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POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2735320163

UNIQA pojišt'ovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
lČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
(jako pojistitel)

pojistník:
Městská část Praha - Satalice
K Radonicúm 81
190 15 Praha 9 - Satalice
lČ: 002 40 711
(jako pojistník)

pojištění a oprávněné osoby:
Městská část Praha - Satalice
K Radonicům 81
190 15 Praha 9 - Satalice
lČ: 002 40 711

Mateřská škola Praha 9 Satalice
U Obory 385
190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 709 87 726

Sportovní areál — Satalice, s.r.o.
U Arborky 397
190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 279 03 125

Základní škola
K Cihelně 137
190 15 Praha - Satalice
lČ: 659 92 911

Odchylně od znění článku 4 všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/05 se ujednává, že pojištěni
vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištěni, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše
pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudLl v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Strana 1 (celkem 9)
pojistná smlouva č. 2735320163



C)
UNIQA

Počátek pojištěni: 04. 04. 2017
Konec pojištění: 04. 04. 2022, bez automatického prodlužovánI
Změna pojištěni: 05. 10. 2018 dodatek Č.003

Sjednaný rozsah pojištěni (pojistná nebezpečí) a předměty pojištěni:

Základní živelní nebezpečí v rozsahu ČI 1, odst 1, VPP UCZ/Živ/14
Místo poiištění : k.ú. městské části Praha 9 - Satalice
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních součásti a zábranných prostředků
včetně dřevostaveb a oploceni (i v částečné rekonstrukci) ve vlastnictví či správě
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
658.000.000 nová cena 20.000

2. Soubor vlastního a cizího provozně-technického zařízeni a ostatních věcí movitých vlastních a cizích
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
20.000.000 nová cena 20.000

.n. l :-

3. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách
pojistná částka v Kč pojistná hodnota
250.000 pojistná částka

spoluúčast v KČ
1.000

Ostatn" ž'veln" nebezpeč" v rozsahu ČI. 1, odst 2, p'sm a) e), VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních součástí a zábranných prostředků
včetně dřevostaveb a oploceni (i v částečné rekonstrukci) ve vlastnictví či správě
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
658.000.000 nová cena 5.000

2. Soubor vlastního a cizího provozně-technického zařízeni a ostatních věci movitých vlastních a cizích
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
20.000.000 nová cena 5.000

3. Soubor peněz a cennosti v trezorech a pokladnách
pojistná částka v kč pojistná hodnota
250.000 pojistná částka

spoluúčast v KČ
1.000

Pro pojištěn' ostatních ž'veln'ch nebezpečí v rozsahu ČI 1 odst 2, p'sm a) e) VPP UCZ/Živ/10 se
sjednává maximálni roční limit pojistného plněni ve výši 50.000.000 KČ. výše uvedené maximální limity
plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku.

Katastrof"cká poj"stná nebezpečí v rozsahu ČI 1, odst. 2, p'sm. f), VPP UCZ/Ž'v/14
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních součástí a zábranných prostředků
včetně dřevostaveb a oplocení (i v částečné rekonstrukci) ve vlastnictví či správě
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
658.000.000 nová cena 5.000

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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2. Soubor vlastního a cizího provozně-technického zařízeni a ostatních věci movitých vlastních a cizích
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
20.000.000 nová cena 5.000

3. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách
pojistná částka v kč pojistná hodnota
250.000 pojistná částka

spoluúčast v Kč
1.000

Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu ČI 1, odst 2, p'sm f) VPP UCZ/Ž'v/14 se
sjednává maximální roční limit pojistného plněni ve výši 5.000.000 KČ. výše uvedené maximálni limity
plněni pIati pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho kalendářního roku.

Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14
Místo poiištěni : k.ú. městské části Praha 9 - Satalice
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních součástí a zábranných prostředků
včetně dřevostaveb a oplocení (i v částečné rekonstrukci) ve vlastnictví či správě
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
658.000.000 nová cena 5.000

2. Soubor vlastního a cizího provozně-technického zařízení a ostatních věci movitých vlastních a cizích
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
20.000.000 nová cena 5.000

3. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
250.000 pojistná částka 1.000

Pro pojištěni nebezpečí vodovodních škod v rozsahu ČI. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/10 se sjednává
maximálni roční limit pojistného plnění ve výši 10.000.000 KČ. výše uvedené maximální limity plněni
platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku.

pojištěni nákladů - v rozsahu ČI. 11, VPP UCZ/Živ/14
1. Náklady na odkhzeni poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků, včetně škod vzniklých
v souvislosti se zásahem hasičského sboru, pojištěni se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
10.000.000 pojistná částka 10.000

Ve výše uvedeném pojistném je zahrnuto i pojištění nárazu motorového vozidla, kouř a aerodynamický
třesk. Každé z těchto nebezpečí se sjednává na pojistnou částku 10.000.000 Kč na první riziko se
spo|uúčastí 10.000 KČ.

pojištěni se vztahuje i na pojištění zpevněných ploch na živelní pojištění na pojistnou částku 500.000 KČ
na první riziko s výše uvedenými spoluúčastmi na jednotlivá nebezpečí.

UNIQA pojišťovna, a.s,
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: "420
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl b, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14
Místo pojištění : k.ú. městské části Praha 9 - Satalice
1. Soubor osazených a zasazených skel včetně dveří a přklušenstvi - snímače EZS apod., pojištěni se
sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
50.000 nová cena 1.000

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu ČI. 1, odst. 1,
písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14
Místo pojištěni : k.ú. městské části Praha 9 - Satalice
1. Soubor vnitřních a vnějších stavebních součástí a zábranných prostředků pojištěných nemovitosti,
pojištění se sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
80.000 nová cena 1.000

2. Soubor vlastního a cizího provozně-technického zařízeni a ostatních věci movitých vlastních a cizích,
pojištění se sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
400.000 nová cena 1.000

3. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách, pojištění se sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
250.000 nová cena 1.000

Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14
Místo poiištěni : k.ú. městské části Praha 9 - Satalice
1. Soubor vnitřních a vnějších stavebních součásti a zábranných prostředků pojištěných nemovitostí,
pojištění se sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
80.000 nová cena 1.000

2. Soubor vlastního a cizího provozně-technického zařízeni a ostatních věci movitých vlastních a cizích,
pojištěni se sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
400.000 nová cena 1.000

3. Soubor vybavení dětských hřišť' a vybavení cyklostezky, pojištění se sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
50.000 nová cena 1.000

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Poškozeni nebo zničeni elektronických zařízeni - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14
Místo poiištění : k.ú. městské části Praha 9 - Satalice
1- Soubor výpočetní a kancelářské techniky s přís|ušenstvím, pojištění se sjednává na první riziko
pojistná částka v kč pojistná hodnota spoluúčast v KČ
2.000.000 nová cena 1.000

pojištění odpovědnosti dle zákona o obcichč.128/200 Sb.

· V rámci základního pojištění:
- odpovědnost z činnosti obecni/městské policie
- odpovědnost z činnosti hasičského sboru
- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou voleným funkcionářům dlouhodobě uvolněným pro

výkon funkce
- odpovědnost z provozování sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních zařizenil akcI/služeb

V rámci pojistné částky a spoluúčasti se pojištěni vztahuje i na odpovědnost za škody způsobené
Mateřské školý Praha 9- Satalice, U Obory 385 ( lČ 709 87 726) a Sportareálu Praha -Satalice s.r.o.. U
Arborky 397(lC 27903125) a Základni školy Satalice , K Cihelně 137(lČ 65992911)

Základni pojištěni - v rozsahu ČI. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti
podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen ,,UCZ/Odp-P/14")
Limit plnění v Kč 20 000 000,-
Spoluúčast v KČ 1 000,-
Územní platnost Česká republika

V rámci pojistné částky a spoluúčasti se ujednává, že pojištěni odpovědnosti se vztahuje
l na odpovědnost za škody způsobené Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
městské části Praha Satalice

Odchylně od Ucz/Odp/10 se vztahuje i na pozvolné vnikání vlhka se sublimitem 200 000,-KČ
Odchylně se ujednává spoluúčast u úrazů žáků MŠ a ZŠ O,- KČ.

pojištěný má rovněž právo, aby za něj
komunikace povinen uhradit z důvodu
správce této komunikace. Tato úhrada
pojistné plněni v případě, že by
prostřednictvím správce a předmětnou

pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní
ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za
bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na
pojištěný nezajišt'oval výkon správy pozemní komunikace

škodu nebo jinou újmu by způsobil sám.

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištěni) - v rozsahu ČI. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W)

výluka z pojištěni na škodu a při ub//žen/ na zdraví a při usmrceni též újmu vzniklou zavlečením,
rozšlřen/m, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin ve smyslu ustanovení ČI. 8 odst. 2 písm.
n) UCZ7Odp/14 se pro účely této smlouvy neuplatní.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vbžka 2012.
www.uniqa.cz
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Sutňmit plněni v KČ
Spoluúčast v KČ
Územní platnost
ŔDčňÍ pojistné v kč

20 000 000,-
1 000,-

Česká republika
zahrnuto v pojistném za základni pojištění

Odpovědnost za finanční škodu (04) včetně odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (18)

Sublimit plnění v KČ
Spoluúčast v KČ
Územní platnost

20 000 000,-
1 000,-
Česká republika

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)
Sublimit plnění v KČ 500 000,-
Spoluúčast v KČ 1 000,-
Územní platnost Česká republika

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)
Sublimit plnění v KČ 500 000,-
Spoluúčast v Kč 1 000,-
Územní platnost Česká republika

Odpovědnost zastupitelů (19)
Sublimit plnění v KČ
Spoluúčast v KČ
Územní platnost
pojistné:

20 000 000
2 500,-
Česká republika
15 350,-

Sociálni služba (93) dle doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti poskytovatele
sociální služby UCZ/Odp-Soc/14)
Sublimit plnění v KČ
Spoluúčast v KČ
Územní platnost

20 000 000
1 000,-
Česká republika

Celkové roční pojistné

Živelní pojištěni:

pojištění skla:

137.500,- Kč

3.000,- Kč

Vandalismus: 4.000,- KČ

Odcizeni: 9.000,- KČ

pojištěni elektroniky: 12.000,- Kč

Odpovědnost : 74 740,- Kč

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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r Společná a závěrečná ustanoveni

Roční pojistné:
Sleva za délku pojištěni:
Roční pojistné po slevě:
Způsob placeni:
Splátka pojistného:

240.240,- Kč
20%
192.192,- KČ
čtvrtletně (bez přirážky)

48.048,-KČ

Splatnost pojistného: 04.04., 04.07., 04.10. a 04.01. každého roku

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

· Slevu za délku pojištěni 5 let ve výši 20% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištěni. Vypoví-li pojistník
smlouvu před uplynutím sjednané lhůty, je povinen takto neoprávněně získanou slevu vrátit.

pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle ČI. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Kód banky:
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

Ujednáni:

pojistitel souhlasí, aby tato pojistná smlouva byla veřejně přístupná.

pojistitel nepovažuje skutečnosti uvedené v této pojistné smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu §504
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni
jakýchokoli dalších podmínek.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.u niqa.cz
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7'nnjsob likvidace pojistných události:
V' ořipadě vzniku pojistné události se neprodleně obrat'te na našeho prodejního poradce (makléře), který
's Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišt'ovny, a.s. nebo na telefonní
Núřu Při každém jednání uved'te číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním
symbolem.

paNstná smlouva obsahuje 9 listú a přílohu Smluvní ujednáni k pojištěni ma'etku a o q ednosti
RENOMIA NETWORK..
V Praze dne 16.08.2018

. .. . ..

l prumyS ove v l ji l
majetku průmyslového majetku
senior upisovatel senior upisovatel

Pmmašu![ že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a
s=:unmmm způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních
'~ pm Uče'y bohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných
=mine% \v%z výše). které jsem převzal. Prohlašuji. že pojistná smlouva na uzavření pojištěni odpovídá mému

za!|mu|. mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli
mbo' jám pcNěřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízenIm
Ewopského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
umcc}vánim osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízenI o
ochraně osobních údajů). pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí
osoby. řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této
smkuvy. o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v
čšánku 14 obecného nařIzení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující
inRmíace o zpracováni osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízeni o ochraně osobních
údajů, a K) poskytnutím stejnopisu listiny označené jako ,,Informace o zpracování osobních údajů" nebo jiným
~ným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel
příslušná pojištěni (bez uvedení další specifikace pojištěni). Toto prohlášeni je činěno pro účely § 128 zákona č.
277/2009 Sb. v platném znění.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská136,16012 Praha 6
Telefon: +420
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal níže uvedené
dokumenty, které tvoří nedIlnou součást této pojistné smlouvy:

Informace o zpracování osobních údajů
pojistné podmínky:

UCZ/14 UCZ/Živ/14
Odp-P/14

UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14 UCZ/Ele/14 UCZ/Odp/14UCZ/

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami. pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem
pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen
,,povinný subjekt"), a tedy že pojistná smlouva č. 2735320163 (dále jen ,,smlouva") nepodléhá povinnosti uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona Č.340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ,,registr smluv").

Beru na vědomi, že pokud se výše uvedené prohlášenI nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA
pojišt'ovna, a. s. (dále jen xUN|QA") za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášeni vznikne.

, Pé'mc",,,,

pojištěno prostřednictvím: PAB - pojišt'ovací agentura Beata s.r.o.
Zpracoval:
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