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Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a

Šně-

OdeVéanSti Region č. 1562030518 — v plném znění [změnzm'azněnz vtextuj

GENERALI

č. nabídky 9335 972737

změna k datu 1. 2. 2019

(Pojistitel
' Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869,
DIČ: CZ699001273,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, aje členem Skupiny Generali,
zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

zastoupena:

Holeček Pavel a OI PMA Jozef Kupčík

a
,

íPojistník a pojištěný
Pojistník

obchodní firma/název:

Městská část Praha Libuš

IČO (r.č.)z

00231142

sídlo/místo podnikání:

Libušská 35, 142 00 Praha 411

ldentiňkace osoby oprávněné jednat za pojistníka
Kontaktní spojení
se dohodli na zmýěně pojistné smlouvyﬁdnl 1. 2. gg9.
Pojištěný
Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.
S účinností od 1. 2. 2019 dochází v pojistné smlouvě k následujícím změnám (aktualizované znění pojistné smlouvy):

11. FLEXA, VODA z POTRUBÍ, PŘÍRODNÍ nasaszčí. Povooaů, PŘÍRODNÍ KATASTROFY
v rozsahu VPP REG 2014/02 (dále také „živamí POJIŠTĚNÍ")
1.1 . Pojistná nebezpečí
-

1

FLEXA vč. doplňkových nebezpečí (dále jen “FLEXA'): požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád
letadla, náraz vozidla,

aerodynamický třesk
- voda z potrubí: škody způsobené únikem vod a lomem trubek
- přírodní nebezpečl: vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu

1.1.1. Pojlštěhí budov a drobných staveb
Místa pojištění a pojistné částky 1 dle Přílohy č.1
Souhrnná pojistná částka

1

-č

Roční pojistné

Spoluúčast viz tabulka níže

_ Kč

1.1.2. Pojištění věcí movitých a zásob
Místa pojištění a pojistné částky 1dle Přílohy č. 1

Souhrnná pojistná částka

1

Roční pojistné

1

Kč
.Kč

Spoluúčast viz tabulka níže

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se sjednávají následující spoluúčasti, pojistné částky a horní hranice
pojistného plnění pro

jednu a všechny pojistné udáíosti (limity plnění) nastalé během pojistného roku:
Pojistné nebezpečí
Limit plnění! _
Spoluúčast- Budovy a
Pojistná částka (PC)
_ drobné stavby (1.1 .1.)

FLEXA

1

do výše PC]

1

KČ]

_

Spoluúčast- Movité věci
a zásoby (1.1.2.

Voda z potrubí

Přírodní nebezpečí

1 ,

,

1.1.3. Pojištěnílíných staveb (CECR) - 1. riziko - pojištění dle ZPP CECR 2014/02
Předmět a místo pojištění
1 vedlejši stavby, buňky, zahradní domky, oplocení

Roční limit pojistného plnění

1 _

Kč

Roční pojistné

1

Kč

111111|l|11111111111111111111111111111111111111111||1|1|1||||111

||| *TG00175000016“

Klientský servis: 244 138 183. generallcz. e-meil: oervtsmegeneralmom
nabídka číslo: 9335 972737

_
1

Spoluúčast

4-Kč
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1.1.4.

Věci zvláštního charakteru - připojištění předmětu pojištění

Limity pojistného plnění pro specifické případy plnění jsou uvedeny ve VPP REG 2014/02.
22.4.5.b Věci umístěné na vnější straně budovy - pojištění na 1. n'ziko
Předmět pojištění

Kamery, apod. Limit pro násilné odcizení 50.000 Kč

Místo pojištění

; všechna místa pojištění

Limit pojistného plnění

]

.

Kč

Spoluúčast Ě—Kj

Kč

Roční pojistné

22.4.5.c Jiné věci na volném prostranství- pojištění na 1. riziko
Předmět pojištění

[kontejnery, květináče, odp. koše, socha, lavičky

Místo pojištění

[kašstrálni území městské části man; (Libuš

* v

__ ,
-o

Spcluúčast [

Limit pojistného plnění

]

Roční pojistné
22.4.1.b Peníze a cenností (uloženyy předm. s pož.od. nad 30 mln nebo v trez.) - pojištění [La 1. riziko
Předmět pojištění

.

]

Místo pojištění

Irivšechna místa pojištěni

_

i|

Limit pojistného plnění

l

č

Roční pojistné

í

č

22.4.8. Porosty - pojištěnína 1. riziko

.KčJ

Spoluúčast [

,

Předmět pojištění

[

Místo pojištění

[katastrálni území městské části Praha 4 Libuš

,

]

Limit pojistného plnění

,

Roční pojistné

,

Kč

Spoluúčast L

AJ

—(6]

KČ

22.4.5.a Věcí na volném prostranství pevně spojené se zemi- pojištění na 1. riziko

Předmět pojištění

[Plastika zeměkoule a 50 rovnoběžka

Místo pojištění

íkatastrálni území městské části PraTiaÍLibuš

,\

*j

Limit pojistného plnění

SP0|UÚČaSt í

-či

Roční pojistné
22.4.7. Stavební součásti (připojištění vlastních stavebních součástí na cizích objektech) - pojištění na 1. riziko
Místo pojištění

ívšechna místa pojištění

Limit pojistného plnění zdarma

|

\
í

_Kč

Spoluúčast (Í Kč

1.2. Přírodní katastrofy - 1. riziko
Pojistná nebezpečí: lavina, zemětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy a zřícení skal
a) Předmět pojištění

[ budovy a drobné stavby (1 .1 .1 .), movité věci (1 .1 .2.), věci zvláštního charakteru (1 .1 .4.) 1

Roční limit pojistného plnění [

č

Roční pojistné

č

Klientský sowie: 244 188 188. gonoraíla. e-muíl: urvl:.cz©genemíl.oom

nabídka číslo: 8335 072737

Spoluúčast

Poradce v. 1.57/2 (podvuze G)

. Kč
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1.3. Povodeň, záplava - 1. riziko
Pojistná nebezpečí: povodeň, záplava

_ ,_
_ _
_
,
_
_ _ V
\ budovy a drobné stalby (1 .1 .1.),ýrr£ritélěci (1._1.2.), věci zvláín
ího charakteru (1 .1.4.) \

a) Předmět pojištění

Roční limit pojistného plnění

\_ ,
r_

č

Spoluúčast \; _ Kč

Roční pojistné

b) Předmět pojištění

\j_iné stavby (1.1.3.)-_pojištěni dEF—PÉŠCR£410: : Ý

Roční limit pojistného plnění I:

Kč

Roční pojistné

Kč

|_

7

Spoluúčast [

! Kč

Sublimity pojistného plnění pro jiné stav_byjsou uve eny v ZPP CECR 2014/02.
Bylo některé z míst pojištěni zaplaveno v posledních deseti
letech?

—„

Kdy nastala posledni povodeň v místě pojištěni

wr—j

Povodňový dotazník (týká se všech pojištěných předmětů)
NE
nezasaženo povodní

Jaká byla výše škody při poslední povodni?
\
* beze škody
Výluka — škody způsobené dvacetiletou vodou
Pojištění proti povodním se nevztahuje na škodu způsobenou povodní
v úrovni zápiavověho území příslušného dvacetiletému
kulminačnlmu průtoku (020), u něhož je výskytu povodně dlouhodobě
dosaženo nebo překročeno průměrně jednou za 20 let.
(tzv. dvacetiletá a méně-letá voda).
Průnik povodňové vody kanalizaci
Pojistitel poskytne pojistné plnění i za škody způsobené průnikem
povodňové vody kanalizací. Toto plněníje omezeno do výše
50% limitu sjednaného pro nebezpečí povodeň, záplava pro škody
na objektech, které v okamžiku vzniku škodní události

nejsou opatřeny vhodným uzavřeným kanalizačním elemen
tem chránícím objekt před vniknutím vody (např. zpětnou klapkou)
.
_ Není-li uvedeno místo pojištění, vztahuje se pojistné nebezpe
čí na všechnaýmísta jyjištěnl

CELKOVÉ POJISTNÉ _ Živelní pojištění

[

:-<c

\2. ooclzení v rozsahu VPP REG 2014/02
2.1. Pojistná nebezpečí krádež vloupáním, loupež, včetně
souvisejícího vandalismu
Způsob zabezpečení pojištěných předmětů proti odcizeníje uveden
ve VPP REG 2014/02.
2.1.1.
Pojištění věcí movitých a zásob - pojištění na 1. riziko

Místa pojištění a pojistné částky Elo Přílohy č. 1

\

Souhrnná pojistná částka

L

Kč

Roční pojistné

_

Kč

Spoluúčast \

\ 2.1.2.

Věci zvláštního charakteru
Limity pojistného plnění pro specifické případy plněníjsou uvedeny
ve VPP REG 2014/02.

\

22.4.5.b Věci umístěné na vnější straně budovy - pojištění na 1. riziko
Předmět pojištění

íKamery, apod. Limit pro násilné odcizení 50.000 Kč

Místo pojištění

\všechna místa pojištěni

Limit pojistného plnění

*

Roční pojistné

\

\l

Spoluﬁéast \—

Kč

22.4.5.c Jiné věci na volÉn prostranství - pojištění na
1. riziko
Předmět pojištění
\kontejnery, květináče, odp. koše, socha, lavičky

Místo pojištěni
\

\

Kč

[kaše.tralni území městské části Praha 4 Libuš

Limit pojistného plnění

\

č

Roční pojistné

\

č

Spoluúčast i

In:

._
I

Klientský servis: 244 168 188, generallsz, «null: oervlsaégoneralloo
m

nabídka číslo: 0335 972737

Poradce v. 1.57/2 (podverza 8)
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22.4.1.b Peníze a cennosti_(uloženy v předm. s pož.od. na_d_39 min 59!ngsz - pojištění r317r@(0_

Předmět pojištění

[

*

Místo pojištění

| všechna místa pojištěni

Limit pojistného plnění

Roční pojistné

22.4.5.a Věcí na volném prostranství pevno spojene se zemí- pojištění na 1. riziko
Předmět pojištění

[Plastika zeměkoule a 50 rovnoběžka

Místo pojištění

ikatastrálni územímímské části Praha 4 Libuš

Limit pojistného plnění

_

Kč

Roční pojistné

\

Kč

i

_]
. Kč

Spoluúčast _

22.4.7. Stavební součásti (vlastní stavební součásti na vlastních i cizích objektech) - pojištění na 1 . riziko
Místo pojištění

[všechna místa pojištění

Limit pojistného plnění zdarma

.

_ _ -o

Spoluúčast

\ CELKOVÉ POJISTNÉ - Odcizení
iS. NÁKLADY v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1. RIZIKO

Místo pojištění

l_všechna místa pojištění

Náklady vzniklé v souvislosti s pojistným nebezpečím - FLEXA, voda z potrubí, přírodní nebezpečí (22.3.4)

Spoluúčast [] Kč

Limit pojistného plnění zdarma
Navýšení limitu o

Limit pojistného plnění oelkem

l

Roční pojistné

Spoluúčast [I Kč

Limit pojistného plnění zdarma

Navýšení limitu O

Limit pojistného plnění celkem

l

Roční pojistné
Sublimit pro náklady na výměnu zŠmků dve

REG 2014/02,_čl. 22.3 odst. 5d) činí 10 % limitu pojistného plnění.

i

CELKOVÉ POJISTNÉ - Náklady

5 ooo Kč
\

í4. VANDALISMUS v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1. RIZIKO
1

Místo pojištění

|

i všechna místa pojištění + katastrální území městské části Praha 4 Libuš

\

Vandalismus (30.1.) - pojištění na 1. riziko
‘

Limit pojistného plnění

l

-Kč

Roční pojistné

i

Kč

Spoluúčast i

_Kči

Škody způsobené sprejery (30.2.) - pojištění na 1. riziko
Limit pojistného plnění

„

Kč

Spoluúčast

‘ﬂ Kč

Roční pojistné
Kč
Limit pro škody způsobené s_prejery sisjgnav _ 7 * _it géﬂacﬂho pojištění proti vandalismu7(1&1.)

CELKOVÉ POJISTNÉ — Vandalismus

Klientský son/152244 1M 188. genomile, e—maií: sami:.aageneralínom

[

nabídka číslo: 9335 972737

Poradce v. 1.57/2 (podverze B)
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IS. ROZBITI SKLA v rozsahu VPP REG 2014/02- 1. RIZIKO
,
Pojistná nebezpečí nahodilé poškození nebo
rozbit‘skel
í

I Místo pojištění a pojistné částky

vš_echmíst
n_a
p_ojišt_
a
ění

,

I |

I Sklo- rozsah Standard (35.1.)- pouštění na 1. riziko

Limit pojistného plnění

[ : *

I Roční pojistné

Spoluúčast '; _čj

[ :

ICELKOVÉ POJISTNÉ- Rozbití skla

[_

ll

ís.POJIŠTĚNÍ PŘEPRAW v rozsahu VPP REG 2014/02- 1. RIZIKO

]

Pojištění přepravy peněz a cenností- pojištění na 1. n'ziko
' Pojištěníje sjednáno včetně loupeže při přepravě.

Limit pojistného plnění
Roční pojistné

[ CELKOVÉ POJISTNÉ - Přeprava

'

\—_l

[ 7. ELEKTRONICKÁ RIZIKA v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1.
RIZIKO
> 39.1. Kancelářská a výpočetní technika (ne přenosná)--pojiště
nl na 1. riziko
Předmět pojištění
I Kancel. technika vč. mobilni techniky v budovách
Elektronikaje pojištěna bez seznamu.

A

Místo pojištění

Eechna mista pojištění
I

I
I

Limit pojistného plnění

L*

Č

Roční pojistné

L

Č

SPO'UÚča“ _ i I“

39.2. ZařízeníEZSa EPS vč. CCTV(TV, kamerov rozvo y)+te|.
sítě, ústředny- pOjIštěnl na1 riziko
|

I

Předmět pojištěni

kamerový systém, ústředny, IT sítě
Elektronikaje pojištěna bez seznamu.

Místo pojištění

[ššeghráaI-mbísta pojištění + katastrální území městské
části

ra a
'
I

I us

Limit pojistného plnění

If

č

Roční pojistné

F*

c

SpoluúčastI;
:I‘,‘

39.3. Venkovní elektronika (radary, kamerový systém venkovn
í, semafory, el. závory)--pojištěnl na 1 riziko

Předmět pojištěni

[

I
rElektronika'je pojištěna bez seznamu.

,

Misto pojištění

všechna místa pojištění + katastrální území městské části

LPraha 4 Libuš
I

Limit pojistného plnění

_I—

|

Roční pojistné

I

Spoluúčast IT
i_-T;:<

L CELKOVÉ POJISTNÉ _ Elektronika
{8. STROJNÍ RIZIKA v rozsahu VPP REG 2014/02 — 1. RIZIKO
I 38.5. Jiné stacionární a mobilní stroje - pojištění na 1.
riziko

I

Stroj

Etepel. čerp.

Rok výroby

@o: _ :]

Výrobní číslo

f: A —:]

Misto pojištění

I—10
Ke
; Kašně
_334_,142 00, Praha
_411- Škola

*

_ _ A

A _

: A

_

_!

Limit pojistného plnění

L _,

č

Spoluúčast r_ lé I

Roční pojistné

L _,

Č

I

%—

Kllsnixký sondu: 244 135 185, gonaralia. s-maíl: semiamgenmiino
m

nabídka čislo: 9335 972737

Poradce v. 1.57/2 (poaman a)

Slum 52 12

\ CELKOVÉ POJISTNÉ — Stroje

[

Kč

(sms—PRIM ÚDER BLESKU, PŘEPĚTÍ v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1. RIZIKO
l Pojistná nebezpečí:
_ nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí

Místo pojištění
Na místě

l všechna místa pojištěni + katastrální úzeíní městské části Praha 4 Libuš

ištění není instalována ře

ťová ochmrlíijít lnění

Limit pojistného plnění

r

č

Roční pojistné

"

o

'ednu

'istnou událost e stanoven na 50 000 Kč.
Spoluúčast i

j Kč

CELKOVÉ POJISTNÉ — Nepřímý úder blesku, přepětí
r10. ZATÉKÁNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1. RIZIKO

Limit pojistného plnění
\

Spoluúčast

—

Pojistná nebezpečí:
zatékání atmosférických srážek (srážková voda)
] všechna místa pojištění
Místo pojištění
\

;

-

Roční pojistné

CELKOVÉ POJISTNÉ _ Zatékání atmosférických srážek
\

ln. PošKOZENí ZATEPLENÉ FASÁDY v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1. RlZíKO
Pojistná nebezpečí:

poškození zateplené fasády hmyzem a zvířaty
Místo pojištění

[ všechna místa

o'ištěni

Limit pojistného plnění
Roční pojistné

CELKOVÉ POJISTNÉ - Poškození zateplené fasády
{'12. ZTRÁTA VODY v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1. RIZIKO
Pojistná nebezpečí

ztráta vody
Místo pojištěni

tašastrální územi městské části Praha 4
I us

Limit pojistného plnění

č

Roční pojistné

č

|
Spoluúčast [

CELKOVÉ POJISTNÉ _ Ztráta vody

-<č

.o \

(13. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI v rozsahu VPP REG-ODP 2014/03 a příslušných DPP O
Základní rozsah pojištěni

[ odpovědnost obcí, městských částí a obvodů dle DPP O 23

Počet Obyvatel

[

8 500

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění

Sublimit plnění pro vlastnické a nájemní vztahy a práva l , 7,
Sublimit plnění pro odpovědnost za Výrobek

l

Sublimit plnění pro regresy zdrav. a nemoc. pojištěni

[

Sublimit plnění pro čisté finanční škody
k,

\ Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události
\

.

Základní roční pojistné

r

l\

LV pojistné smlouvě je dále ujednáno

Klientský servis: 244 138 188. genemlta, mall: servlsczcgenmlloom

nabídka číslo: 9335 972737

Poradce v. 1.57/2 (podverze B)
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DPP O 23 - Výkon státní a veřejné správy

Sublimit pojistného plnění pro pňpojištění j'_
Roční pojistné
DPP O 23 - Zastupitelstvo
Sublimít pojistného plnění pro připojištění[

Kč

Spoluúčast

Kč

Spoluúčast

Sublimit pojistného plnění pro připojištění_
fl:

Spoluúčast

Roční pojistné
DPP O 23- Osoby ve výkonu veřejných funkci
Sublimit pojistného plnění pro připojištění;
Roční pojistné

DPP 0 23 - Obecní hasičský sbor

\

Roční pojistné

DPP O 23 - Sportovni zařízení
Sublimít pojistného plnění pro připojištění |

Spoluúčast

"

Roční pojistné
DPP O 03 - Věci třetích osob

'

Roční pojistné

01

(—
Sublimitpojistného plnění pro připojištění l
%

Spoluúčast

DPP O 04 - Věci vnesené a odložené

Sublimít pojistného plnění pro připojištěnlL —dIeD
Roční pojistné

Spoluúčast

L

DPP O 23 - Veřejná služba
Sublimít pojistného plnění pro připojištěníí

Roční pojistné

d—le
DPP]

\—

Spoluúčast

Kč

CELKOVÉ POJISTNÉ — Odpovědnost

Klientský servis: 244 1D! 188. genet-alia, o—mell: aervia.tz@genmli.eam

nabldka čislo: 9335 972737

Poradce v7 1.57/2 (podvelze 6)
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[REKAPITULACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ A POJISTNÉI-Io

(OODNO'JU'l-ŘWN

Pojistné nebezpečí
1. ŽlVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Ce|k0Vé pojiftné

. ODCIZENÍ
. NÁKLADY

. VANDALISMUS
. ROZBlTÍ SKLA
. PŘEPRAVA

. ELEKTRONICKÁ RIZIKA
. STROJNÍ RIZIKA
. NEPŘÍMÝ ÚDER BLESKU, PŘEPĚTÍ

10. ZATÉKÁNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRAžEK
11. POŠKOZENÍ ZATEPLENÉ FASÁDY
12. ZTRÁTA VODY

13. ODPOVĚDNOST
RočNi POJISTNÉ CELKEM před slevou
Obchodní sleva
Sleva za délku trvání pojištění

RočNí POJISTNÉ CELKEM PO SLEVACH

Splatnost a způsob placení pojistného
Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 15. dni 4. měsíce každého roku.

Splátka pojistného

i

233 244] Kč

Pojistné bude placeno

Fakturou—j

Ú Vinkulace
D Pojištěno Zároveň jiným pojistitelem

C] Indexace

Číslo účtu příjemce
Konstantní symbol
Variabilní symbol

]

| 900500 / 2700

]

3558
j9335 972737

.

\

Počátek pojištění, pojistná doba
pojistná doba

datum účinnosti

C] neurčitá E] určitá [1.2. 2913

konec pojištění

počátek původní smýloug

fil [14. 4.2021

[15. 4. 201a

Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Pojištění se sjednává na dobu určitou 3 lets automatickou prolongací.
Po uplynutí doby určité, na kterou je pojistná smlouva uzavřena, je pojistná smlouva automaticky prodloužena, není-Ii nejpozději
6 týdnů před koncem pojistného období některou ze smluvních stran vypovězena.

lGisntnký oci-vla: 244 188 138. gsnerallnz, o—mall: aervlaaůgenemllcom

nabldka číslo: 9335 972737

Poradna v. 1.57/2 (podveize B)

Skannsuz

,
:1

Závěrečná ustanovení
a) Informace o platném právu a řešení stížností.
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce a pojistitei s
klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním
případě na žádost klienta nedohodnou
jinak.
b) Registr smluv
Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), je tuto smlouvu

(vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanovený
m tímto zákonem. Pojistník je
povinen

bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou
do datové schránky. Pojistník je
povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace,
které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobni údaje
a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za
obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách;
o zabezpečení majetku; 0 bonifikací za
škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného;
o sjednaných limitech/sublimitech plnění a ,
výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusulbonusu. Nezajistí-li pojistník
uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich
dodatků) podle předchozíhoodstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření,
je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejich

dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejnění
m této smlouvy (vč. všech jejich
dodatků)

v registru smluv. Je—li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje,ž
e pojištěný dal výslovný souhlas s
uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Uveřejnění
nepředstavuje porušení povinnosti
mlčenlivosti pojistitele.

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se
toto pojištění řídí.
Tento dodatek obsahuje obsahuje 12 stran(y) smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven
ve dvou exemplářích s platností originálu, 2
nichž jeden obdrží pojistitel a jeden pojistník.
Tento dodatek se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP), zvláštními pojistnými
podmínkami (ZPP), doplňkovými
pojistnými podmínkami (DPP), sazebníkem administrativnich poplatků a ujednáními
pojistné smlouvy. Tyto podmínky tvoří
nedílnou součást pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány.
*
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku — Region (VPP REG 2014/02)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni jiných staveb (ZPP CECR 2014/02)
[8 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu - pro pojištění
majetku Region (VPP REG-ODP 2014/03)
Doplňkové pojistné podmínky — obce (DPP O 23)
Doplňkové pojistné podmínky - Věci třetích osob (DPP O 03)
Doplňkové pojistné podmínky — Věci vneseně a odložené (DPP O 04)
Příloha

loZ/ZzJ
Informační dokument o pojistném produktu
Příloha č. 1 (seznam pojištěných budov)
[] Výpis z registru ekonomických subjektů

ldlsnbký servis: 24 185 135, ganoraliu. o-mall: sorvlaaggeneralloom

nabídka aslo: 9335 972737

Poradna V, 1.572 (podvama 6)
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(Pojišťovací zprostředkovatel
název právnické osoby

,

[ Generali Distribuce a.s.

?
registrační číslo

, přidělené ČNB

023692PA

agenturní číslo /

. _o§obni číslo

\

telefon

,

_

ll

]

adresa sídla
, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4

J

Pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojistitele.
\

Kllenuiký m1“ 158 165, generally, o—mall: urviauﬂgcnemllmm

nabídku čislo: 9335 972737

Poradna v. 1.57/2 (podm-ze B)

Strum 102 12

_

" Podřízený pojišťovací zprostředkovatel lzaměstnanec pojišťovacího zprostředkovateie
příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

_

1i_
[Holeéek—Pav—el
i

registrační číslo

_ přldělené ČNB

j‘001409VPA

agenturní číslo /

osobní čísio_

i [11721008

telefon

_?

|

adre_sa_byd|iště / adresa sídla

[l

KHentaky sands: 244 158 188. generalis; o-mail: urvis.a&gonomil.oom

nabídku číslo: 9335 972737

Porada. v. 1.57I2 (podverzo B)

Síran: 11 z 12

Zaměstnanec podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele
příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

_

í

i_

|

registrační číslo

*

agenturní číslo /

_ přidělené ČNB

_

ll

“Basa bydliště / adresa sídla _

Jí

_

i i

ll

telefon

osobni číslo

Ý,

M

řřřřř

Í

ze *

,jl

Údaje pro potřeby pojistitele

W

PML

j

Adresa PML
\ Počet míst pojištění

\
[

L Pojistnou smlouvu kontroloval

|

232 ooo oooJ Kč

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4j
18]
OI PMA Jozef Kupčík

Podpisy smluvních stran
místo

[ Praha
GD

Pavel Holeček
Zástupce Generali Distribuce a.s.

[ člena Skupiny Generali
»? f

*Wuentam. oblasmlkanoelářPrahaZ

Generali Pollsťomee 131186.18600 Prahaa

Pojišťovací zprostfeWPﬁ'BmmﬁVé současn stvrzuje, že provedl identifikací poji
. osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.
GDD556
*!

""

; Ř
ft)! .

"

Jozef Kupcík

_

I

,

zastupce Generali Distribuce a.s.

piny Generali
GENERAU člena Sku
odborný
Sokola
T: +420
©0163

Kllentský servis: 244 188 185, generalla, o—msíl: servlsaegenemllmm

nabidka číslo: 9335 972737

Poradce v. 1.57/2 (podvorze 6)
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Přiloha č. 1 k pojistné smlouvě č. 1562030518 - Region
ti

r

Pojistník

?

PojiÉuk/jgjišiěný (název dle výpisu, sídlo jadresa)

Ič0

l (Městská část Praha Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 411

J [ 00231142

]
a

(Seznam budov

*
BUDOVY A DROBNÉ

MOVITÉ VECI

SKLO PROTI Rozorrl

STAVBY

FLEXA, voda

FLEXA' V051?

1 potrubí, přírodní
nebezpečí

z EPWDÍ'
”WWW

odcizení

sklo

nebezpecl
poř.
číslo

Misto pojištění

1.

Typ

K Lukám 664, 142 00 Praha 411 Mateřská

RZ

Pojistná částka
pro budovy
ldrobné stavby

Pojistná částka
pro
movité věci

Pojistná částka

Limit pojistného
plnění(1.riziko)

Limit pojistného
plnění (1.n'ziko)

Sazba

movité věci

ŠK

1

49 100 000

0

0

--

0

-

JI

1

134 400 000

0

0

--

0

--

Milova 1033, 142 00 Praha 411 Zpevněná
plocha ve sport. areálu, šatny, oplocení

KD

1

2 100 000

D

0

--

0

--

Libušská 1, 142 00 Praha 411 Budova OV

AD

1

20 450 000

0

0

--

0

—-

Libušská 35, 142 00 Praha 411 Budova
0V, UMC - kanceláře

AD

1

s 250 000

0

0

--

0

--

Libušská 81, 142 00 Praha 411 Budova OV

JI

1

4 070 000

0

0

~-

0

--

ŠK

1

57 850 000

0

0

--

0

-~

JI

1

3 200 000

0

0

-—

0

«

PR

1

B 500 000

0

0

..

0

--

ŠK

1

21 300 000

0

0

--

0

-

Ke Kašně 100, 142 00 Praha 411 Budova
zázemí záchranné služby

Jl

1

2 850 000

0

0

»-

0

-

Mezi Domy 373, 142 00 Praha 411 Budova

ŠK

1

49 100 000

O

0

-

0

--

JI

1

3 900 000

0

0

--

0

--

ŠK

1

232 000 000

0

0

--

O

-.

Lojovická 557, 142 00 Praha 411 Mateřská
škola + byt

ŠK

1

27 300 000

0

0

--

0

-

Všechna místa pojištění 1, 142 00 Praha
411 Všechna místa pojištění

JI

1

0

10 000 000

-—

1 500 000

0

-

Na Okruhu 395, 142 00 Praha 411

KD

1

41 000 000

0

--

0

O

--

JI

1

33 000 000

0

0

--

0

--

0

1 500 000

-

škola + kancelářské prostory

2.

Dobronická 694, 142 00 Praha 411
Parkovací dům + dílna

3.

4.

+ stodola

5.
6.

JSHD včetně tepelného čerpadla

7.

Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 411
Základní škola

a.

Ladislava Coňka 318, 142 00 Praha 411

Budova OV JSDH (zázemí hasičů + garáže)
9.

K Vrtilce 317, 142 00 Praha 411 Budova
OV - prodejna

10.

Ke Kašně 334, 142 00 Praha 411 Mateřská
škola, vč. tepel. čerp. + domek

11.
\ 12.

OV mateřská škola

13.

Zahrádecká_376, 142 00 Praha 411 Budova
OV Policie CR

14.

Meteorologická 181, 142 00 Praha 411
Budova OV základní škola

15.

16.
17.

Volnočasové centrum pro děti dorost

18.

Hoštická 701/33, 142 00 Praha 411
Hasičská zbrojnice

CELKEM - Pojistné částky / Limity pojistného plnění

699 370 000

10 000 000

lwsvětllvkv
Typ budovy:

T
RZ — Povodňové zóny:

Sazba Sklo:

AD - Administrativa / Úřad

1 — nad 0100

S - Standard

BD — Bytový dům
KD - Kultura / Sport
PR — Provozovna l Sklad

2 — do 0100
3 — do 050
4 — do 020

E - Exkluziv

SK - Škola
Jl — Jiné

[Podpisy

j

_

*

* 'Poduis pojistníka

Podpis osoby onrá

31. 1. 2019

,

(

-í'

__..
GDOTTO

ŠŠŠ _

gavel Holeček
ástupce Generali Dist

G—ENEHALI e lena Skupiny Generaliribuce a.s.
samostatný reprezen lanl, oblastní kancelář Praha
2
Sokolovská 131/86, 1 as 00 Praha 8
T: +420 608 216 056, E: pavelMWaau
a

lČO: 70867500

Záznam z jednání, informace o zprostředkovateli
GENERALI

ﬂame!

i
\ Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Wnohrady. 120 00 Praha 2, IČO:
61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v 0R vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka B
2866, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registm pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS.

J

Pojišťovací zprostředkovatel
název právnické osoby

,

_

iĚeraliÉtribuceas

. registrační číslo přidělené čNB

agentumí číslo / osobní číslo

i'L023692P_A_ _ ]l_

adresa sídla
’—

telefon

v J L
"i

1 Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4

.
Popšťovacr zprostředkovatel ma smluvní povrnnost vykonavat
zprostredkovanr vyhradne pro poj|st1tele.

\

[] Pojtšt'ovacx zprostredkovateije opravnen vykonávat
zprostredkovanr pro vrce pojišťoven

D Je zaměstnancem pojistitele

íPodřízený pojišťovací zprostředkovatel l‘zaméstnanec pojišťovacího zprostředkovatele
příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

iřHoleček Pavel

registrační číslo přidělené ČNB

_

] (0014119va

agentumí číslo / osobní číslo

Ši [11721003

telefon

-:

adresa bydliště / adresa sídla

l --

J

flaměstnanec podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele

)

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

,

registrační číslo přidělené ČNB

agentlrmíčíslo / osobní číslo

telefon

Již _ „L _ 7L i;
adresa bydliště / adresa sídla

&

(,

Informace
)
.
.
.
.
.

)

-

L

Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou. V registru
jsou uvedena ijména pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel
oprávněn zprostředkovávat pojištění. Zápis pojišťovacího zprostředkovatete lze ověřit na internetových
stránkách ČNB (www.cnb.cz)
Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním
kapitálu pojistitele.
Pojistitel má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
vyšší než 10%.
Pojišťovací zprostředkovatel při poskytování svých služeb vychází z portfolia produktů Generali Pojišťovny
a.s. a České pojišťovny ZDRAVÍ a.s., přičemž neposkytuje s výjimkou produktů
investičního životního pojištění radu podle § 78 zákona o distribuci pojištění a zajištění a neposuzuje
vhodnost pojištěni po jeho sjednání.
Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu Generali Distribuce a.s., Ty'm stížností,
P. 0. Box 404, 660 04 Brno, e-mailem na gd_stiznosti©generali.com nebo osobně
na pobočce či kontaktním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu umístěném na www.generalidist
ribuce.oz
V případě, že klient nesouhlasí s vyřízením stížnosti, je oprávněn obrátit se na dohledový orgán, kterým
je Česká národní banka (www.cnb.cz). Spory týkající se pojištění nebo
zprostředkování pojištění lze řešit před příslušným soudem nebo orgánem pro mimosoudní řešení spon'r,
kterým je u neživotního pojištěni Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Mimosoudní řízení u České obchodní inspekce se řídí zákonem č. 634/1992 Sh., o ochraně spotřebitele.
Odměna pojišťovacího zprostředkovatete je tvořena provizí a dalšími složkami výkonové odměny, přičemž
pojišťovací zprostředkovatel je odměňován výhradně pojistitelem.

/

[Klient

Í

přljmení, jméno, titul (název právnické osoby)

rodné číslo / IČO

[ Městská část Praha Libuš
ulice

) \ 00231142
č. popisné I č. orientační

Ěušská

obec — část obce

7] Es

i

,

PSČ

] [Praha 411

] L142 oo

j

Nepovinné údaje: (sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstň'ku, bydliště, místo podnikání liší-Ii se od
bydliště, údaje osoby zastupující klienta, telefon, mail apod.)

,

(Požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním

Á

)( Pojištěnírbudov a movitých věcí v majetku obce, živel, odcizeni, vandalismus, odpovědnost
+ další připojištění dle srnlouvy.
jžpecinkace požadavků

,

L --

V

,

Důvodyía kterých pojišťoĚcí zprostředkoĚei zakládá svá doporučení meběr daného pojistného Mm
nabízené pojištění odpovídá výše uvedeným potřebám a požadavkům klienta

,
:

[:] jiné důvody

i
;

,

J
i

i

*
;] ]
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(Upozornění pojistitele na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.

I-mísí

;_

„

Klient svým podpisem stvrzuje, že jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou jasně a přesně srozumitelnou formou zaznamenány a dále' že výše uvedené informace mu byly poskytnuty písemně,
jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy nebo před její změnou.
podpis o n

\

datum

* 31.1.2019

n. ll '

místo

J L

Praha

:? -‘

GD077‘

Š' 19"
1
* 23322385_
gggmeggenglabřkupíny era | D istr'b
Generali , uce a.s.
Sokolovská 131/35. 18653
23:11:18
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T; +420 608 21s oss .
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Klientský servis: 244 183 158. uanemlla, o-malt nm.mgemmlinom
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