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Hasičská vzájemná pojist ovna, a.s.,
Praha 2, Římská 45, 120 O0, Česká republika

Pojistitel:

Sídlo:

Zastoupená:

9

46973451

IČ:

DIČ:
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:

2742

Tel.:

(dálejen „PojiStitel“)

- na

Straně jedné

a

Město Šumperk
nám. Míru 364!l, Suınperk, PSČ 787 O1

Pojistník:
Sídlo:
IC:

0030346l
Mgr. Tomáš Spurný,

Zastoupená:
(dále jen ,_,pojistníkx"po_iištěný“)
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podle příslušných ustanovení zákona č. 89f20l2 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
tuto pojistnou Smlouvu, která Spolu S pojistnýmì podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato
pojistná smlouva odvolává. tvoří nedílný Celek.

'i

Čıánøh I.
Uvodní ustanovení
,

Pojistník sjednává tuto pojistnou

smlouvu ve Svůj prospěch,

tzn., že je

zároveň pojišténým.

Předmětem

této pojistné smlouvy je poskytnutí pojištěni rnajetku a odpovědnosti za škodu. Pojistná
sınlouva je sjednána v souladu se zadávací dokumentací kveřejné zakázce zadávané na veřejnou
zakázku ve zjednodušenéın podlimitnínı řízení na služby S názvem ,.Pojr'štěm' rnqjetíru a
odpovědnosti, havarijní pojištění' :J pojištění odpovědností za škodu způsobenou provozem vo.:t`o'łof

podle zákona č. 168/1999 Sb.

"

Jako místo pojištění se sjednává; na území Města Šumperk a další místa na území České republiky,
která pojištény vlastní či po právu užívá nebo kde se nachází majetek pojiŠtëného.Všeehna místa
pojištění jsou uvedena ve víz vyjmenovaných přílohách. Podrobný přehled majetku Seznam budov a
staveb pro rizika živelní pojištění) je uveden v příloze č. této pojistné smlouvy. V příloze č. 2 této
pojistné smlouvy je uveden Seznam soubor budov a staveb pro rizika povodeň a záplavu. V příloze Č.
3 této pojistní smlouvyjsou uvedeny soubory budov a staveb pro rizika úmyslného poškozování cizí
věci. V příloze Č. 4 této pojistné Smlouvyjsotı uvedeny věcí zvláštní a historické hodnoty. umělecké
předměty a sbírky pro riziko živelní pojištění, úınyslné poškození cizí vé-ei a odcizení. V příloze 5
této pojistné smlouvy jsou uvedeny soubory ostatnich staveb a movitého zařízení a vybavení pro
riziko živelní pojištění, úmyslné poškození cizí věci a odcizení.
l

Pojistná

doba

se sjednává na

dobu

určitou

od 1.3.2019 - do 28.2.2022.

Pro pojištění podle této pojistné smlouvy příslušrıé platí následující pojistné podmínky, které jsou
nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu. Sjednává Sc, že pokud jsou smluvní
ujednání dle této smlouvy v rozporu s přiloženýnıi VPP nebo ZPP nebo DPP, pak mají tato smluvní
ujednání přednost před ustanoveními přiloženýelı VPP nebo ZPP nebo DPP.
Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro Škodové pojištění - NP.*”0lﬂ'2ll'l4
Smluvní U_iedt1áI1í pro pojištění staveb - NPÍOSIŽOUS
Smluvní ujednání pro pojištění movitých věcí - NPż“9.›'2005
Smluvní ujednání pro pojištění cennosti a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem - NPII M2005
Smluvní ujednání pro pojištění elektroniky - NPIZIIZOOT
Smluvní ujednání pro pojištění skel - NPH 0.-2005
Smluvní ujednání pro pojištěni lesů: - ]'\í`Pt'90.f2t'}l 8

odpovědnosti za vadu výrobku -l\'Pr'l 6v'2li'l4
ujednání pojištení odpovednosti za újmu z provozní cinnosti - NP.›'l9t2()l4
kc smluvním ujcdnáním pojištění odpovědnosti za újmu z provozní Činnosti - NP.-'22r'20l4
ujednání pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za Škodu způsobenou zmnčstnanci -Ž\lPﬂ“l4í2(Jl4
ujednání odpovednost zastupitelů za Škodu způsobenou obci - NPø"33ø"l2
ujednání odpovědnosti za ujmu při poskytování sociálních Služeb - NPø'23.*'l4

Sľľıluvní ujednání pro pojištění

Smluvní
Dodatek
Smluvní
Smluvní
Smluvní

Ujednává se, že v případě rozporu mezi ustanoveními všeobecných a zvláštních pojistných
podmínek a ustanoveními uvedenými v této pojistné smlouvě, mají přednost ustanovení této
pojistné Smlouvy. Výše citované všeobecné a zvláštní pojistné podmínky budou použity pouze
v tom rozsahu, ve kterém nejsou v rozporu S pojistnou smlouvou a zadávací dokumentací.

Pojistná Smlouva

číslo.“
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Článek H.
Rozsah pojištění

Živelní pojišt FM I

1.

I-I\

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodovć pojištění T.č.NPøf'0l.“'20l4,
staveb T.č. NPﬂ'8f2{}05 a SÚ pro pojištění Inovitýeh věcí T.č. NPx'9.“'2005.
ii

řøúnıêı pøjišťčni

iiřšjiisıná čásﬂéı

Soubor budov a staveb
Ý

Ý

Ý

Ý

Í

SÚ

pro pojištění

1

Kč

Spøıızúčnxz
20.000,-.

3.?'37.'?6?.18'?,~

Ý

t

3-jmenovaný Soubor budov

1.909.262.062,-

3

staveb

_pro riziko povodeň a záplava)
Soubor movitých věcí

_

_“ __

2[J.000.00{),-

Ť

1

10% min.

50.000,-

5.000,-

první riziko

stroje_.zařízení,inventář)

Pojistná nebezpečí

1.1

1.1.1.

Základní žıivelııí pojištění

a)

požárem

b)

výbuehem

C)

úderem blesku

d)

nárazern letadla

1.1.2.

Doplňková

e)

záplavou (vyjnıenovaný soubor budov

Ý)

povodní (vyjmenovaný soubor budov a staveb)

g)

viehřieí

ll)

krupobitím

i)

pádem stromů,

živelní pojištění
a staveb)

stožárů

.Í)

Iihou sněhu nebo

lc)

vodou z vodovodních zařízení

námrazy

Pojistná událost:

1.2

Pojistnou událostíje poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím
uveızleným v odstavci 1.1 tohoto bodu v době trvání a v místě pojištění. Pojistnou události je i
poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění v přímé Souvislosti pojistným nebezpečím
uvedeným v odstavci 1.1. tolıoto bodu.

Limity pojištění

1.3
1.3.1

_

Základní živelní pojištěni
a), b), e),

1.3.2

_

PojíS!`r1'á

Doplňková

d) 2.000.000.000,živelní pojištění

e), Í)

50.000.000,-

Kč

g), h)

50.000.000,~

Kč

Smíouvâ'

Číslo."

Kč

0517644018
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i),j)_„

k)

50.00{).{J0O_.-

Soubor budov

Kč

a staveb

uveden v příloze

Vyjmenovaný soubor budov

pojistné Smlouvy.
Soubor movitých věcí

a staveb (riziko

povodeň, záplava). uveden V příloze

č.2 této

na adresách MU Sumperk.

Pojištění pro případ škod způsobených

2.

č.l této pojistné Sn“ılouv3‹'.

úmyslným poškozováním

cizí věcí

Pojištění je upraveno: Pojistnou událostí se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění
NPı'08øf'2{}05, SU T.č. NPı'09ø“'2005, SU T.č.
pojistným nebezpečím Specifˇıkovaným v SU
NPII 1.12005 a ujednáním této pojistné smlouvy.

i'-øaınêz pnjišıčni

Iiiijixıná

ii"

hnáóvì

y_innønnvﬂný znnhøv
staveb

čásıkn

Kč

Spøınúčası

2ó2.181.8óó,

Kč

5.000,-

úmyslně poškozování

cizí včci

Pojistná nebezpečí (rizika)

2.2

Úınyslné poškozování

cizí věci u spec-iﬁkovanýc-h částí

budov nebo nemovitostí (vandalisınus

~

nezjišténý pachatel)
Pojistná událost

2.3

události J'e p oškození zničení v souvislostí s odcizením nebo odcizení ředmčtu
nn
pojištění. způsobené některým Z pojistných nebezpečí uvedeným v pojistné smlouvě, ktere
nastalo v době trvání a v místě pojištění.
Po'iStı'ıou
nn

Limity pojištění

2.3

2.[}00.000,-

Kč

Vyjmenovaný Soubor budov

uveden na příloze

úmyslně poškozování

Zivcllıí pojištění,

3.

a staveb

cizí věci,

č.3 této pojistné

smlouvy.

odcizení

Pojištěníje upraveno: Pojistnou událostí se rozumi poškození nebo zničení předmětu pojištění pojistnýın
T.č. NPIUSIZOÚS, SU T.č. NPIOQÍZUUS, SU T.č. NP;'l M2005 a

nebezpečím specifikovanými v SU
ujednáním této pojistné smlouvy.
P;-øđ znêż

pnj išıčini

Pøjisıná čáﬂıhﬂ

Kč

I

ëci zvláštní a historické

‹'-I

3.1
3.1.1.

a)

J

5.000,ˇivelní pojištění,

0

Vyjnıenovaný soubor
stalních staveb a movitého
Ĺ‹'-ìřílëlìí
Vybﬁvﬁní

Kč

35,479,?65,-

ıodnoty, umělecké předměty a
SbÍ1"kY____

Spøınúčﬂxı

8_331_'?88,-

oškolováni

úmyslné

cizí věci.

5,000,-

ˇivelni pnjišıëní, ıjımyglné
W _.

ı

oškozování

cizí včci.

Pojistná nebezpečí (rizika)

Základní živelní pojištění

požárem

Pojistná smlouva

Číslo.“

05176440'ı'8
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b)

výbuchem

c)

úderem blesku

d)

nárazem

letadla

Doplňková

3.1.2.

živelní pojištění

e)

záplavou

f)

povodní

g)

vichřicí

h)

vodou z vodovodních zařízení

Pojištění

předmětu pojištění pro případ škod způsobených ılımyslným poškozováním cizí věci
- nezjištčný pachatel): vyjmenované pojistné částky dle přílolıy ě.4 a č.5 této pojistné

(vandalismus
Snﬂouvy.

3.3

Limity pojištění

3.3.1.

Základní živelní pojištění
d)

a), b), c).

3.3.2.

vyjmenované

pojistné částky dle přílohy

a č.5 této pojistné Smlouvy.

Doplňková živelní pojištění
c), Í), g),

h)

Kč

20.000.000,~

3.3.3.

Úmyslné poškozování

3.3.4.

Pojištění pro případ odcizení:

2.000.000,-

cizí věci:

smlouvy.

vyjmenované

Vyjmenovaný soubor věcí zvláštní a historické
Vyjmenovaný soubor ostatních staveb a movitého
Pojištění odpovědnosti za

4.

Č-.4

Kč
pojistné částky dle přílohy č.4 a č.5 této pojistné

uveden v příloze č.4 této pojistné smlouvy
zařízení uveden v příloze č.5. této pojistné Smlouvy.
hodnot),-`

škodu

škoduje upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NPÍOIXZOI4 a
pro pojištění odpovědnosti za újmu Z provozní činnosti T.č.: NPx'I9!20]4, pojištění odpovědnosti za
škodu jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zniěením nebo polıřešováním věci (ﬁnanění škoda)
T.č.: NP.*'22z'20l4, pojištění regresů zdrav. Pojíšťoven za vlastní osoby SU `1`.č.: NP/l4r'20l4, pojištění
regresů zclrav. Pojišťoven za 3. osoby T.ě.: NPHIQÍZUI4, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
zaměstnanci T.č.: NPÍI-M2014, pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci T.ě.:
NPf'33ı'20l2_. pojištění odpovědnosti za vadu výrobku T.č.: NP/l6f20l4. pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou při poskytování sociálních služeb T.ě.: NPf23f20l4.
Pojištění odpovědností za

SU

Výluky z
S

pojištění dle

VPP a SU

textem zadávací dokumentace.

se neuplatní.

řøﬂnnčı pnjišıêniﬁñ

pokud jsou v rozporu

Pøjiﬂıná částka

s

Kč

textem této pojistné smlouvy nebo
P

Spøinúčnnż Kč

Í

becná odpovědnost

20.000.000,-

četně výkonu činnosti městské
olicie a organizační složky
sboru dobrovolných hasičů

W

innnčnišhøóy

"PP

500.000,-I

1.000,-

ıÍOOO,-

N

Pojísrná smlouva

číslo.“

0517644018
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'

dpovědnost za cizí věci*
řevzaté do úschovy
dpovědnost za cizí věci

W
7

50,000,-7

1.000,-

100.000,-

1.000,-

3.000.000,-

1.000.-

Í

Živané

yken veťejne eınžhy
I

Pojistná nebezpečí (rizika)

4.l

právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě
úrazem nebo nemocí této osoby, poškozením, Znìčenim nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví nebo v užívání.
Pojištění pro případ

4.2 Pojistná událost

Pojìstnou událostí je vznik právní povinností pojištěného nahradit škodu či újmu Z důvodů uvedených ve
VPP, SU a v ujednáních této pojistné smlouvy, se kterou je spojena povinnost pojístítele poskytnout
pojistné plnění. Pojistné podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 této pojistné smlouvy

vv

Limity pojisteni

4.3

Vyjmenované

pojistné částky

Počet obyvatel

4.5

Obec

s

počtem obyvatel do 30.000

VV

Pojístení městských lesů
Pojištění je upraveno VPP - obecná

5.

pojistııými

podmínkami

část pro škodové pojištění T.č.NPx'0lø'20l4 a

f-eđnıčżpnjišıčni

Ý*

Pejieıná čáeıke

Kč

SpeÍnúčneıKč
P

Meeıeke ıeey e výnnčťe
1.942,90 he

5.1
5.2.2

9S2.5ż1Ĺ0OO,(49O.O00,-

10% ze vznikıe

eıłeúy

Ken he)

Pojistná nebezpečí (rizika)

Základní živelní pojištění
a)

5.3

Doplñkovými

T.č. NP,‹'90øf'20l 8.

požár

Limity pojištění
a)

490.000,- Kč/1 ha (reprodukční cena)

b) 100.000.000,-Kč (roční limit)

Předmět pojištění
Šumperka, a.s.

Pojistná smlouva

ćíslo.“

viz. Certifikační list lesního

0517644018
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wr

Pojištení elektronických zarizeni
ıı-

6.

Pojištění je upraveno

VPP - obecná

SÚ

část pro škodové pojištění T.č.NPø“'0l.f'2{}l4,

pro pojištění

elektroniky T.č. NPı'2lÍ200?.
P

ii

ředmět

Pøjiﬂıná čášihn

,

pojıstěnı

Elektronická zarizeni *

P

Kč

spøınúčnsı

Kč

5.000,-

l8.500.000,-

* Elektronická Zařízení (např.
servery, počítače,

monitory, tiskárny, kopírky, anténní vysílač
přijímač, kamerový systém městské policie, Zařízení k rozvodu dat, telefonní ústředny, apod.).

-

-

Odchylné ujednání:
Ujednává

se,

že předmětem pojištëníje zařizení,jehož

Stáří je

v době vzniku škody 10

let.

Pojistná událost

6.1

Pojistnou události Sc rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištěni pojistnýın ııebezpečiın
speciﬁkovaným v SU T.č. NPøf'2l ÍŽÚŰ? a ujednáníni této pojistné smlouvy.
6.2 Pojistná nebezpečí (rizika)
żivøıni pnjišıčni

6.2.1

požárem, výbuclıeın, úderem blesku, nárazem nebo zřícenínı letadla
b) Záplavou, povodni. vichřicí, krupohitím, tíhou sněhu nebo námrazy
c) pádem pojištěné věci
3)

d)
e)
Í)

vodou z vodovodních

zařízení

pádem stromů nebo stožárů
nesprávnýırı, neodborným zacházenim, úrnyslným poškozením

g) konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou
il) zkratem, podpětint nebo přepëtím v síti, nebo indukcí v souvislosti
Pojištění pro případ odcizení (odcizení, ztráta

6.2.2

S

úderem blesku

nebo pohřešováni věci)

6.3 Limity plnění
6.4.1.

21)- g)

Vyjmenovaná

pojistná částka

6.4.2. h) 1.000.000,-Kč (roční limit)
6.4.3.

7.

Vyjmerıovana pojistná částka

vv

Pojistcní

souboru skel

Pojištěnije upraveno
T.č.

NPIIOIZOOS.

VPP - obecná část

ředmět pojištění

pro škodové pojištěni T.č.NPť'0lf20]4,

Pojistná částka
I

Soubor skel na první
(tl. skla nad 5 mm)
Pojistná smlouva ćíslo:

riziko

0517644018

W

Kč

SÚ

pro pojištěni skel

Spoluúčast

Kč

I

1.000.000;

3.000,-
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7.1 Pojistná

nebezpečí (rizika)

All Risk (veškerá rizika)

7.2

Limit plnění

Pojistná částka (první riziko)

Čıánøh III.
Smluvní ujednání a podmí_n_kL|'›ojištění

.Návrh

smlouvy bezvýhradně respektuje všechny podmínky pojístníka uvedené
v zadávací dokumentaci a vjejíclı přílohách k veřejné zakázce ve Zjednodušené-in podlimitníırı
řízením s názvem Pojišrění majerku či oa'povědno.m', havanj`m'pojišrěni' a pojištění odpovědnosti
“
za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona Č. M8/I 999 Sb. a je v souladu S veškerými
smluvními ujednáními uvedenými v zadávací dokumentaci.
pojistné

_,

.

Pojistitel je

povinen prokázat dosažení obslužnosti vpřípadě likvidaci pojistných událostí se
likvidace nejpozději do 3 dnů ode dne nahlášení pojistné události formou čestného

dnem nástupu
prohlášení.

Pojistitel se zavazuje,
_

_

,

Pojistitel je

oprávněn

Že sazba pojistného bude po dobu trvání pojistné smlouvy neměnná.
snížit pojistné

sazby v průběhu doby trvání pojištění.

není oprávněn postoupit žádnou pohledávku za pojístníka, vyplývající ze smlouvy na
plnění veřejné zakázky, bez předchozího písemného souhlasu pojístníka.
Pojistitel

Před uzavřeníın smlouvy doloží pojistitel pojistníkovi pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojistitelem v ráınci jeho činností třetí osobě
S limitem plnění nejméně 20 000 000,- Kč. Pojistitcl je také povinen prokázal způsob a výši
zajištění, a to formou čestného prohlášení. Min. požadavek výše zajištění činí S00. 000 000,- KČ.

Pod pojmem cizí v rámci pojištění majetku se má na myslí: Věci, které pojištěný užívá na základě
písemné smlouvy, neboje převzal na základě smlouvy, nebo prokáže pojistný zájem.

V

případě rozporu individuálních ujednání uvedených v pojistné smlouvě a podmínkách pojištění.
platíjako první individuální ujednání pojistné smlouvy.
,

bude pro pojístníka Spravováno prostřednictvím pojistníkem zplnomocněnćho
pojišťovacího makléře, tj. Společnosti KONCEPCE, s.r.o., se sídlem 8. května 913120. Sumperk,
PSC 78? 01, IC: 60697181. Pojišťovací makléřje oprávněn k zprostředkování uzavření
Pojištění

pojistných smluv.

Čıánøk Iv.

1

Hlášení škodnvch události
Vznik škodné událostije pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího
makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo e-mailem pojistitcli
na adresu:

Hasičská vzájemná pojišťovna
l20 00 Praha 2,

a.s.

Článek V.
Pojistná doba._pojistné obdobi
1.

Pojistná dobaje doba účinnosti pojistné smlouvy (doba, na kterou bylo pojištění sjednáno).

Pojistná smlouva

ćíslo.“

0517644018
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2.

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1.3.2019 - do 28.2.2022. Termín zahájení plnění
této pojistné smlouvy nastane dne 1. 3. 2019 ajelıo účinnost končí uplynutím dne 28.2.2022. Pojistné
období činí 12 měsíců. Roční pejistnéje definovánojako běžné.

Článek VI.
Pojistné a způsob placení
1.

2.

Výše pojistného je platná po celou dobu trvání pojištění a zahrnuje veškeré náklady vč. všech
poplatků a předpokládaných rizik, které pojistiteli vzniknou v souvislosti S plněním veřejné zakázky.
Výše pojistného je stanoveno absolutní částkou v českých korunách

Celková výše pojistného za pojištění (všechna rizika pojištěni) tj. od 1.3.2019 - do 28.2.2022 je
stanovena jako nejvýše přípustná, kterou neni možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně
nt-:upravuje táto pojistná smlouva a podle této pojistné smlouvy činí:
“

'

cęıı_‹qvê_;-;;čnijzj‹_ıjrsgı'ê.

_,

.

662 765

Živelní pojištění

Pojištění pro případ škod způsobených úmyslnýrnl
Mpoškozjovjáním cizí věci _ _
Živelní pojištěni, úmyslně poškozování cizí včei,
odcizení

36 70%.

jl

1

Pojištční odpovědnosti za

219061
,_

Š3 0001

škodu

1

145 000

Pnjišıčni mčSı5ı‹ýnh ıﬂﬂú

16 650

Pojištění elektronických zařízení
Pojištění

souboru skel

Roční pojistné celkem
1

Celkové pojistné na období trvání pojistné
smlouvy tj. od 1.3.2019 - do 28.2.2022
Čıvﬂıﬂıni ﬂpıáıha pnjiﬂınêhn
3.

4.

500

.

936 526
2 809 578

234 131

j

Pojistné bude hrazeno převodeın Z účtu ve čtyřech splátkách v každém pojistném roce se čtvrtletní
splatností a to vždy k prvnímu dni příslušného čtvrtletí. Veškeré platby budou v CZK.

amžikem

Pojistné se pova

připsání příslušné částky pojistného na bankovní účet

pojistitele číslo:
5.

Pojistitel garantuje

28.2.2022.
6.

neměnné sazby

pojistného po celou dobu trvání smlouvy,

tj.

od 1.3.2019 - do

Pojistník upřesňuje, že cena se může změnit jen v případě. že v průběhu pojištění dojde k aktualizaci
pojistných částek, navýšení či ponížení pojišťovaného majetku, ke změně spoluúčasti nebo rozšíření
limitů plnění odpovědnostního pojištění, a to pouze dle zadání Pojistníka. Změna musí být učiněna

písemně. formou dodatku ke Smlouvě.

ćıánøk VII.
Závěrečná ustanovení
1.

2.

3.

Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohłašujc, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování
jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu S ustanovením § 11, 12, 21 zákona Č.
10112000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V souvislostí

s uzavřením a plněním uzavřené smlouvy pojistník souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016f679 ze dne 27.4.2016.

smlouvy budou svybraným pojistitelem uzavřený na dobu určitou: od 1.3.2019 - do
28.2.2022 S výpovědí Smlouvy pojistníkem pojistitelem vždy k výročí smlouvy.
Pojistné

i

Pojistná Smíouva

číslo.“

0517644018
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Tato pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopísech, pojistník, pojistitel a pojišťovací makléř
obdrží každý po jednom stejnopisu.
Jakákoliv změna pojistné smlouvy bude mít píscmnou formu a bude podepsána osobami oprávněnými
jednat a podepisovat za pojistníka
pojistitele nebo osobami jimi zmocněnýnıi. Změny pojistné
smlouvy budou sjednávány zásadnějako číslovaný dodatek k pojistné smlouvě.
i

Pojistná smlouva neobsahuje žádné ujednání odvolávající se na všeobecné obchodní podmínky
nebo jiné dokumenty, které nıohou být v budoucnu Pojistitelem jednostranně měněny.
Všechny podmínky jsou obsaženy přímo v textu pojistné smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky
jsou součástí návrhu pojistné smlouvy,jako příloha č. 6, kteréjsou v souladu s podmínkami Pojistníka.
Pojístitele

Pojistná smlouva obsahuje veškeré podınínky, za nichž Pojistitel nabizi splnění veřejné zakázky a
splňuje ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují kprovádění příslušené

zakázky.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se budou

Rozhodčí řízeníje nepřípustné.
Pojistitel je svojí

nabídkou dle

§

40

řídit

českými právními předpisy.

ZZVZ vázán po celou dobu zadávací lhůty do 28.2.2019.

na vědomí, že na smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky se vztahují
č. 340f20l5 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti smluv (zákon o
registru smluv) v platném znění. Uveřejnění v registru zajistí Pojistník.
Pojistitel bere

povinnosti uveřejnění dle zákona
,

Kontaktní osoba za pojistitele-

Uzavření smlouvy schválila Rada města Šumperka dne 24.01.2019 usnesením

č. 22lx'l9.

Nedílnou součástíjsou přílohy této pojistné smlouvy:

-

Příloha
Příloha
Příloha

Č.

l

č.

2

- Soubor budov a staveb (pro riziko živelní pojištění)
- Vyjınenovany soubor budov a staveb (pro riziko povodeň

ě.

3

-

a záplava)

Vyjınenovaný soubor budov a staveb - (pro riziko úmyslně poškozování

cizí

věcí)
-

-

-

4 - Vyjmcnovaný soubor předmětu pojištění (Věci zvláštní a historické hodnoty,
umělecké předměty a sbírky) - (pro riziko živelní pojištěni, úmyslně poškozování cizí věci a
Příloha

ě.

odcizení)
Příloha č. 5 - Vyjmenovaný soubor předmětu pojištěni, Vyjmenovaný soubor ostatních staveb
a movitého zařízení a vybavení - (pro riziko živelní pojištění, úmyslné poškozování Cizí věci
a odcizení)
Příloha Č. 6 - Všeobecné pojistné po
Příloha č. 7 - Plná moc k zastupován

V Jıčině, dne 20.02.2019

V Šumperku, dne 20.02.2019

Pojistná smlouva

ćíslo.“

0517644018

...........

.....................................................

Mgr. Toınáš Spurný,

starosta

..

města
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