věty třeti zPP P-6ColL4 poskytne poji'stitel na úhradu všech takorĺých poji.stných

událostí nastalých ze specifického rozsahu poji.štění, jeji'chž přĹči.ny vzniku újem nastaly během jednoho
pojtstného roku, pojistné plněni v souhrnu maximálně do výše přístušného subli.mi'tu úči'nného v tom
poiistném roce, kdv nastalv příčtnv vzni.ku r]liem všech těchto pojtstných udátostí.

1 000

I 000

1 000

nesjednává se

100 000

2 000 000

500 000

500 000

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

Poji.štění odpovědnosti.
za újmu způsobenou na
ctzt vect uzlvane - ote
DODPlO4
Náktady zdravotní
pojištovny a regresy
dávek nemocenského
poitštěni - DODP1-05
Provoz pracovních
strojů - dle DODP109
Věci. zaměstnanců - dle
DODPr.30

20.

2L.

22.

23

D nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanoveni čl'. 2]- odst' 2) písm. a) vpp p-roo/rł
časová cena ie vyjádření poji.stné hodnoty věct ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-LCf,,/L4

obvykLá cena ie vyjádření pojistné hodnoty věci' ve smyslu ustanovení č[. 2]- odst. 2) písm' c) vpp p-roo/rł

ii.ná cena ie vyjádření pojistné hodnoty věct ve smyslu čt. V. Zvtáštní ujednání této poitstné smlouvy
Đ prvni ńzĹko ve smyslu ustanovení čl'. 23 odst. 1) písm. a) vpp p-roo/rł
3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech poiistných událostí vzniktých v iednom poji.stném roce. ]e-[i

poitštění sjednáno na dobu kratší než ieden polistný rok ie MRLP horní hranici pojistného plnění v souhrnu ze všech
pojistných událostí vzntklých za dobu trvání poiištění.

Đ zlomkové pojištění ve smyslu č[. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100Áł
5) spoluúčast může b,ýt vyjádřena pevnou částkou, procentem, časoým úsekem nebo jejtch kombinací ve smyslu

čL 1]. odst. 4) VPP P-Lcf,,lLŁ
6) odchylně od čt. 8 odst. 1) věta druhá zPP P-6ao/L4 poskytne poiistttel na úhradu všech poii.stných událostí nastalých

během iednoho poitstného roku poiistné ptnění v souhrnu maxĹmálně do výše ltmttu poiistného plnění
7) odchylně od čl'. 8 odst. 2) věta třetí zPP P-6ao/L4 poskytne poji'stitel na úhradu všech poitstných událostí nastalých

během iednoho poiistného roku poji'stné plnění v souhrnu maxĹmálně do v'ýše subttmttu poiistného plnění
d dobou ručení se rozumí doba ve smyslu č[. 1]. odst. S)ZPP P-lúo/L4
9) integrátní časová franšíza ie časov'ý úsek spectfikovaný někottka pracovnímt dny. Právo na poiĺstné plnění vzniká jen

tehdy, je_[i přerušení nebo omezení provozu poii.štěného delši než tento počet pracovních dní. Je-li. však přerušení nebo
omezení provozu poiištěného delší než tento počet pracovnich dní, nemá integrální časová franšiza vliv na v'ýši
poiistného plnění'

10) agregoyaná poitstná částka se sje{nává v případě poiištění squboru věcí, celková poĺistná částka se siednává v případě
poiištění výčtu jednotti.vých věcí a součtu ieiich hodnot

t'J MRLPPR ie horní hrantcí plnění pojistitele v souhrnu ze všech poiistných událostí, u ntchž věcná škoda, která byla

důvodem iejĺch vzntku, nastala během iednoho poitstného roku' Je-lt poiĺštění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší
než jeden pojtstný rok, ie MRLPPR horní hranící plněni poji.stttele v souhrnu ze všech pojistných událostí' u nichž věcná

škoda, která byla důvodem ieiich vzntku, nastala během doby trvání poitštění. Neni-li siednán li'mtt ptnění poiistttele
pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR t za limit plněnt poitstitele pro iednu pojĺstnou událost.

1Đ MRLPPR v rámci pojtstné částky stanovené ve smyslu ustanovení č[. 23 odst. 1) pism. c) vpp P-100/].4 a sjednané pro

ušLý zĺsk a státé náklady poiištěného v pHslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu
13) dobou ručení se rozumi doba ve smyslu čl'. 14 odst. 2) DPP P-330Á5
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3. Poiistné plnění

3.1. Poji'stné plnění ze všech poji'štění sjednaných touto pojtstnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojtstné
událostt způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho poji'stného roku (resp. 

1e-Ltpojtštění sjednáno na dobu kratši než jeden pojtstný rok' v průběhu trvání pojtštěn!, je omezeno
maximálnim ročntm timttem pojtstného plnění ve uýši. 113o (Xro Kč; tím nejsou dotčena ji'ná ujednání,
z ntchž VyptýVá povtnnost pojistttele poskytnout poji'stné pLnění v ntžší nebo stejné výšt'

3.2. Pojtstné plnění ze všech poji'štění sjednaných touto poji.stnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojtstné
udátosti způsobené vichřiđ nebo krupobĺtím, nastalé v průběhu jednoho poji.stného roku (resp. je-[i'
pojištění siednáno na dobu kratší než jeden pojtstný rok, v průběhu trvání pojtštěni), je omezeno
maxĹmálním ročnim [i'mttem poji'stného plnění ve výši 10 üx' ülo Kč; tím nejsou dotčena jtná ujednáni,
z ntchž VyptýVá povĺnnost poji.stitele poskytnout pojtstné plněni v ntžší nebo stejné výšt'

3.3. Poji'stné plnění ze všech pojtštění sjednaných touto poiistnou smlouvou, v souhrnu za všechny poji'stné
události' zpťlsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouvánim nebo zřícením tvĺn,
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastaté v průběhu jednoho poji.stného roku (resp. je-l't poitštěni
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojtštění), je omezeno maxtmálním
ročním li.mi.tem poji.stného plnění ve výši 5 m0 (n0 Kč; tím nejsou dotčena jtná ujednání, z nichž Vyp[ýVá
povtnnost poji.stítele poskytnout poji.stné plnění v ntžší nebo stejné rĺýši.'

3.ł. Poji.stné plnění ze všech poji.štění sjednaných touto pojtstnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné
události. způsobené vodovodním nebezpečím nastalé v průběhu jednoho poji'stného roku (resp. ;e-[t
poji'štění sjednáno na dobu kratší než jeden pojtstný rok, v průběhu trvání pojtštění), je omezeno
mańmálním ročním lĺmttem poji'stného ptnění ve ýši' 1mo ooo Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání'
z ntchž VyptýVá povĹnnost poji'stttele poskytnout poji'stné ptnění v nižší nebo stejné ýši..

čłánek III.
Výše a způsob placení poiĺstného

1. Poiĺstné za ieden poiĺstný rok čĺn{:

LL Živelní poiĺštění

1.2. Poii.štění pľo pHpad odđzení

1.3. Poiištění pro případ vandalismu

1.ł. Poiĺštění věcí během sĺlniční dopravy

1.5. Poiištění odpovědnostĺ za úimu

Souhrn poiĺstného za siednaná poiĺštění za ieden poiĺstný rok čĺní
obchodni sleva činí 36%

ł7o 
'- 

Kč

Celkové poii.stné za siednaná poiĺštění po slevě a zaokrouhlení za ieden poiistný ľok čĺní ...............ł9 58o,_ Kč

2. Poji'stné je sjednáno jako běžné.
Poiistné období ie tříměsíční.
Poiistné za první poiistný rok ie splatné datům a v částkách takto:
datum: částka:
1. čeruence 2017 12 395,- Kč
l,, ŕíinaäol7 12 395,- Kč
1. ledna 2018 12 395,- Kč
1. dubna 2o18 12 395,- Kč
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Poii'stné ie v každém datším poitstném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum: částka:
1. července 12 395'_ Kč

1. říina 12 395'_ Kč
1. ledna 12 395'_ Kč
1. dubna 12 395'_ Kč

3. Pojtstnik ie povi.nen uhradtt poji'stné v uvedené rnýši' na účet pojistitete č. ú. 222622210800, vańabi'tní

symbol 772Ĺú5773.

4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojtstné či. ji.né obd-obné daně (dáLe jen ,,daň') za ńztka umístěná

v čtenském státo Évioóské uni.e nebo rvrópského ńospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly,

že v přĹpadě zavedení daně z poji'štěni $eänaného. touto poji'stnou smlouvou, kterou bude po nabytí

ĺitnnortt prĺstusnýcń právnich'prädptsľl ná územi tohoto jiného čtenského státu poji.sti.tel povinen odr1és!,

se po;tstník ,ru"ru1"'uľ,'radit nad rámec pojistného předepsaného v této poji.stné smlouvě t náklady

oapoĺaa1cĺ této povĹnnosti' Ustanoveni tońoto bodu neptatí pro daně, které jsou přĹpadně v bodě 1'

tohoto č[ánku výs[ovně uvedeny.

čI'ánek IV.
Hlášení škodných událostí

Vzntk škodné událostt je poji.stník (po!tštěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odktadu na jeden z niže

uvedených kontaktních údaiů:

Kooperativa pojištovna, _a's., Vienna Ins ura nce G rou p

CENTRuM ZÁKAZNICKÉ pooponY
Centrá[ní podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice

tet.:957 105 l-05

Íax: 547 2l2 602, 547 2L2 56L
e-mai[: Łodatelna@koop.cz
www.koop.cz

Na rnýzvu poji'stttele je poji.stnik (pojištěný nebo iakákoli.v ji'ná osoba) povĹnen oznámtt vznik škodné události'

písemnou formou.

čI;ánek v.
Zvláštní uiednání

1. Pokud ie věc umětecké, hi'stońcké nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí b'it

uložena a zabezpečen. t.k, aby toto zabezpečení mintmálně odpovídato předepsanému způsobu

zabezpečení cenných předmětů vypl''ývajicímu z poji.stných podmínek upravujicích způsoby zabezpečení.

2. Ujednává se' že se ruší ustanovéní čt. ]- odst. 7) a 8), čt. 3 odst. 5), čl'' 6 odst. 3) a iL. g zpp P-LsolL4.

3. ]e-Lt sjednáno pojtstné nebezpečí povodeň nebo záplava neptati rnýluka uvedená v Čl'ánku 3, bod. (ą),zpp p-

LsolL4.

4. odchylně od bodu A6 tabulky č. 1- doložky Dozlol DoDATKoVÝcH po]lsrNÝcH PoDMÍruEr pno' 
ňóiiśirrlÍ- HospooÁŘsrÝcu RIZIK P - 52o/L4 poji.stitel poskytne ptnění do výše 700 000'- Kč i.

v přĹpadě, že soubor vtastních movĹtých zaŕízení a vybaveni' soubor zásob a soubor ci'zich předmětů

pŕevzat'1ch, budou uloženy v uzavřeném prostoru typu A' dveře běžné uzamčeny zámkem s bezpečnostní

lyltndrtckou vložkou nebo bezpečnostním uzamykacím systémem a objekt je střežen PZTS s vyvedením

poplachového si'gnáLu na PPC.
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5. Zvláštní smluvní uiednání k poiištění odpovědnostĺ za úimu

Článek t
Dal'ší výluky z pojtštění

Ved[e rlýtuk vypl,ývajících z pHslušných ustanoveni pojistných podmínek a pojtstné smtouvy se poji'štěni
nevztahuje na pońnnost nahradtt újmu způsobenou V souvĺslosti s:

a) provozováním tržni'c a stánkorným prodejem v tržni'cích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohosti.nsĘch zatzení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádánim akcí motoństi.ckého sportu, patntbatlových střelni.c, boborných a motokároých
drah, vozitek segway, tanových parků, bungee jumpi.ngu, zorbtngu, potápění, parasailingu, swoopi.ngu, surfingu,
rafti'ngu, canyoni'ngu a obdobných aktivit,
d) provozováním a pořádáním cirkusov,ých představení, pouti a poutových atrakci, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a dtskoték pro více než 500 návštěvníků,
Đ činností kaskadérů,

Đ provozováním čtnnosti., přĹ které je porušována i.ntegńta li.dské kůže,
h) ochranou maietku a osob a službamt soukromých detekttvů,
il činností agentury práce,

') 
směnárenskoučtnností,

Đ horntckou či'nností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a što[,
D rĺŕrobou, opravami, úpravamt, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocovánim
zbraní a bezpečnostniho mateńá[u.

článek VI.
Prohlášení poiĺstníka

L. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojtstné smlouvy převzal v ltsttnné nebo, s jeho souhlasem, v jiné
textové podobě (např. na trvatém nosiči dat) Informace pro záiemce o pojtštění a seznámil se s ntmi..
Poji'stník si. je vědom, že se jedná o důležtté tnformace, které mu napomohou porozumět podminkám
sjednávaného pojtštěni, obsahuií upozornění na důleži.té aspekty pojištění i. v'ýznamná ustanoveni
pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smtouvy mu byly oznámeny informace v souladu
s ustanovením $ 2760 občanského zákoníku'

3. Poji.stník potvrzuje, že byl i.nformován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobnich údajů a o právu
pHstupu k ni.m v souladu s ustanovenim $ LJ., L2,2L zákona č. 10V2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Poji'stník potvrzuje, že před uzavřením poji'stné smlouvy převzal v ltsttnné nebo jtné textové podobě (např'
na trvalém nosičt dat) dokumenty uvedené v č[. I. bodu 2. této poji.stné smtouvy a seznámil se s nimi'.
Poji'stník si' je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást poji.stné smtouvy a upravují rozsah
poji'štění, jeho omezení (včetně rĺ'ýLu0, práva a povĹnnosti účastníků poji.štění a následky jejtch porušení
a další podmínky pojtštění a pojistnik je jtmt vázán stejně jako pojtstnou smlouvou.

5. Poji'stník potvrzuje, že adresa jeho sídLa/bydli'ště/trvalého pobytu a kontakty etektroni.cké komuni'kace
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuálni, a souhtasí, aby tyto údaje byly v pHpadě jeji.ch rozporu
s jtnýmt údaji' uvedenými. v dřĹve uzavřených poji.stných smlouvách, ve ktených je pojtstníkem
nebo pojtštěným, využívány i' pro účely takorĺých poji.stných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí
i. pro přĹpad, kdy poji.sti.telt oznámi změnu jeho sídla/bydli.ště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektroni.cké
komuntkace v době trvání této pojtstné smtouvy. Tím neni dotčena možnost pouävání ji'ných údajů
uvedených v dHve uzavřených poji.stných smlouvách.

6. Poji.stník souhtasí, aby pojisti.tel předávaI jeho osobní údaje členům pojtštovací skuptny Vtenna Insurance
Group a Ftnanční skuptny České spořitelny, a.s. (da[e ien ,,spřízněné osoby'). Poii.stník dále souhlasí, aby
pojisti.tet i' spřízněné osoby použiva[i' jeho osobni údaje, včetně kontaktů pro elektrontckou komuni'kaci', za
účelem zasílání srĺých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb'

7. Poji'stník prohtašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky poji.stné udátosti. (pojistný zájem).

8. Poji.stník prohlašuje, že věct nebo jtné hodnoty pojtstného zájmu poji'štěné touto poji.stnou smlouvou
nejsou k datu uzavření pojtstné smlouvy poii.štěny proti. stejným nebezpečím u jiného pojtstttele, pokud
není v této pojistné smtouvě rĺýslovně uvedeno ji.nak.
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9.

V Pardubtcich dne ].2. června 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pokud tato poji.stná smtouva, resp. dodatek k pojtstné smlouvě (dĺ[e jen ,,sm[ouva,) podl'éhá povĹnnosti.
uveřejnění v regi.stru smtuv (dá[e jen,,regi.str') ve smyslu zákona č.34ő/20;$ Sb., zavazuje se pojtstník kjejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených ci.tovaným zákonem. To názbavuje
pojtstttele .práva, aby.smlouvu uveřejni'l v regtstru sám, s čímž poitstník souhtasí. Pokud ie poji'stnłk
odl'tšný od pojtštěného, pojistník dáte potvrzuje, že poji.štěný 

'souhLastt s uveřejněním smlouvy.
Při' vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvY v registru ie poji.stník povinen Vyp!$t úiaje o poji'sti.teĹi'(ĺako smluvní' straně), do pole ,,Datová schiánkař uvesi: isietng a do por.'ičĺ'io 

'ńtou.ry'í 
uueii'

772Ĺus773,
Poji.stník se dále zavazuje, že před zasláním. smlouvy k uveřejnění zajtstí znečitelnění neuveřejnitetných
tnformaci (např. osobntch údajů o fyztckých osobĺch). Smtuvní strány se dohodly, že ode ane nauytĺ
úči'nnostt smlouvy jejím zveřeiněním v registru se úči'nky poji'štění, včetně prái a povinností z ńěi
vypL'ývajících, vztahujt i na období od data uvedeného jako počátek pojĺštění (resp. od data uvedeného jakó
počátek změn provedených dodatkem, jde-[i. o úči'nky dodatku) do budoucna.

článek VII.
Závěrečná ustanovení

Není-lt ujednáno jtnak, je pojtstnou dobou doba od 1. čeruence 2017 (počátek poji.štění) do 30. června
202o (konec pojtštěni).

odpověd' pojistníka na návrh pojtstitele na uzavření této poji'stné smlouvy (dĺte ;en ,,nabídka')
s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuie za její pryôtĺ' a to ani. vpHpadě,'že se takovou
odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

Ujednává se, že tato poji'stná smlouva musí být uzavřena pouze V písemné formě, a to t v případě, že iepoji.štění touto pojtstnou smlouvou ujednáno na poji.stnou dobu kratší než jeden roL. rat'o poitstná
sm[ouva může být měněna pouze písemnou formou.

Subjektem věcně příslušným k mtmosoudnimu řešení spotřebttelských sporů z tohoto poji'štění je Česká
obchodní i.nspekce, Štěpánská siills, ]-2o oo Praha 2, www.coi.cz.

Poji'stná smlouva byla vypracována ve 4 stejnoptsech, pojistník obdrźí]- stejnopts, poji.stttet si ponechá 3
stejnoptsy.

Tato pojistná smlouva obsahuje 10 stran a 2 pHlohy. Její součástí jsou pojtstné podmínky poji.sti.tel'e
uvedené v č[. L této pojtstné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o po;tšiění. v prĺpajc, ze iejakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojtštení v rozporu s ustanovením poji'stńé
smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojtstné smlouvy'

Výčet pří[oh: přĹloha č. 1 - Mista poji'štění

příloha č. 2 - Výpi.s z obchodního rďstřĹku

l

I

\_'/ 
noĺt'ttt.t.

TRlDp. MlRt,94"'
53002 PARDUBICE ZA

-1-

V PardubtcĹch dne L2.června2077
(

za poji'stníka

Poji'stnou smlouvu vypracoval: Franti.šek Tomše tet.: 495 o83 934
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Příloha č. 1- místa poiĺštění

L. U Di.vadta 50, Pardubtce
2. U Dtvadla 49, Pardubtce
3. U Dtvadla 2703, Pardubi.ce
4. Areá[ Kasáren Hůrka, Pardubtce stav. parc. g3g7,k.ú. Pardubtce
5. Bělehradská 513, Pardubtce
6. okrajová 295, Pardubtce
7. Závodu Míru 1885/41-, Pardubtce
8. Sklad Rosi'ce, Pardubtce stav. parc. č.649, k.ú. Rostce
9. Sladkovského 388, Pardubi'ce
].0. Sluneční 3o]-, Pardubtce
L1. Gagańnova 382, Pardubtce


