
Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464,

kterou zastupuje

(dále jen „pojišťovna“)

a

Technické služby města Liberce a.s.
Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec

IČO 250 07 017
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B877

kterou zastupuje
Ing. Petr Šimoník, výkonný ředitel

(dále jen „pojistník“)

uzavřeli dodatek č.4 k pojistné smlouvě
č. 899-15641-17

- o pojištění odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
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Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Miro Rathouský tel. 603 250 204

S účinností od 1.4. 2017 je platný tento text pojistné smlouvy:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu
1.2 této pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními
ujednáními (včetně smluvních ujednání uvedených na příloze č.3 této pojistné smlouvy)..

1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky a doložky – plný název Pojistné podmínky –
zkrácený název

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014 VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-
01/2014 DPPMP-P

1.3. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

1.4. Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pojistník.

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky
Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, pojištění je v souladu s ustanovením článku 15
bodu 5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika.

pol. č. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ limit plnění
1. rizika ( Kč )

spoluúčast v
Kč

K1 Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM a
včetně zvláštních vozidel a parkovacích automatů).

K2 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební
výroby a věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P .

K3 Stavební zakázky- stavby úpravy povrchů, opravy
chodníků, vnitrobloků, komunikací, dětská hřiště,
opěrné zdi apod. včetně zásob materiálu (včetně dřevin
a keřů, květin).

K4 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek,
bankovek a oběžných mincí v hotovosti, cenné papíry a
ceniny.

K5 Vnitřní  stavební součásti tvořící vnitřní prostor budovy
(jiné stavby)pojištěné touto smlouvou. Odcizením věci
krádeží vloupáním se pro tento případ rozumí
přivlastnění si pojištěné věci nebo její součásti
způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal
překážky (viz konstrukční prvky zabezpečení  a limity
plnění dle TABULKY č.1 DPPMP-P) Pojištěny jsou
rovněž náklady   na opravu poškozených nebo
zničených stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení
uzamčeného místa pojištění (systémy EZS, kamerové
systémy. trezory apod.)
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2.2. Pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí odcizení
krádeží vloupáním nebo loupeží.
Připojištění dalších pojistných nebezpečí

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH
POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

limit MRP
(Kč )

spoluúčast v
Kč

K1 Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus)
– čl. 2 bod 1 písm. j) DPPMP-P

K2 Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus)
– čl. 2 bod 1 písm. j) DPPMP-P

K3 Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus)
– čl. 2 bod 1 písm. j) DPPMP-P

K5 Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus)
– čl. 2 bod 1 písm. j) DPPMP-P

2.3. Místo pojištění

2.3.1. Místem pojištění je: Erbenova 376/2, Liberec.
2.3.2. Pro místa pojištění neuvedená pod bodem 2.3.1. této smlouvy je místem pojištění území České

republiky, kde se nachází majetek pojistníka (pojištěného). Toto místo pojištění musí být
v případě pojistné události písemně doložitelné ( např. listem vlastnictví, nájemní smlouvou,
evidencí majetku apod.).

2.4. Ujednání o limitech plnění
2.4.1. Ujednání o limitu plnění pro jednu pojistnou událost - platí pro poj. položku č. K1

uvedenou v bodě 2.1. smlouvy
Ujednává se, že bez ohledu na výši pojistného plnění, které je zjištěno ve smyslu VPPMO-P,
DPPMP-P a ostatních ujednání této smlouvy, je pojistné plnění dále omezeno částkou ve výši

, která je horní hranicí pojistného plnění z jedné pojistné události.

2.4.2. Ujednání o plnění pro věci pojištěné na první riziko - platí pro poj. položky č. K1 až K5
uvedenou v bodě 2.1. smlouvy
Není-li ujednáno v této smlouvě jinak, nebo není-li pojistné plnění upraveno v článku 5 DPPMP-
P, poskytne pojišťovna pojistné plnění ve stejném rozsahu jako v případě, že je pojištění sjednáno
na novou cenu.

2.5. Zvláštní ujednání

2.5.1. Ujednání o pojistném nebezpečí - úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus) - platí
pro poj. položky  č. K1 až K3 a K5 uvedené  v bodu 2.1. této smlouvy
Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé úmyslným jednáním pojištěného nebo
jiné osoby z podnětu pojištěného. Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené
znečištěním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou,
rytím a jiným obdobným způsobem.
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2.5.2. Ujednává se, že odchylně od znění v pojistných podmínek DPPMP-P zní článek 4 písm. g)
takto:
g) silniční a zvláštní vozidla, která mají oprávnění k provozu na pozemních komunikacích (tj. ta
kterým je přidělována registrační , resp. státní poznávací, značka)

2.6. Ostatní smluvní ujednání
Při posuzování nároku na pojistné plnění je rozhodující, zda pachatelem překonané konstrukční
prvky zabezpečení pojištěných věcí splňovalo dále uvedená ujednání.
Ujednává se, že došlo-li k odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna,
odchylně od TABULKY č. 1 DPPMP-P, plnění, pokud byly pojištěné věci v době pojistné
události umístěny v uzamčeném prostoru (tzn. v kanceláři nebo jiné místnosti, v dílně, v hale, ve
skladu, v budově apod.) a byly zabezpečeny způsobem uvedeným u příslušného limitu plnění.

2.6.1. Pojišťovna poskytne plnění do limitu:
a) Kč pokud byly pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru, jehož všechny

vstupní dveře byly zabezpečeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dózickým
zámkem nebo visacím zámkem;

b) Kč pokud byly pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru, jehož všechny
vstupní dveře byly zabezpečeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou;

2.6.2. Pojištění škod vzniklých krádeží vloupáním nebo loupeží na volném prostranství
1. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího

příslušenství (dále jen věci) tak, že se jí pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
a) do místa, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo do pojištěné věci se dostal tak, že ji

otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání, nebo
b) v místě, kde byla pojištěná věc uzamčena se skryl, a po jeho uzamčení se věci zmocnil

nebo
c) místo, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo pojištěnou věc otevřel originálním klíčem

nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo
loupeží, nebo

d) se zmocnil povrchových částí pojištěné věci k této věci z vnějšku připevněných pomocí
nástroje nebo nástrojů, nebo

e) se zmocnil celé pojištěné věci za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byla
připevněna, nebo

f) se zmocnil pojištěné věci z místa, které bylo opatřeno funkčním oplocením, bez
možnosti volného vstupu a uzamčenými vraty nebo

g) se zmocnil celé pojištěné věci tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal
uzamčené zařízení, které je určeno výrobcem zařízení jako zařízení chránící pojištěnou
věc před odcizením.

2. Pojišťovna poskytne plnění jen tehdy, když věc je pevně spojena s podlahou, se zdí nebo
s jinou součástí budovy, haly nebo jiné stavby nebo připevněná k valníku vozidla
sloužícího k přepravě strojů a zařízení:

· prvky zhotovenými z oceli o průměru minimálně 5 mm přístupnými pouze zvnitřku
uzamčené pojištěné věci nebo

· řetězem zhotoveným z oceli o průměru minimálně 5 mm, oky zhotovenými z oceli o
průměru minim. 5 mm a visacím zámkem opatřeným cylindrickou vložkou s třmenem
o průměru též minimálně 5 mm. Spojení musí být zabezpečeno proti demontáži
běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

Šetřením Policie ČR musí být jednoznačně zjištěn způsob vloupání.
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2.6.3. Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že
pachatel použil proti oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou násilí nebo
pohrůžky bezprostředního násilí.

2.6.4. Limity plnění a způsoby zabezpečení peněz v hotovosti pro případ krádeže vloupáním nebo
loupeží přepadením jsou stanoveny v TABULCE Č. 1 DPPMP-P.

2.6.5. Ujednání o aktualizaci pojistných částek
1.Ujednává se, že nejpozději do 30 dnů po skončení pojistného roku provede pojistník revizi
a aktualizaci pojistných částek, resp. limitů plnění prvního rizika pro další pojistný rok
2.K výše uvedenému termínu bude vypracován dodatek nebo nová verze této pojistné smlouvy,
ve kterých bude aktualizace pojistných částek a limitů zapracována a v souvislosti s ní bude
provedena případná úprava výše pojistného na další pojistný rok.

2.7. Pojistná doba
2.7.1. Pojištění se sjednává na dobu od 1.4.  2014 00:00 hod. do 31.3.  2020 24:00 hod.
2.7.2. Ujednává se, že pojistník i pojišťovna mohou tuto smlouvu vypovědět, a to k datu 1.4. 2018

a k 1.4.2019.  Výpověď musí být  podána písemně nejméně šest týdnů před výše uvedenými
daty.

2.8. Pojistné a jeho splatnost

2.8.1. Přehled pojistného k datu 1.4. 2017 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě::

Název pojištění Roční pojistné
v Kč

Pojištění odcizení 33.600,-

2.8.2.

2.8.3. Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

2.8.4. Ujednává se, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně
celé pojistné za pojistné období.

2.8.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby
související se sjednaným pojištěním.

2.9. Ujednání o bonifikaci
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3. Závěrečná ustanovení

3.1. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených
pojistných podmínek dle bodu 1.2.

3.2. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších
(identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se
zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a
souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.

3.3.      Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za
odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného
rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

3.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a
převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy

Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je
přijímá.
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3.5. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká
pojišťovna a.s. , P.O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby
mohou obrátit i na Českou národní banku. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem
dohledu nad pojišťovnictvím.

3.6. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před
Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

3.7. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
3.8. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této

smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě
nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.

3.9. Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3.10. Tento dodatek č.4 k pojistné smlouvě č. 899-15641-17 obsahuje celkem sedm listů a tři přílohy

a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací makléř
a jeden pojišťovna.

Přílohy
Přílohy č.1-2 Pojistné podmínky
Příloha č.3 Smluvní ujednání

V Liberci dne 31.3. 2017 V Praze dne 31.3. 2017

Ing. Petr Šimoník
výkonný ředitel

…………………………….. …………………………………
Podpis a razítko pojistníka Podpis a razítko pojišťovny

http://www.coi.cz/



