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Pojistná smlouva Čislo: 20835928—36

Stav k datu: 1. 1. 2020

Kód pojištěnii DOKO1

Kolektivní pojištění odpovědnosti

z výkonu povolání

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Generali Česká pojišťovna as, Spalena 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956. DIČ 02699001273,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddilu B. vložka 1464

Pojistník:

Název firmy: Statutární město Ostrava

ICO: 00845451

2. Smluvní ujednání

2.1. “] oto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

y

2.2. Pojištění se řídí ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti občanu

VPPMO—O—01/2015 (dále jen ,,VPPMO~O“), ujednáními v Uvodní časti pojistné smlouvy a dalšími ujednáními

uvedenými pro toto pojištěni.

2.3. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu, popřípadě i jinou újmu. Podmínky a

rozsah pojištění jsou stanoveny touto pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

2.4. Odchylně od či, 25 bodu 1 písm j) VPPMO—O se ujednava', že pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost

pojištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti

s ním, za kterou odpovida zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu Ceské

republiky.

2.5. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. h) VPPMO—O se ujednava, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného

za Škodu na lukách: stromech, zahradních. polních i lesnich kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, za něž

odpovida pojištěný svému zaměstnavateli,

2.6. Odchylně od či 25 bodu 1 písm. i) VPPMO-O se ujednava. že pojištění se vztahujei na odpovědnost pojištěného

za škodu způsobenou zaměstnavateli v důsledku aktivni Zavodni účasti na dostizíchj zavodech a sportovních podnicích

všeho druhu„ jakož i na přípravě k nim.

2.7. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. c) VPPMO—O se ujednava, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného

za Škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce. pokud došlo k jejjch poškození nebo zničení.

s výjimkou škod způsobených nedodržením předepsané obsluhy nebo údržby.

2.8. Odchylně od Čl. 25 bodu 3 písm. b) VPPMO—O se ujednava, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného

za škodu vzniklou subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžet registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě

přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domacnosti, většinovou majetkovou účast. nebo ve kterém má

většinovou majetkovou ucast člen rodiny Zúčastněný na provozu rodinného zavodu či osoba. která vykonava činnost

společně s pojištěným na základě smlouvy O sdružení, nebo jejich manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný

v řadě přímé nebo osoba žijící s nim ve společné domacnosti, je-Ii tento subjekt jeho zaměstnavatelem.

2.9. Vedle výluk uvedených v článcích 3 a 25 VPPMO—O se pojištěni dale nevztahuje na odpovědnost za škodu:

a) vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
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b) způsobenou vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo vadnou manualni prací při montážích. opravách,

úpravách a stavebních pracích;

c) vzniklou zaplacením majetkově sankce (včetně pokut) uložené zaměstnavateli v důsledku jednani pojištěného,

s výjimkou sankce uložené v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejně pojištěni

(zdravotní, socialní);

d) způsobenou zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území České republiky;

e) vzniklou zaměstnavateli následkem určení nesprávné ceny (rozpočtu) nebo dodani chybných nebo neúplných

podkladů, které měly vliv na stanovení ceny;

t) vzniklou v souvislosti s nefunkčnosti softwaru, poskytováním hromadného zpracovaní dat a internetových služeb;

g) způsobenou na pneumatikách a dopravovaných věcech, s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.

2.10. Je-li pojistnou smlouvou pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 2.9. tohoto pojištěni, platí i pro

toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatnimi pojistnými nebezpečimi vyloučenými

v bodu 2.9. tohoto pojištění a ve VPPMO—O.

2.11. Pojistné plnění se poukazuje výhradně v české měně.

3. Povinnosti pojistnika, pojištěného

3.1. Vedle povinností uložených VPPlVlO—O je pojistník, pojištěný povinen. nastane li škodna udalost, předložit

pojišťovně potvrzení, že zaměstnanec nebo člen je pro toto nebezpečí pojištěn, číslo pojistné smlouvy, údaj o délce

trvání pracovního poměru (od — do) V průběhu pojistného roku a o výši průměrného měsíčního výdělku před porušením

povinnosti, kterým pojištěný způsobil Škodu.

3.2. Za účelem ročního zúčtování pojistného se pojistník zavazuje do 3O dnů po skončení pojistného roku sdělit

pojistiteli přepočtený počet zaměstnanct'r nebo členů za kalendářní rok, který skončí v průběhu příslušného pojistného

roku.

4. Výkladové ustanoveni

4.1. Pojíštěným je každý zaměstnanec nebo čle'n pojistníka, a to po dobu trvání pracovněprávního nebo členského

vztahu k pojístnikovi.

4.2. Přepočteným počtem zaměstnanců nebo členů se rozumí počet zaměstnanců nebo členů získaný přepočtenim

pracovních úvazku fyzických osob (to jsou všichni zaměstnanci nebo členové bez ohledu na délku pracovní doby) na

zakonnou pracovní dobu.

4.3. Dopravním prostředkem se pro účely tohoto pojištění rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo věci

po zemí, ve vzduchu, na vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, nizkozdvižných, paletovacich, plošinových

voziku, tahačů, vlaků, tramvaji, letadel, plavidel. metra apod.), jakož i pracovní stroj poháněný vlastnim motorem a

opatřený místem pro obsluhu, i když jeho primarni funkci není doprava (např. zahradní traktory, golfové vozíky a jiné

nosilnični pojízdné stroje, podlahové mycí stroje, sněžné roiby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby, nakladače, rypadla,

plošiny, hydraulické ruky, válce a další stavební stroje a technika i jiné mobilni pracovni stroje).

5. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

 

5.1. Je odpovědnost z výkonu povolání pojištěna jiným pojištěním? NE

5.2. Ma zaměstnavatel postaveni organizační složky státu nebo je příspěvkovou organizaci? NE

5.3. Ma zaměstnavatel na území České republiky sídlo nebo misto podnika'iní'.> ANO

5.4. Přepočtený počet zaměstnanců (členů) za kalendářní rok 2019 činil \

5.5. Počet zaměstnanců (Členů) kteří řídí nebo mohou řídit dopravní prostředek

6. Rozsah pojištění a pojistné

6.1. Pojištění se sjednava s limitem plnění v Kč (na jednoho zaměstnance)

6.2. Pojištění se sjednává s územním rozsahem
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6.3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí

6.4. Sazha pojistného za jednoho zaměstnance (člena) v Kč

6.5. Záloha na pojistném v Kč

6.6. Záloha na pojistném za pouštění odpovědnosti z výkonu povolání

upravena na dělitelnost počtem splatek v Kč

 

6.7. Ujedna'va se, že smluvní strany provedou do dvou měsíců od skončení příslušného pojistného roku zúčtování
pojistného podle přepočteného počtu zaměstnanců za kalendářní rok který skončí v prubčhu daného pojistného roku:s použitím sazby pojistného za jednoho zaměstnance.

6.8 Doplatek (přeplatek) pojistného po ukončení příslušného pojistného roku se stanoví na základě vyúčtování
pojistného.

7. Zvláštní u'edn '

 
7.2. MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA

Pojistník (pojištěný) pověřuje pojišťovací makléřské společností SATUM CZECH sro, IČ. 25373951 vedením
(řízením) a zpracovanim jeho pojistného zajmu, Obchodní styk; který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude
prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře společností SATUM CZECH s.r.o. Pouze SATUM
CZECH sro je oprávněn přijímat rozhodnuti smluvních partnerů.

Smluvní strany se dohodly„ že události. se kterými je spojen požadavek na plnění z pojištění sjednaného témíto
obchodními podmínkami, budou oznamovány prostřednictvím těchto společností.

7.3. ZMĚNA ROZSAHU POJIŠTĚNÍ

Ujednava se. že pojistník muže kdykoliv dle svých pojistných potřeb změnit rozsah pojištění, po kud dojde ke změněvlastnických či jiných vztahu či duvodu majících vliv na rozsah pojíšténí. Případné nespotřebované pojistné pojistitel
vrátí na účet pojistníka nejpozději do jednoho měsíce Od ukončení pojištění, nebude—lí dohodnuto jinak.

7.4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Výše pojistného je platná po celou dobu trvání pojištění. Nai-ust výše pojistného v důsledku vývoje cen pojištění je
nepřípustný.

Výše pojistného je překročitelna pouze při změně rozsahu pOjistného krytí a při zvýšení pojistného limitu plnění

Úhrada pojistného bude prováděné v České méně na Účet zplnomocněného makléře SATUM CZECH s.r.o.,
IČ: 25373951,Poražkova 1424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s..
č.ú: 5025001117/5500 v pravidelných čtvrtletních splátkách splatných v daném pojistném období.
Pojistitel muže v průběhu doby trva'ní pojištění snížit pojistné sazby.
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Roční pojistné bude hrazeno čtvrtletně ve čtyřech splátkách ve stejné výši. a to vždy první splátka k 31 .01 další

splátky pak vždy k počátku příslušného kalendářního Čtvrtletí. tedy k 01.04., 01.07. a 01.10. příslušného kalendářního

roku.

7.5. ZMĚNA SMLUVNÍCl—l PODMÍNEK

Veškeré změny a doplnění lze realizovat pouze formou písemných dodatků smlouvy, které budou vzestupně

očíslovány, vyslovne prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zastupci smluvních stran

8. Přílohy

9. Počátek pojištění a pojistné doba

9.1. Toto pojištění se sjednává na dobu od 0:00 hodin dne 1. 1. 2020 do 24:00 hodin dne 31. 12. 2023.

9.2. Odchylně od bodu 2.6. uvodní pojistné smlouvy Č. 2083592836 ujednava se platnost smlouvy do konce doby

pojištění tj. do 31.12.2023. Po tuto dobu bude každoročně vystaveno kdatu výročí roční vyúčtování na základě

doložených podkladu pohybu zaměstnanců.

10. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojístníka na dotazy pojištovny a Údaje jím uvedené na listu pojištění a v záznamu z jednání se považují za

odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnoceni rizika Pojistnik přijetím nabídky

stvrzuje jejich úplnost a pravdivost. Pojislník přijetím nabídky dále potvrzuje, že převzal předsmluvní informace

PlKO—O—O1/2015, pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění a sazebník poplatku.

Smlouva v účinností od 1. 'I. 2020.

V Ostravě dne 2 0 “DZ" 2020 V Ostravě dne
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Doložka platnosti

Doložku platnosti príwního jcdnúní dle § 41-! zákonu Č. 128/3000 8b., o obcích

(obecní zřízení), ve mení pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla

rada města svým usncscním C. l01Sóf'RMLMR/136 m dnc l I.()9.2018.

  


