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Dodatek k pojistné smlouvě č. 400 018 617

(DOK - 22 )

Pojistitel:

Allianz pojišťovna. a. 5.
Ke Štvanici 656/3, 186 oo Praha 8. česká republika
IČ 47 1 1 59 71
zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815
a

Pojistník:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - usuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha-Libuš
IC 00 23 11 42

.cv

uzavírají následující dodatek DOK - 22 k pojistné smlouvě o pojlstění pojízdných strojů a
zařízení. Pojistná smlouva č. 400 018 617 ve znění dodatku DOK - 22 ze dne 18.10.2019
je úplným zněním s účinností od 24.10.2019.

Všeobecné
pojistné
podmínky:

sjednané
doložky:

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění strojů a zařízení Allianz pojišťovny, a.s. VPP - ST - 03
a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, kteréjsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy ajsou uvedeny
v příloze.

Doložka 312 - Krytí kasko rizik - včetně dopravy.
Doložka 323 - Krytí světlometů.

Doložka 332 - Stanovení výše plnění pro opravy na spalovacích motorech.

Pojištěný:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - usuš
Libušská 35/200. 142 00 Praha-Libuš

IČ 00 23 1 1 42

Územní
platnost:

Česká republika

Předmět
pojištění:

Stroje a zařízení uvedené v seznamu pojištěných strojů.

Rozsah
pojištění:

V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni strojů a zařízení a sjednaných doložek.

Smluvní
ujednání:

Odchylně od čl. 4, odst. 1, písm. bb) výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek se tímto ujednává, že pokud
dojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i kjinému poškození pojištěného stroje, za které je pojistitel povinen plnit,
poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškození nebo zničení součástí s vysokou mírou opotřebení či znehodnocení a
to do výše maximálně 50 %jejich nové ceny (limit plnění projedno pojistné období max. 100 000,-- Kč).

Odchylně od čl. 4, odst. 3, písm. b) výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek se tímto ujednává, že pojistitel
poskytne pojistné plnění i za samostatné poškození nebo zničení elektronických prvků a elektrotechnických součástek.

sjednaná
ovo
pojistna castka:

18 299 465,-- Kč

Spoluúčast:

10 % min. 10 000.-- Kč pro každou pojistnou událost

’L:

Allianz ©
Pojistné
obdobh

Počátek pojištění:

Datum účinnosti změny:

24.10.2006

Pojistné období:

24.10.2019

1 ROK

Smluvni strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků ﬁe uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění
na den po dni zaplacení prvního pojistného se ujednává, že počátek pojištěníje stanoven na den uvedenýv pojistné smlouvě.
Pokud je pojistné období 1 rok. pojištění se prodlužuje o další rok. není - Ii vypovézeno nejpozději šest týdnů před uplynutím
pojistného období.

'žné pojistné celkem:

Splatnost
pojistného:

205 130,-- Kč _

Pojistně je splatné ročně.
Výše uvedené pojistné je splatné nejpozději do 08.1 1.2019
na účet:
Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, číslo účtu: 2727/2700

konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 040001861 7, swift code: BACXCZPP
Pﬁloha:

Vyúčtování pojistného

Závěrečné

prohlášení:

Pojistník prohlašuje. že obdržel od pojistitele nabídku č. 1033775. Na základě akceptace této nabídky ze strany
pojistníka byla vyhotovena tato smlouva. Jejím podpisem pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho
potřebám a požadavkům.
Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Pojistník se zavazuje, že zajistí
takové zveřejnění bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 20 dní od jejího uzavření a toto
zveřejnění prokáže pojistiteli bez zbytečného odkladu zasláním potvrzení vydaného správcem registru smluv podle
uvedeného zákona do datové schránky ID: vfcqvw.

V dne

V Praze dne 18.10.2019
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Digitálně podepsal

Jltka

Jitka Brokešová
V

' Datum: 2019.10.18
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pojistitel

USNESENÍ RADY
č. 277/2019
Jednání R ze dne

24. 10. 2019

Hlasování o usnesení

Přítomno

pro

proti

zdržel se

5

0

0

”mm“ _

' 5

přijato

Podpisy

místostarosta
Ing. Pavel Macháček \\

Založeno na Ú

25. 10. 2019

Založila

dne

__

místostarostka
Ing. Lenka Koudelková

Petra

Podpis

Janáčková

Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření prolongačního Dodatku DOK-22 na dobu jednoho
roku kpojistné smlouvě č. 400 018 617 na pojištění pojízdných strojů
a zařízení vhodnotě 18.299.465,- Kč s Allianz pojišťovnou a.s., Ke

Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 471 15 971 zapsaná u Městského
soudu V Praze pod spisovou značkou B 1815, za roční pojistné ve výši

205.130,- Kč,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku DOK—22,

který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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