
Městský soud v Praze
Spálená 6/2
120 00  PRAHA 2
ČESKÁ REPUBLIKA

Číslo pojistné smlouvy: 32828995-11
Stav k datu: 31. 7. 2012
Kód produktu: FF

Pojistná smlouva
o sdruženém pojištění souboru vozidel

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník: (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):
Název firmy: Městský soud v Praze,
IČ: 00215660
Ulice, č. p.: Spálená, 6/2
Obec: Praha 2, PSČ: 120 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA
Plátce DPH: NE
Telefon: 737244384,

uzavírají tuto pojistnou smlouvu:

2. Úvodní ustanovení
2.1. Tato pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel (dále jen „pojistná smlouva“) stanoví základní a společné
parametry pojištění vozidel, včetně pravidel pro zařazování a vyřazování jednotlivých podsmluv pod ustanovení této pojistné
smlouvy.

3. Předmět pojistné smlouvy
3.1. Předmětem této pojistné smlouvy je zejména úprava vzájemných postupů pojišťovny a pojistníka při sjednávání, trvání
a ukončování pojištění vozidel, stanovení způsobu identifikace pojištěných vozidel a stanovení celkové roční výše pojistného
za všechna pojištěná vozidla, jakož i specifikace pravidel zařazování a vyřazování vozidel z pojištění vzniklých na základě
této pojistné smlouvy (specifikace pravidel sjednávání a ukončování pojištění jednotlivých vozidel).

4. Výklad jednotlivých ustanovení
4.1. Za účelem předejití případným nejasnostem nebo nepřesnostem při výkladu jednotlivých ustanovení této pojistné smlou-
vy se pojistník a pojišťovna dohodli na tom, že následující pojmy budou mít pro účely výkladu ustanovení této pojistné
smlouvy následující význam:

Podsmlouva – podsmlouvou se rozumí pojištění každého jednotlivého vozidla v souladu s ustanoveními této pojistné smlou-
vy, popř. každé jednotlivé vozidlo, které má být dle ustanovení této smlouvy přijato do pojištění nebo naopak z pojištění vy-
řazeno, resp. má být v rozsahu pojištění tohoto vozidla provedena změna.
Přijetí podsmlouvy do pojištění – přijetím podsmlouvy do pojištění se rozumí situace, kdy pojišťovna přijme na základě žá-
dosti pojistníka v souladu s ustanoveními této pojistné smlouvy příslušnou podsmlouvu do pojištění (tj. sjednání pojištění
jednotlivého vozidla na základě žádosti pojistníka).
Vyřazení podsmlouvy z pojištění – vyřazením podsmlouvy z pojištění se rozumí situace, kdy pojišťovna vyřadí na základě
žádosti pojistníka v souladu s ustanoveními této pojistné smlouvy příslušnou podsmlouvu z pojištění (tj. ukončení pojištění
jednotlivého vozidla na základě žádosti pojistníka). Na vyřazení podsmlouvy z pojištění se mohou rovněž pojistitel a pojist-
ník dohodnout.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“) – pojištěním odpo-
vědnosti se rozumí pojištění, jež se řídí ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek VPP POV 2006.
Havarijní pojištění – havarijním pojištěním se rozumí pojištění, jež se řídí ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek
pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPPH 2006.
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Základní element havarijního pojištění – základním elementem havarijního pojištění se rozumí pojištění řídící se doplňko-
vými pojistnými podmínkami „All Risk“ – DPPA 2006.
Připojištění – připojištěním se rozumí všechna nebo některá z pojištění řídících se těmito pojistnými podmínkami:
„GAP“ – DPPGF 2011,
„Čelní sklo“ – DPPS 2006,
„Všechna skla“ – DPPSV 2006,
„Zavazadla“ – DPPZ 2006-1 nebo DPPZ 2006-2,
„Pojištění půjčovného během opravy vozidla“ – DPPP 2006,
„Pojištění úrazu dopravovaných osob“, varianta 1 – VPP ÚP a DPPÚ 1,
„Pojištění úrazu dopravovaných osob“, varianta 2 – VPP ÚP a DPPÚ 2,
„POHODA Bez povinností - Flotily“ – DPPAP 2011,
Asistence „POHODA Klasik“ – DPPAK 2006,
Asistence „POHODA Special“ – DPPAS 2006,
Asistence „POHODA SOS“ – DPPAO 2006,
Asistence "POHODA SOS PLUS" – DPPAP 2011.
Dokument mající elektronickou podobu – dokumentem majícím elektronickou podobu se rozumí takový dokument, který
je vytvořen prostředkem výpočetní techniky a je zachycen na datovém nosiči s tím, že smluvní strana, které je dokument ma-
jící elektronickou podobu určen, je s ním seznámena prostředky výpočetní techniky, např. elektronickou poštou. Dokument
mající elektronickou podobu má obvykle formát PDF.

5. Rozsah pojištění podsmlouvy
5.1. V rámci každé podsmlouvy musí být sjednáno minimálně pojištění odpovědnosti nebo základní element havarijního po-
jištění.

5.2. Ke každé podsmlouvě je možné dále kombinovat jednotlivá připojištění dle pravidel pojišťovny platných ke dni přijetí
podsmlouvy do pojištění.

6. Zařazení podsmlouvy do pojištění
6.1. Podsmlouva je v souladu s ustanoveními této pojistné smlouvy pojišťovnou přijata do pojištění na základě žádosti pojist-
níka o zařazení podsmlouvy do pojištění.

6.2. Žádost o přijetí podsmlouvy do pojištění je pojišťovna oprávněna odmítnout, pokud toto odmítnutí přijetí dané pod-
smlouvy do pojištění neodporuje zákonu nebo příslušným pojistným podmínkám pojistitele.

6.3. Ke každé podsmlouvě zařazené do pojištění bude pojišťovnou vystaveno „Potvrzení o rozsahu pojištění podsmlouvy“.
Pojištění sjednané na podsmlouvě se považuje za uzavřené okamžikem, kdy je provozním systémem, ve kterém je pojištění
dané podsmlouvy sjednáváno, vystaveno Potvrzení o rozsahu pojištění podsmlouvy, které slouží zároveň jako tzv. pojistka.
Potvrzení o rozsahu pojištění podsmlouvy  může být vydáno jak v listinné podobě, tak v podobě dokumentu majícího elektro-
nickou podobu.

6.4. O zařazení podsmlouvy do pojištění může být na žádost pojistníka sepsán také „Přehled pohybu podsmluv“.

6.5. U podsmluv s uzavřeným pojištěním odpovědnosti vydá pojišťovna pojistníkovi doklad o pojištění a zelenou kartu.

7. Počátek a doba trvání pojištění
Počátek a doba trvání pojištění sjednaného v rámci podsmlouvy, účinnost změny rozsahu pojištění podsmlouvy, ukončení
účinnosti pojištění dané podsmlouvy.
7.1. Všechna pojištění sjednaná v rámci dané podsmlouvy včetně jejich změn, jsou účinná okamžikem uvedeným v Potvrzení
o rozsahu pojištění podsmlouvy.

7.2. Jednotlivá pojištění vztahující se k dané podsmlouvě se kromě důvodů uvedených v čl. 12 této smlouvy ukončují ke dni
(24.00 hod.) uvedenému v žádosti o ukončení účinnosti pojištění podsmlouvy. Pokud v žádosti o ukončení účinnosti pod-
smlouvy datum požadovaného konce pojištění dané podsmlouvy uvedeno není, končí pojištění dané podsmlouvy ke dni
(24.00 hod.) následujícímu po dni doručení žádosti o ukončení účinnosti pojištění dané podsmlouvy pojišťovně. Žádost o vy-
řazení podsmlouvy z pojištění může být učiněna jednak v listinné podobě, jednak prostřednictvím dokumentu majícího elek-
tronickou podobu. Zánik pojištění konkrétní podsmlouvy na základě žádosti o ukončení účinnosti podsmlouvy se pro účely
této pojistné smlouvy považuje za zánik pojištění dané podsmlouvy dohodou

7.3. V případě žádosti o změnu rozsahu pojištění dané podsmlouvy bude postupováno analogicky podle ustanovení předcho-
zího odstavce.
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7.4. Zánik (změna) pojištění jednotlivých podsmluv bude na vyžádání pojistníka potvrzen vystavením „Přehledu pohybů pod-
smluv“.

8. Pojištění odpovědnosti
8.1. V případě, že je v rámci příslušné podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti, pak se toto pojištění sjednává s následu-
jícími limity pojistného plnění:
a) pro škody podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb. Kč na každého zraněného nebo usmrceného,
b) pro škody podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb.  Kč bez ohledu na počet poškozených,
c) pro náklady právní ochrany podle čl. 3 bodu 5 VPP POV 2006 Kč.

9. Asistenční služby
9.1. V případě, že je v rámci podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti nebo základní element havarijního pojištění, po-
skytne pojišťovna pojistníkovi i pojištění Asistence „POHODA Klasik“ dle DPPAK 2006.

9.2. V případě, že je v rámci podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti a základní element havarijního pojištění, poskytne
pojišťovna pojistníkovi i pojištění Asistence „POHODA Special“ dle DPPAS 2006.

10. Pojistné
10.1. Pojišťovna a pojistník berou na vědomí, že celková výše ročního pojistného bude měněna v souvislosti se zařazováním
a vyřazováním jednotlivých podsmluv z této pojistné smlouvy, přičemž jednotlivé splátky pojistného budou hrazeny na zá-
kladě vyúčtování zasílaného pojišťovnou pojistníkovi (dále jen „běžné vyúčtování“).

10.2. V případě, že bude v době mezi jednotlivými splátkami pojistného v rozsahu podsmluv zařazených pod ustanovení této
pojistné smlouvy provedena změna mající vliv na výši celkového pojistného, bude pojišťovnou pojistníkovi zasláno rozdílo-
vé vyúčtování od data změny rozsahu pojištění do nejbližšího běžného vyúčtování. V případě, že ke skutečnosti mající vliv
na výši běžné splátky dojde v měsíci bezprostředně předcházejícím před měsícem, ve kterém je pojistníkovi zasíláno běžné
vyúčtování, bude namísto zaslání rozdílového vyúčtování, skutečnost mající vliv na výši splátky pojistného zahrnuta přímo
do běžného vyúčtování.

10.3. Roční pojistné bude hrazeno v 1 splátce.

10.4. Způsob úhrady pojistného
Vyúčtováním

11. Povinnosti pojišťovny a pojistníka
11.1. Pojišťovna a pojistník se zavazují dodržovat povinnosti stanovené jim v příslušných pojistných podmínkách vztahují-
cích se ke sjednaným pojištěním v rámci jednotlivých podsmluv.

11.2. Pojišťovna se dále zavazuje na žádost pojistníka vystavit tyto doklady vztahující se k pojištění:
a) Přehled pohybů podsmluv za období,
b) Přehled podsmluv ke dni.

11.3. Pojistník je oprávněn požadovat bezplatné vystavení dokladů (nebo některých z nich) uvedených v předchozím odstavci
po pojišťovně jedenkrát za pojistné období. V případě opětovné žádosti je pojišťovna oprávněna za vystavení těchto dokladů
požadovat po pojistníkovi úhradu manipulačního poplatku.

12. Zánik pojištění
12.1. Zánik pojištění sjednaných v rámci jednotlivých podsmluv nastává za podmínek stanovených v příslušných právních
předpisech a pojistných podmínkách vztahujících se k příslušným pojištěním sjednaným v rámci podsmlouvy.

12.2. K zániku této pojistné smlouvy jako celku dochází za podmínek stanovených příslušnou právní úpravou dohodou, neza-
placením pojistného, výpovědí, odstoupením, dnem zániku pojistníka, uplynutím doby, je-li pojistná smlouva uzavřena na
dobu určitou. V případě zániku pojistné smlouvy z důvodů uvedených v předchozí větě, zaniká ke dni zániku pojistné smlou-
vy pojištění podsmluv uzavřených v souladu s touto pojistnou smlouvou.

13. Zvláštní ujednání
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14. Přílohy
Bez příloh.

15. Závěrečná prohlášení pojistníka
15.1. Pojistník stvrzuje svým podpisem, že uvedl všechny údaje pravdivě, a že pro sjednaná pojištění převzal příslušné pojist-
né podmínky (T.č. 7506 10/2011).

16. Závěrečná ustanovení
16.1. V případě odchylek jednotlivých ustanovení vztahujících se k jednotlivé podsmlouvě od ustanovení této pojistné smlou-
vy, mají v případě podsmlouvy přednost ustanovení vztahující se k podsmlouvě před ustanoveními této pojistné smlouvy.

16.2. Změny a doplňky této pojistné smlouvy je možné provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků odsouhlase-
ných oběma smluvními stranami.
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16.3. Práva a povinnosti vyplývající z této pojistné smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy právního řádu České re-
publiky upravujícími soukromé pojištění.

Smlouva uzavřena v   dne                                           v                hodin               minut

Městský soud v Praze

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

  pověřeného uzavřením této pojistné smlouvy
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