i l 2 02 D 8
Allianz ©

., „, ,
POJISTENI MAJETKU A

ODPOVĚDNOSTI
POJISTNÁ SMLOUVA Č. C550009550

Pojistitel

Pojišťovací zprostředkovatel (dále jen 'PZ')

ALLIANZ POJISTOVNA, A. S.

VLADIMÍR HAJEK

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

Na hroudě 1861/63, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO 47 11 59 71, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

lČO 70 75 78 36
PZl 20101012

v Praze, sp. zn. B 1815

Osoba, která vede za PZ jednání s klientem: Vladimir Hájek

..
Pojistník

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LlBUŠ
Libušská 35/200, 142 oo Praha—Libuš
IČO 00 23 11 42

CZAppMid-13/11/2021-Contract_MidCorp_Template-132.0.0

Pojištěný

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ
Libušská 35/200, 142 00 Pro ha-Libuš
IČO 00 23 11 42

UZAVŘENÍ SMLOUVY
Pojistitel a pojistník spolu uzavírají následující pojistnou smlouvu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Pojištění strojů a zařízení
Všeobecné pojistné podmínky ST-o3

Pojištění strojů a zařízení
Rozsah pojištění
V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni strojů a zařízení proti všem
pojistným nebezpečím (VPP-ST-OB) a sjednanýml doložkami. resp. smluvními ujednáními.

Pojistná častka

Seznam strojů

18 299 465 Kč

Libušská 35/200, 142 OO Praha

Mobilní stroje dle seznamu, Roky výroby dle seznamu, Rok výroby: 2004
10 %
Spoluúčast
10 000 Kč

Minimálně

Územní platnost
Česká republika
312 Krytí kasko rizik - včetně dopravy
323 Krytí světlometů
332 Stanovení výše plnění pro opravy na spalovacích motorech
Limit

SUN 02c - Těsnění, pneumatiky,.. (včetně skla)

100 000 Kč

SUN 05 - Elektronika
Doložky a smluvní ujednání platné pro celou smlouvu
050 Výluka kontaminace, znečištění a infekčních chorob

Pojistná smlouva &. 400 018 617 má s účinností od 24.10.2021 nové číslo C550009550 a je novým úplným zněním původní pojistné smlouvy č. 400 018 617 včetně všech
jejich dodatků.

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 uzavřeni a toto zveřejnění prokáže pojistiteli bez zbytečného odkladu zasláním potvrzeni vydaného správcem
registru smluv podle uvedeného zákona do datové schránky ID: vfycqvw.
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DOBA TRVÁNÍ POJIŠTENI
24. 10. 2021

Počátek pojištěni:

1 rok

Pojistné období:
Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

Pokudje pojistné období 1 rok, pojištění se prodlužuje O další rok, není-li
vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného obdobi.

Smluvní strany se dohodly, Že Odchylně od ustanovení článků výše uvedených
Podmínek pojištěni, které Obsahují úpravu počátku pojištění na den po dni
zaplacení prvního pojistného, se ujednává, že počátek pojištěníje stanoven
na den uvedený v pojistné smlouvě.

POJISTNÉ
205 130 KC

Pojistné celkem:

205 130 Kč

Splátka pojistného:

roční

Splatnost pojistného:
Bankovní spojení:
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

Číslo účtu: 2727/2700
Konstantní symbot 3558
Variabilní symbol: 550009550

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou
Pojištění se řídí výše uvedenými Všeobecnými pojistnými podmínkami Allianz pojištovny, a. s„ a sjednanými doložkomi,
součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

SANKČNÍ DOLOŽKA
Ujednává se, že pojistitel neposkytne žádné pojistné krytí a plnění nebo jinou

rezolucí OSN, nebojakýchkoli obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů

náhradu, pokud by poskytnutí takového krytí, plnění nebo náhrady vystavilo

nebo regulací Evropské unie, Spojených států Amerických nebo České republiky.

pojistitele riziku porušeníjakýchkoli sankcí, zákazů nebo restrikcí na základě

co JE NUTNÉ VĚDĚT O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ?
rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předsmluvní informaci a dále
na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju
Způsob komunikace: fyzicky

Správcem osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě jsme myjako pojistitel.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy.
Podrobné informace O zpracování osobních údajů (zejména O účelech, době,
......
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byla vyhotovena tato smlouva. Jejím
Pojistnik prohlašuje, že obdržel od pojistitele nabídku č. C550009550. Na základě akceptace této nabídky ze strany pojistníka
požadavkům.
a
potřebám
jeho
odpovídá
pojištění
sjednané
že
podpisem pojistník stvrzuje,
pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což
Zároveň prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro tuto
potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

PŘÍLOHY
Doložky
Smluvní ujednání
Všeobecné pojistné podmínky

Praha 13. 11. 2021
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____.___ “DTg '
podepsal
Jitka Bro ešová

LEM—Batu - 21.12.15
Podpis zércupcg7z443 5 +01 '00-

Allianz pOjišťovnO, a. 5 .
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