Číslo pojistné smlouvy: 1831931317
Kód produktu: FN
Záznam z jednání
I. Zájemce
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451
Městský obvod Hrabová
Bažanova 4, 720 00 Ostrava
Zastoupen: Igorem Trávníčkem, starostou
II. Potřeby zájemce
Majetkové pojištění souboru vozidel, respektive odpovědnosti za újmu způsobenou jejich provozem
v rozsahu dle specifikace jednotlivých vozidel.
III. Pojistný zájem
Ano, zájemce má zájem uzavřít pojištění z důvodu ochrany života, zdraví či majetku svého nebo
cizího. V případě zájmu ochrany jiné osoby, je zájemce povinen na žádost pojistitele osvědčit svůj
pojistný zájem.
IV.
a.
b.
c.

Skutečnosti ovlivňující výběr produktu a jejich analýza
údaje o osobě zájemce/pojistníka
potřeby zájemce
údaje o skladbě souboru vozidel (druh vozidla, užití vozidla atd.)

V.
NE

Zvláštní požadavky zájemce nad rámec zaznamenaných potřeb

VI. Doporučení
Pojistný produkt je doporučován z portfolia pojistitele na základě zájemcem sdělených informací.
Doporučené pojistné produkty
Havarijní pojištění “All Risk”
Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel
Pojištění Činnosti pracovního stroje
Úrazové pojištění
Pojištění Všech skel
Pojištění Asistence
VII. Dokumenty
Zájemce převzal a seznámil se s následujícími dokumenty:
a.
Předsmluvní informace PIPMV–F–5/2018
b.
Pojistné podmínky VPPPMV–F–5/2018 (Sdružené pojištění vozidla T.č. 7506 5/2018 F)
VIII.

Prohlášení zájemce
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Na základě údajů od zájemce byl vyhotoven tento záznam z jednání. Zájemce potvrzuje, že byly
zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy.
Dále pak potvrzuje, že zaznamenané potřeby a požadavky (pokud byly sděleny) odpovídají jím
poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění. Zájemce si je vědom
toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojištění zamlčel, či z jakéhokoli jiného důvodu
nesdělil, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny a že takový chybějící údaj
může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Záznam z jednání nepředstavuje závazné smluvní
ujednání, ale je jen podkladem pro vyhotovení pojistné smlouvy. Strany jsou vázány obsahem
pojistné smlouvy a plní v rozsahu tam stanoveném.
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Pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 1831931317

1.
Účastníci smlouvy
Pojistitel: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO 45272956
DIČ CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen
“pojišťovna”)
Zastoupená: Ing. Josefem Slukou, Manažerem a Zlatomilou Černou, Specialistou korporátního
obchodu, Korporátní obchod Morava
Pojistník/Pojištěný (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit
pojistné):
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451
Městský obvod Hrabová
Bažanova 4, 720 00 Ostrava
Zastoupen: Igorem Trávníčkem, starostou
(dále jen „pojistník“)
2.
Úvodní ustanovení
2.1. Tato pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel (dále jen „pojistná smlouva“)
stanoví základní a společné parametry pojištění, včetně pravidel pro zařazování a vyřazování
jednotlivých vozidel ze souboru.
2.2. Pojištění sjednaná na základě této pojistné smlouvy se řídí všeobecnými pojistnými
podmínkami VPPPMV-F-5/2018 a Oceňovacími tabulkami ke stanovení výše pojistného plnění
z úrazového pojištění dopravovaných osob.
2.3. Smlouva je uzavřena v souladu s platnou legislativou českého právního řádu, zejména
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Rozhodným právem je české právo.
2.4.
Pojištěným z této smlouvy je Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová, IČO
00845451, DIČ CZ00845451.
2.5. Oprávněné osoby jsou osoby definované bodem 2.4. této pojistné smlouvy.

3.
Předmět pojistné smlouvy
3.1. Předmětem této pojistné smlouvy je zejména úprava vzájemných postupů pojišťovny
a pojistníka při sjednávání, trvání, změnách 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).
Účelem smlouvy je naplnění potřeb pojistníka v oblasti pojištění vozidel vlastníka.
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4.
Výklad některých pojmů
4.1. Za účelem předejití případným nejasnostem nebo nepřesnostem při výkladu jednotlivých
ustanovení této pojistné smlouvy 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 dokument, který definuje, příp. rozšiřuje předmět pojištění
na základě této pojistné smlouvy o v něm specifikované vozidlo, respektive o pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem specifikovaného vozidla, a který stanoví další potřebné parametry,
údaje a podmínky vztahující se k pojištění tohoto vozidla. Shodou smluvních stran ohledně znění
podsmlouvy dochází k doplnění, příp. změně obsahu této rámcové pojistné smlouvy. Podsmlouvu lze
sjednat i v jiné než písemné podobě, zejména pak způsobem využívajícím elektronické nebo jiné
technické prostředky.
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 mající elektronickou podobu určen, je s ním seznámena
prostředky výpočetní techniky, např. elektronickou poštou. Dokument mající elektronickou podobu
má obvykle formát PDF.
Pojistný rok je doba 12 měsíců; první pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako
počátek pojištění.
Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory.
Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.
Pojistná částka je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události.
Nová cena je cena nového vozidla téhož druhu (nebo s ním srovnatelným) v době před sjednáním
pojištění nebo před škodní událostí.
Obecná cena je cena vozidla, za kterou by bylo možné pořídit vozidlo na trhu v ČR v téže jakosti
a stupni opotřebení či jiném znehodnocení v době bezprostředně před škodní událostí.
Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost.
Limit plnění je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události,
za jednu nebo za jednu a všechny pojistné události, které nastaly v jednom pojistném roce.
Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen
vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva
na pojistné plnění.
Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku
pojistné události.
Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost vzniklá z jedné a stejné příčiny.
Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném
plnění.

5.
Rozsah pojištění podsmlouvy
5.1. Konkrétní rozsah pojištění vozidel je určen v Příloze č. 1.
5.2. Havarijní pojištění
Pojištění se vztahuje na poškození, zničení vozidel nebo jejich částí uvedených v Příloze č. 1,
příslušenství tvořící jejich obvyklou nebo mimořádnou výbavu (dle VPPPMV-F-5/2018), jakoukoli
nahodilou událostí včetně odcizení vozidla nebo jeho části.
Jedná se zejména o:
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-

Havárie (náhlé nahodilé působení vnějších mechanických sil – náraz, střet, pád)
Odcizení
Pohřešování
Vandalismus
Neoprávněné užití vozidla (užití vozidla proti vůli oprávněné osoby)
Poškození vozidla zvířetem
Živelní události (působení přírodních sil – požár, výbuch, úder blesku, zřícení skal, zemin
nebo lavin, pád stromů nebo stožárů, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava)

Pokud není uvedeno v Příloze č. 1 jinak, sjednává se pro každé vozidlo havarijní pojištění
v rozsahu základní varianty “All Risk” s těmito parametry:
Pojistná částka: uvedena v Příloze č. 1
Pojistná hodnota vozidel do 1 roku stáří je stanovena jako nová
Pojistná hodnota vozidel starších 1 roku je stanovená jako obecná (obvyklá)
Spoluúčast:
• 1% minimálně však 1.000,- Kč nebo 5% minimálně však 5.000,- Kč dle Přílohy č. 1,
•

10.000,- Kč pro speciální hasičská vozidla dle Přílohy č. 1,

•

20% minimálně však 20.000,- Kč pro případ škod v souvislosti s provozem vozidel
na testovacích jízdách, zkušebních, tréninkových a zážitkových jízdách, školách smyku a
jízdách na uzavřeném okruhu, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu
na pozemních komunikacích.

Územní platnost: pojištění se vztahuje na geografické území Evropy
Výluky z tohoto pojištění jsou uvedeny v čl. 29 VPPPMV-F-5/2018.
Pojištění se vztahuje na poškození / zničení vozidla nebo jeho části při výkonu zásahu,
tzn. např. náhlým ožehnutím vozidla, působením tepla na vozidlo, poškození pneumatik nebo pád
jakékoli věci na vozidlo nebo poškození vozidla výbuchem, které vznikne na místě zásahu.
Pojištění se vztahuje na činnosti vozidla jako pracovního stroje, tzn. na sjednané havarijní pojištění
dle VPPPMV-F-5/2018 se nevztahuje výluka uvedená v čl. 29 odst. 1 písm. f) pro činnost vozidla
jako pracovního stroje.
5.3. Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel
Dle §6 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – pojištěný má právo, aby pojistitel za něho
uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému:
a) způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením
b) účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou
poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická
osoba schopnost ji opatrovat,
c) ušlý zisk
d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen
a) až c).
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V případě, že v rámci Přílohy č. 1 není u příslušného vozidla vyloučeno pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla, pak se toto pojištění sjednává ve variantě Fleet 100 s následujícími limity
pojistného plnění:
a) pro škody podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb. 100.000.000,- Kč na každého
zraněného nebo usmrceného,
b) pro škody podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb. 100.000.000,- Kč bez ohledu
na počet poškozených,
c) pro náklady právní ochrany podle čl. 13 odst. 2 VPPPMV-F-5/2018 10.000,- Kč.
Územní platnost – území České republiky a území států, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce
Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.
Spoluúčast – bez spoluúčasti
Odchylně od ustanovení zák. č. 168/1999 Sb. se ujednává následující:
a) pojištění se vztahuje i na případy činnosti pojištěného vozidla jako pracovního stroje, přičemž
se v případě takto způsobené škody pojišťovna zavazuje poskytnout pojistné plnění až do limitu
pojistného plnění ve výši 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých). Limit pojistného plnění
uvedený v předchozí větě platí kumulativně pro všechny typy škod uvedených v § 6 zákona
č. 168/1999 Sb.
Sazby pro jednotlivé kategorie vozidel pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 2 této pojistné smlouvy a jsou platné po celou dobu platnosti
pojistné smlouvy i pro nově pojištěná vozidla.
5.4. Úrazové pojištění dopravovaných osob
Úraz řidiče a osob dopravovaných vozidlem specifikovaným v Příloze č. 1 této pojistné smlouvy.
Pojištěnými jsou pro účely tohoto pojištění jak řidiči vozidel, tak i osoby dopravované těmito
vozidly, které mají dle technického průkazu 1 a více míst. Pojištění se vztahuje na úrazy, které tyto
osoby utrpí při jízdě nebo dopravní nehodě vozidla nebo při odstraňování poruch během dopravy.
Odchylně od VPPPMV-F-5/2018 se pojištění vztahuje na úrazy osob při jízdě, uvádění motoru
vozidla do chodu před zahájením jízdy, nastupování do vozidla, vystupování z vozidla, krátkodobé
zastávce vozidla, odstraňování běžných poruch vozidla, vznikly-li tyto během jízdy. Pojištění se
sjednává na všechna sedadla a místa ke stání, případně lůžka (dle technického průkazu vozidla).
Pojištění se sjednává také na speciálně upravený počet míst u vozidel autoškol.
Pojištění se vztahuje na úrazy osob v souvislosti s provozem vozidel za účelem výcviku řidičů,
při účasti na testovacích jízdách, zkušebních, tréninkových a zážitkových jízdách, školách smyku
a jízdách na uzavřeném okruhu, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu
na pozemních komunikacích.
Pojištění se sjednává na pojistné částky:
- Smrt následkem úrazu 200.000,- Kč
- Trvalé následky úrazu 400.000,- Kč
- Tělesné poškození úrazem 20.000,- Kč včetně náhrad poplatků u lékaře nebo při hospitalizaci
v nemocnici
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti na škodě.
Územní platnost: pojištění se vztahuje na geografické území Evropy
Výluky z tohoto pojištění jsou uvedeny v čl. 73 VPPPMV-F-5/2018.
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5.5. Pojištění Všech skel
Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěných skel havárií, živelní
událostí nebo zničení úmyslným jednáním třetí osoby (All-Risk).
Pojištění se sjednává pro vybraná vozidla dle Přílohy č.1.
Limit plnění: bez limitu plnění
Pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti na škodě
Územní platnost: pojištění se vztahuje na geografické území Evropy
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škody na věcech spojených se skly (jako např. dálniční
známka, ochranné fólie, tónování skel, poškození laku apod.).
Výluky z tohoto pojištění jsou uvedeny v bodě 7 čl. 42 VPPPMV-F-5/2018.
5.6. Pojištění Asistenčních služeb
Poskytnutí asistenčních služeb se vztahuje na všechna vozidla zařazená do pojištění. Asistenční
služba je poskytována na základě telefonické žádosti oprávněné osoby na telefonním čísle
241 114 114 a je poskytována 24 hodin denně.
Asistence „POHODA Speciál“
Asistenční služba spojená s havárií, poruchou a odcizením motorového vozidla. Rozsah pojištění
je specifikován v Příloze č. 3 této pojistné smlouvy.
Ujednává se, že odchylně od asistence „POHODA Speciál“ vzniká v případě pojistné události nárok
klienta na odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu (neplatí limit 50 km
pro poruchu), vyproštění max. do výše 250.000,- Kč za zásah, úhradu noclehu oprávněným osobám
maximálně 1 noc/100 EUR/osoba a úschovu nepojízdného vozidla maximálně 5 dní.
Asistence se vztahuje na všechny typy vozidel a události (odcizení, porucha, havárie) v České
republice i zahraničí (neplatí omezení pro nákladní automobily v České republice a zahraničí).
Územní platnost: pojištění se vztahuje na geografické území Evropy

6.
Pojištění jednotlivého vozidla – uzavření podsmlouvy
6.1. Pojištění jednotlivého vozidla se sjednává v rámci podsmlouvy, které tvoří
Přílohu č.1 této smlouvy.
6.2. Podsmlouvu lze sjednat též zasláním návrhu pojistníka (žádost o přijetí vozidla do pojištění)
v elektronické podobě (datovou zprávou, na základě e-mailové komunikace či jinou obdobnou
elektronickou formou) a následnou akceptací pojišťovny.
6.3. Změnu rozsahu pojištění souboru vozidel strany provádí změnou Přílohy č.1.
6.4. Žádost o přijetí vozidla do pojištění je pojišťovna oprávněna odmítnout, pokud toto odmítnutí
neodporuje zákonu nebo příslušným pojistným podmínkám pojišťovny.
6.5. U podsmluv s uzavřeným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla vydá pojišťovna
pojistníkovi zelenou kartu.
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7.
Počátek a doba trvání pojištění
7.1. Tato pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 (tj. 5 let).
Pojistná doba pojištění sjednaných v rámci jednotlivých podsmluv se určí dle níže uvedených
pravidel.
Počátek a doba trvání pojištění sjednaného v rámci podsmlouvy, účinnost změny rozsahu
pojištění podsmlouvy.
7.2. Seznam vozidel bude v průběhu pojištění aktualizován na základě požadavku pojistníka –
tj. budou zařazována nová vozidla a vyřazována vozidla, u nichž došlo k zániku pojištění.
7.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností administrativních chyb v seznamu vozidel pojistník
stanovuje, že platné jsou vždy údaje uvedené v technickém průkazu vozidla. Jestliže bude zjištěna
chyba údajů uvedených v Příloze č. 1, která by měla vliv na výši pojistného či pojistné plnění, bude
vždy provedena oprava technických údajů v systému dle technického průkazu, doúčtováno případné
pojistné a nebude uplatněna možnost krácení pojistného plnění.
7.4.
Sjednává se, že vozidla jsou pojištěna od okamžiku nabytí vlastnictví vozidla pojištěným,
tzn. od skutečného převzetí vozidla od prodejce, leasingové společnosti (pokud má pojištěný podle
uzavřené leasingové či obdobné smlouvy povinnost vozidlo pojistit) při koupi vozidla a dále také
přechodem vlastnického práva k vozidlu na pojištěného z leasingové smlouvy uzavřené pojištěným
apod. Pokud pojištěný toto vozidlo požaduje pojistit, je povinen toto oznámit pojistiteli
prostřednictvím makléřské společnosti nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí vozidla
nebo přidělení nové registrační značky (případně původní registrační značky).
7.5. Všechna pojištění sjednaná v rámci dané podsmlouvy, včetně jejich změn, jsou účinná
okamžikem uvedeným v podsmlouvě. Tento okamžik nesmí předcházet okamžiku vzniku dané
podsmlouvy.
7.6. V případě žádosti o změnu rozsahu pojištění dané podsmlouvy bude postupováno analogicky
podle ustanovení předchozího odstavce s tím, že pojišťovna akceptaci navrhované změny rozsahu
pojištění pojistníkovi potvrdí, a to dokumentem v elektronické podobě či jiné dohodnuté formě.
V případě, že k akceptaci nedojde, zůstává pojištění nezměněno.
7.7. Nově pořízená motorová vozidla a přípojná vozidla budou pojištěna při shodné sazbě
od okamžiku nabytí vlastnictví vozidla pojištěným / pojistníkem (tzn. od skutečného převzetí vozidla
od prodejce, leasingové společnosti apod.) – sazby pojistného jsou uvedeny v Příloze č. 2 této
pojistné smlouvy.

8.
Zánik pojištění
8.1. Zánik pojištění sjednaných v rámci jednotlivých podsmluv nastává za podmínek stanovených
v této pojistné smlouvě, příslušných právních předpisech a pojistných podmínkách vztahujících
se k pojištěním sjednaným v rámci podsmlouvy.
8.2. V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení náleží pojistiteli poměrná část pojistného
za dobu pojištění do jeho zániku. V případě zániku rámcového pojištění souboru vozidel dle této
pojistné smlouvy zanikají ke stejnému dni též pojištění jednotlivých vozidel ze souboru sjednaná
na základě podsmluv uzavřených v souladu s touto pojistnou smlouvou.
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9.
Pojistné
9.1. Celková výše pojistného se určí dle počtu vozidel zařazených do pojištění.
9.2. Celkové roční pojistné (12 měsíců) činí 10.202,- Kč, pojistné za celou dobu trvání pojistné
smlouvy (5 let) činí 51.010,- Kč.
9.3. Roční pojistné za jednotlivá vozidla a jednotlivá rizika je stanoveno v Příloze č. 1.
9.4. Ujednává se, že sazby pojistného jsou platné po celou dobu trvání pojistné smlouvy
a to i pro nově pořízená vozidla pojistníkem. Výše nabídnuté sazby pro konkrétní druh pojištění
nebude překročena, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Způsob úhrady pojistného – vyúčtování připojištěných / odpojištěných vozidel
9.5. Roční pojistné bude hrazeno čtvrtletně ve čtyřech splátkách ve stejné výši, a to vždy první
splátka k 31.1., další splátky pak k počátku příslušného kalendářního čtvrtletí, tedy k 1.4., 1.7. a 1.10.
příslušného kalendářního roku. Úhrada pojistného bude prováděná v české měně na účet makléře
č. 5025001117/5500. Pojistné je uhrazeno odesláním příslušné částky na účet pojišťovacího makléře.
9.6. Vždy do 30 dní po ukončení pojistného roku, bude pojistitelem vyhotoveno vyúčtování změn
(připojištění, odpojištění vozidel) uplynulého pojistného roku. Vyúčtování bude obsahovat seznam
připojištěných / odpojištěných vozidel, s uvedením ročního pojistného a doplatku / přeplatku za dobu
pojištění. Ve vyúčtování bude dále stanoveno nové roční pojistné platné pro následující pojistný rok
a zároveň upraveny výše následných splátek pojistného. Doplatek / přeplatek vyplývající z
vyúčtování bude zahrnut do nejbližší splátky pojistného. V posledním pojistném roce bude
vyúčtování obsahovat pouze seznam připojištěných a odpojištěných vozidel, včetně ročního
pojistného a vyčíslení doplatku / přeplatku za dobu pojištění, který bude následně uhrazen / vrácen.
9.7.
Pojistník a pojistitel se dohodli, že sazby použité pro nabídku pojištění jsou nejvýše přípustné
po celou dobu trvání pojistné smlouvy. Výši pojistného je možno změnit pouze při změně počtu
pojištěných vozidel, případně při změně pojištěných rizik, resp. při zvýšení pojistné částky. Nárůst
výše pojistného v důsledku vývoje cen je nepřípustný.
Področní splátky pojistného nebudou účtovány s přirážkou.
Pojistník nebude poskytovat zálohy na pojistné.

10. Povinnosti pojišťovny a pojistníka
10.1. Pojišťovna a pojistník se zavazují dodržovat povinnosti stanovené jim v příslušných
pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednaným pojištěním v rámci jednotlivých podsmluv.
10.2. Pojistník se zavazuje k přijetí do pojištění dle této pojistné smlouvy navrhovat jen taková
vozidla, u kterých má na jejich pojištění pojistný zájem. Zájem může být daný mj. ekonomickými
vazbami (vlastnictví, leasing, úvěrová smlouva apod.).

11. Zvláštní ujednání
11.1. Pojistitel zabezpečí prohlídku poškozeného vozidla likvidátorem pojistných událostí
nejpozději do 48 hodin od řádného nahlášení škodní události, jinak se má za to, že to není nutné.
11.2. Všechna vozidla, která budou připojištěna do této pojistné smlouvy v průběhu pojistného
období a která jsou ve vlastnictví pojištěného nebo je má pojištěný v oprávněném užívání, budou
připojištěna za stejných podmínek a pojistných sazeb za poměrnou část pojistného odpovídající době
pojištění těchto vozidel. Sazby pojistného jsou uvedeny v Příloze č. 2 této pojistné smlouvy.
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11.3. Bylo-li vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na opravu vozidla po odpočtu ceny
využitelných zbytků nahrazovaných částí nepřevyšují obecnou cenu vozidla bezprostředně před
pojistnou událostí, poskytne pojistitel plnění v nových cenách nahrazovaných částí.
11.4. Pro pojištění speciálních hasičských vozidel se ujednává, že maximální výše pojistného
plnění je obvyklá cena stanovená znaleckým standardem. Pojistná částka je stanovena v úrovni nové
ceny vozidla včetně kompletní výbavy. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v maximální výši
odpovídající časové ceně vozidla těsně před vznikem pojistné události. V případě totální škody
poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny vozidla těsně před vznikem pojistné události
snížené o spoluúčast a cenu využitelných zbytků, nebude-li dohodnuto jinak. Pojistné plnění
při parciálních škodách bude poskytováno v úrovni cen nových dílů a nebude uplatňována
amortizace. Pojistitel bude hradit ceny oprav odpovídající průměrným cenám daného místa a lokality.
11.5. Pojištění se též vztahuje na vozidlo, blíže specifikované v pojistné smlouvě, s platným
technickým průkazem / osvědčením, technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích,
kterému není přidělována registrační značka, pokud tato přidělena je, nemusí být v době vzniku
pojistné události na vozidle umístěna.
11.6. Pojištění se vztahuje i pro případ škod v souvislosti s provozem vozidel za účelem výcviku
řidičů, resp. pojištění se vztahuje na poškození / zničení vozidla nebo jeho části při účasti
na testovacích jízdách, zkušebních, tréninkových a zážitkových jízdách, školách smyku a jízdách
na uzavřeném okruhu, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
11.7. Pojistitel neomezuje pojistné plnění pro všechny škody vyplacené z pojistných událostí
za jedno vozidlo, resp. pojistná částka se nespotřebovává.
11.8. Ujednává se, že pojistitel akceptuje stávající způsob zabezpečení všech vozidel, pojištěných
touto pojistnou smlouvou nebo jejím dodatkem.
11.9. Veškerá vozidla jsou pojištěna včetně reklamy na vozidlech, standardní, nadstandardní
a zvláštní výbavy nebo jiných předmětů pojištění vztahujících se k vozidlu nebo jeho provozu
(např. sanitní zástavba, rozvody vzduchu, zabudovaný nábytek atd., dále venkovní výbava jako
např. světelná a zvuková výstražná signalizace, ochranné rámy atd.), jež jsou již zahrnuty v pojistné
částce. Toto ujednání se vztahuje na výbavu včetně příslušenství, která byla v době pojistné události
umístěna v pojištěném vozidle (nezáleží na tom, zdali výbava byla součástí kompletní dodávky
vozidla anebo byla namontována dodatečně) a pojištěný tuto skutečnost doloží.
11.10. Pojistitel bude akceptovat opravy v autorizovaných, značkových a smluvních servisech.
11.11. Ujednává se, že úhrady pojistného plnění budou hrazeny pojistitelem na účet pojištěného
a v případě odpovědnosti za škodu způsobené 3. osobě na účet poškozeného.

12. Přílohy
Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou následující přílohy:
- Seznam vozidel - Příloha č. 1
- Sazebník – Příloha č. 2
- Rozsah asistenčních služeb – Příloha č. 3
- Rekapitulace pojistného – Příloha č. 4
- Soubor pojistných podmínek – Příloha č. 5

13. Makléřská doložka
Pojistník (pojištěný) pověřuje pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o.,
IČ: 25373951, vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se
bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného
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makléře, společností SATUM CZECH s.r.o. Pouze SATUM CZECH s.r.o. je oprávněna přijímat
rozhodnutí smluvních partnerů.
Smluvní strany se dohodly, že události, se kterými je spojen požadavek na plnění z pojištění
sjednaného touto pojistnou smlouvou, budou oznamovány prostřednictvím této společnosti.
V případě změny osoby pojišťovacího makléře pojistníka oznámí pojistník pojistiteli číslo účtu
nového pojišťovacího makléře pojistníka, přes které bude platba pojistného dle této smlouvy
pojistníkem probíhat, nedohodne-li se s pojistitelem jinak.

14. Závěrečná prohlášení pojistníka
Pojistník svým podpisem stvrzuje, že
uvedl všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě i záznamu z jednání pravdivě;
veškerá jeho prohlášení v této pojistné smlouvě i záznamu z jednání uvedená jsou pravdivá;
Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti
týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále
v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné
změny osobních údajů.
Pojistník
zmocňuje Českou pojišťovnu k nahlížení do spisů v rozsahu uvedeném
ve VPPPMV-F-5/2018 čl. 10 odst. 1
souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti a se zpracováním, zproštěním a zmocnění
v rozsahu uvedeném ve VPPPMV-F-5/2018 čl. 10 odst. 1
má souhlas pojištěného / pojištěných uzavřít pojištění ve sjednaném rozsahu.
Jako pojistník dále potvrzuji, že jsem se před uzavřením pojistné smlouvy seznámil a před svým
souhlasem převzal v listinné nebo jiné textové (např. na CD) či elektronické podobě zaslané na mou
uvedenou e-mailovou adresu následující dokumenty:
- Předsmluvní informace verze PIPMV-F-5/2018
- Pojistné podmínky verze VPPPMV-F-5/2018 (Sdružené pojištění vozidel T.č. 7506 5/2018 F)
- Oceňovací tabulky pro stanovení výše plnění z úrazového pojištění dopravovaných osob
- Informační dokument o pojistném produktu IPIDPMV-V-5/2018.

15. Závěrečná ustanovení
15.1. Veškeré změny a doplnění smluvních podmínek budou realizovány pouze na základě
písemných dodatků této smlouvy, které budou vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatek
a oboustranně odsouhlaseny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
15.2. Ujednává se, že pokud jsou smluvní ujednání v této pojistné smlouvě v rozporu s přiloženými
VPPPMV-F-5/2018, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených
VPPPMV-F-5/2018. Závaznost dokumentů je v tomto pořadí: 1. pojistná smlouva, 2. soubor
pojistných podmínek VPPPMV-F-5/2018.
15.3. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí platnými a účinnými
právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.
15.4. Pojistitel bere na vědomí, že pojistník je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi pojistníka
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
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15.5. Pojistitel není oprávněn stanovit vůči pojistníkovi nebo jeho organizacím žádné sankce mimo
zákonného úroku z prodlení ve výši podle právních předpisů při prodlení s úhradou pojistného.
15.6. Pojistitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za pojistníkem nebo jeho
organizací vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu pojistníka.
15.7. Pojistitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za pojistníkem
nebo jeho organizací vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv pohledávku pojistníka nebo jeho
organizace (zejména na pojistné plnění) bez předchozího písemného souhlasu pojistníka.
15.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, toto je důkazem
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují jejich vlastnoruční podpisy.
15.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
1. 1. 2019.
15.10. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č. 10156/RM1418/136 ze dne
11.9.2018.
15.11 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Hrabová svým usnesením č. 103/2407 ze
dne 17.10.2018.

V

dne …………

v ….... hodin …… minut

Za pojistníka:

Za pojistitele:

……………………………………………
Igor Trávníček
Starosta

……………………………………
Ing. Josef Sluka
Manažer
……………………………………
Zlatomila Černá
Specialista korporátního obchodu
Korporátní obchod Morava
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