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smlouva

0037590075

Hasičská vzájemná pojišťovna,

IČ:

Zastoupená:
Bankovní spojeni:
(dále jen „pojistite-I")

a.s.,

zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
Oddíl B, vložka 2742
Praha 2, Římská 45, 120 00. Česká republika
46973451

Sídlo:

- na straně jedné

3

Město Sumperk

Pøjisınikz

nám. Míru 364i1, Šumperk,
00303461

Sídlo:
IČ:

Zastoupená:

(dále jen ,,pojistnik›'pojištěný“)

- na

Mgr.

Tomáš

straně druhé

`

`

Uzavřenárnezisnﬂuvnnnisuananﬂ:

Pojistiıeız

z

Mzv.

PUJIŠ fm 3:4, 4.;

Pojistná

"

PSČ 787 01

Spurný, starosta města

uzavírají

podle zákona Č. 27772009 Sb., o pojišťovnictví a O změně některých souvisejících zákonů (Zákon o pojišťovnictxıij,
zákona Č. 89ı'2012 Sb., občanský Zákoník. a dále Zákona č.168i1999 Sb., o pojištěni odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon O pojištění odpovědnosti
zprovozu vozidla) v platném znění, tuto pojistnou smlouvu. která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a
přílohami, na ktere se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedilný celek.

_-

'

'

Článek
Uvodní ustanovení
I.

_

Pojístník sjednává tuto pojistnou

smlouvu ve svůj prospěch,

že je zároveň pojištěným.

tzn.,

Předmětem této pojistné smlouvy je pojištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a havarijní pojištěni vymezené touto pojistnou smlouvou a podmínkami Výzvy kpodáváni nabidek a
pojistného programu k veřejné zakázce v podlímitnim zjednodušené řízení s názvem ,,PojíŠténí majetku a
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle Zákona 168/1' 999 Sb. Seznam všech vozidel je
uveden vpřílohách č. 1 a 2 této pojistné smlouvy (pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla a havarijní pojištěni).
“'

Doba

pojištěni: Pojištění

se sjednává na dobu určitou od

Pro

pojištění podle této pojistné smlouvy příslušné
součástí této pojistné smlouvy a tvoří jeji přílohu.

1.3.

2019 do 28.02. 2022.

plati následující pojistné

podmínky, které jsou nedílnou

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
dokumentaci.
Smluvní vztahy se řídí zákonem č. 27772009 Sb., o pojišt`ovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví), zákonem Č. B9i'2012 Sb., občanský zákoník, a dále zákonem č.168:'1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za újmu působenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (o
POV), vyhláškou Ministerstva ﬁnanci č.205!1Q99 Sb., kterou se provádí zákon č.168í'1999 Sb., a zákonem č.
56;'2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vše ve znění
pozdějších předpisů.

Dále Smluvní vztahy upravují Všeobecné pojistné pod min ky

pojistitele,

a to konkrétně:

Všeobecné pojistné podmínky obecná část pro škodové pojištění NPí01i'2014
Všeobecné obchodní podminky obecná část pro obnosové pojištěni ZPí01i'2014,
Doplňkové pojistné podminky pro pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla NPí42/2018
Doplňkové pojistné podminky pro havarijní pojištění motorových vozidel NPI1-M2018
Doplňkové pojistné podminky pro dodatková pojištěni k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a

havarijnímu pojištění motorových vozidel NPi'15i'2018
Základní asistenční podmínky pro vozidla do 3.5 t NP!02ø'82008
Dodatková administrativně právní technická asistence pro vozidla do 3,5 t NPi03í2008
Základní asistenční a dodatkové asistenční podmínky pro vozidla nad 3,5 t NPi'06í2015
Doplňkové pojistné podminky pro úrazové pojištění ZPí02i'2014
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou víoženy v příloze

článek

Rozsah
1.

č.

3 této pojistné smlouvy.

ıı.

pojištění

PROVOZEM

PQJIŠTÉNÍ oDPov§pNoSTı ZA úgyıu zPùSoaE±ıou
y_QZrDLA PODLE ZAKONA č. issnsss sh.

č. 168í'1999 Sb. o pojištěni 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:

Dle §6, Zákona

a)

způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
nebo ztrátou

b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničénim
věci, pozbyla-ii fyzická osoba schopnost ji opatroval,
c) ušlý zisk,

d) účelně

vynaložené náklady spojené s právním zastoupením

při

věci,

jakož

i

škodu vzniklou odcizenim

uplatňování nároků podle písmen a) až

c).

Předmět pojištěni
Soubor vozidel die tabulky

Pojistná Smlouva ćíslo:

č.

2 ZD, je uveden v příloze

č. 1

této pojistné smlouvy.
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Předmět pojištění
oubor vozidel
(tabulka

Č.

2

100:'100 mil.

0`-

)

1.2

Pojistná nebezpečí (rizika)

1.2.1

Pojištění pro případ

Škody

na zdraví nebo usmrcení
na věci a ušlý zisk

aj
b}

1.3

Limity plnění

1.3.1

Pojištění pro případ

100
100

a)
b)

1.3.2

Spoluúčast Kč

Kč

Pojistná částka

škody

mil.
mil.

Spoluúčast

Pojištění se sjednává

bez spoluúčasti.

1.3.3. Území rozsah
Území České republiky, ostatnich členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský
hospodářský prostor a států uvedených v seznamu dle § 4 Vyhlášky Ministerstva ﬁnanci č. 205!1999 Sb. a na

zelené kartě.

2.
2.1

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Předmět

pojištění

Soubor vozidel

je uveden v příloze
částky za jednotlivá vozidla.

Předmět pojištěni

2.2.

Pojistná nebezpečí (rizika)

2.2.1

All Risk,

c)

d)

2.2.2
e)

havárie
odcizení

2 této pojistné smlouvy.

Pojistná částka

Soubor vozidel
(tabulka Č. 1 ZD)

a)
b)

Č.

V této

příloze jsou rovněž

Kč

pojistné

Spoluúčast Kč
Dle tabulky č.1

Dle tabulky č.1

územní rozsah Evropa

pád stromu, zaplavení vozidla,
vandalismus (poškození karoserie, __.)
živelní rizika (krupobiti,

__.)

Doplňková pojištěni

f)

úraz dopravovaných osob (na počet sedadel uvedených v TP)
pojištění čelního skla viz tabulka č.1 - uvedeno příloze Č. 2 této pojistné smlouvy.

2.3

Limity plnění

2.3.1

uvedeny

All

Risk lveškerá rizika)
stanovené pojistné částky
Ť)

a), b)„ c), d)„

Pojistná smlouva číslo;

viz tabulka č.1

- uvedeno v

příloze Č. 2 této pojistné smlouvy.
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Doplňkové

2 3.2

a)

smrt následkem úrazu - 200 000 Kč

b) trvalé
c)

pojištění úrazu (na jednotlivé sedadlo ve vozidle]

tělesné

2.3.3.

- 400 000 Kč
poškození ùrazem v 37 500 Kč

následky úrazu

Doplňkové

pojištěni

skel- pojistné částky jsou uvedený v příloze

Č.

2

této pojistné

smlouvy

Spoluúčast
Spoluúčast je stanovena v tabulce

č. 1

ZD

a je přílohou

č.

2 této pojistné smlouvy.

Územní platnost
rozsah Evropa

článek

ııı.

Ostatní smluvní ujednání

bude pro

Pojištění

společnosti

pojistnika

KONCEPCE,

spravováno prostřednictvím pojistnikem zplnomocnéněho pojišťovacího makléře, tj.
se sídlem 8. května 913i'20, Šumperk, PSČ 78? 01, IČ: 60697181. Pojišťovací

s.r.o.,

makléř je oprávněn k zprostředkování uzavření pojistných smluv.

Návrh pojistné smlouvý bezvýhradně respektuje všechny podminky pojistníka uvedené v zadávací dokumentaci
a v jejich přílohách k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízením s názvem „Pojištění majetku a
odpovědnosti, havarijní pojištěni a pojištění odpovědností za škodu způsobenou provozem vozidla podle Zákona
č. 168i'1999 Sb." a je v souladu s veškerými smluvními ujednánimi uvedenými v zadávací dokumentaci.
Pojistitei je povinen prokázat dosažení obslužnosti v případě likvidaci pojistných událostí se
likvidace nejpozději do 3 dnů ode dne nahlášení pojistné události formou čestného prohlášení.
Pojistitel

dnem nástupu

se zavazuje, že sazba pojistného bude po dobu tnrání pojistné smlouvy neménná.

Pojistitel je

oprávněn

snížit pojistné

sazby v průběhu dobý trvání

pojištění.

Pojistitel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku za pojistnika, vyplývající ze smlouvy na plnění veřejně
zakázky, bez předchozího písemného souhlasu pojistrıika.

Před uzavřením smlouvy pojistitel doloží pojistníkovi pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou pojistitelem v rámci jeho činnosti třetí osobě s limitem plnění nejméně 20
000 000.- Kč. Pojistitel je také povinen prokázat Způsob a výši zajištění, a to fonrıou čestného prohlášení. Min.
požadavek výše zajištění činí 500. 000 000,- Kč.

V případě

rozporu individuálních ujednání
individuální ujednání pojistné smlouvy.

uvedených v pojistné smlouvě a podmínkách

článek

pojištění. plati

jako prvni

ıv.

Hlášení škodných událostí
1

Vznik škodně události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu přímo nebo
prostřednictvím Zplnomocněného makléře na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo e-mailem
pojistiteli na adresu:

Hasičská vzájemná pojišťovna
120 00 Praha 2,
Římská 45

a.s.

Článek V.

Pojistná doba,_pojistné obdobi

2
3

Pojistná

doba je doba

účinnosti pojistné

smlouvy (doba, na kterou bylo

pojištěni sjednáno).

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou. Pojištění podle této pojistné smlouvy nabývá účinnosti počínaje
1.3. 2019 a jeho účinnost končí uplynutím dne 28.02.2022. Pojistné obdobi činí 12 měsíců.

dne

Pojistná smlouva

číslo.“
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Požadavek změny, včetně sjednání pojištění dalších jednotlivých vozidei je účinný doručenim příslušného
požadavku změny odeslaného pojistnikem na e-mailovou adresu holsan@hvp.cz, není-li v příslušných
právních předpísech„ v této pojistné smlouvě nebo v požadavku změny stanoveno jinak. Zaslání požadavku
změny na jinou adresu se nepovažuje za předložení požadavku změny.
Pojistník je povinen předkládat pojistiteli požadavek změny nejpozději 7. kalendářní den po požadovaném
datu počátku pojištění nebo účinnosti změny či zániku pojištěni. Ujednává se, že v případech porušení této
povinnosti bude skutečným počátkem pojištění, dnem účinnosti jeho změny či zániku pojištěni den, jehož
datum předchází dni doručení požadavku změny O 7 kalendářních dní. Toto omezeni se netýká prokázarıých
zánikú pojištěni Z objektivních důvodů uvedených v zákoně.
Pří

zániku pojištěni odpovědnosti vozidla je pojistník povinen neprodleně

čıánøk

vrátit pojistiteli

zelenou

kartu.

vı.

Pojistné a způsob placení

Výše pojistného

je platná

a Zahrnuje veškeré náklady vč. všech poplatků a
vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Výše pojistného je

po celou dobu trvání

pojištěni

předpokládaných rizik. které pojistíteli
stanoveno absolutní částkou v českých korunách

Celková výše pojistného za pojištění (všechna

rizika pojištění)

tj.

od 1.3.2019

jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud
smlouva a podle této pojistné smlouvy činí:
Pojištění odpovědnosti za
Havarijní

škodu způsobenou provozem

to

- do 28.2.2022

je

stanovena

výslovně neupravuje tato pojistná
......39

vozíd|a.......

698,-

Kč

37 007,-Kč

13 900,- Kč
5 000,- Kč
Urazové pojištění ........ ..
Roční pojistné celkem ......................................................................................... .. 95 605,- Kč
Pojíštěnískel

çelkové pojistné na období trvání pojistné smlouvy

tj.

od 1.3.2019 - do 28.2.2022.......286

Ctvrtietní splátka pojistného .................................................................................
Pojistné

bude hrazeno převodem Z účtu ve čtyřech splátkách v každém pojistném roce se
čtvrtletí.. Veškeré platby budou v CZK.

..

815,-

Kč

23 901,- Kč

čtvrtletní splatností

a to vždy k prvnímu dni příslušného

Pojistné se považuje za uhrazené

okamžikem připsání příslušné částky pojistného na bankovní účet

pojistitele

číslo:
Pojistítel

garantuje

neměnné sazby pojistného po

celou dobu trvání smlouvy,

tj.

od 1.3.2019 - do 28.2.2022.

Pojistník upřesňuje, že cena se může změnit jen v případě, že v průběhu pojištěni dojde k aktualizaci (změně
počtu pojištěných vozidel), ke změně spoluúčasti nebo rozšíření limitů plnění, a to pouze dle zadání Pojistníka.
Změna musí být učinéna písemně, formou dodatku ke smlouvě. Nově zařazovaná vozidla budou pojištěna za

stejných

podmínek a za stejné sazby jako vozidla v základní smlouvě.
článek vıı.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován O rozsahu a účelu zpracování jeho
osobních údajů a o právu přístupu k ním v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101i'2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
Pojistník

V

souvislosti s uzavřením a plněním uzavřené smlouvy pojistnik souhlasí se zpracováním svých osobních
údajů dle nařízení Evropského partarnentu a Rady (EU) 2016í'6?9 ze dne 27.4.2016.

Pojistné smlouvy budou s vybraným pojistitelem uzavřeny na dobu určitou: od 1.3.2019
výpovědí smlouvy pojistníkem pojistitelem vždy k výročí smlouvy.

- do 28.2.2022

s

i

4.

Pojištění jednotlivých vozidel zaniká podle §12 zákona o pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla v platném
znění, případně podle občanského Zákoníku. Požadavek pojistníka na vyřazení vozidla Z pojištěni považují
smluvní strany za návrh na dohodu O zániku pojištění vozidla. Dohoda je uzavřena domčením požadavku
změny, který se týká vyřazení vozidla z pojištění pojistiteli (zánik všech pojištění tohoto vozidla).

5.

Tato pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopísech,
po jednom stejnopisu.

Pojistná smlouva číslo:

pojístník, pojistitel

á pojistný makléř obdrží každý
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Strana 5 (celkem

6,1

změna pojistné smlouvy bude mit písemnou formu a bude podepsána osobami oprávněnými jednat
a podepisovat za pojistníka pojistitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny pojistné smlouvy budou
sjednávány zásadnëjako ćislovaný dodatek k pojistné smlouvě.
Jakákoliv

i

Pojistná smlouva neobsahuje žádné ujednání odvolávajíci se na všeobecné obchodni podmínky Pojistitel
nebo jiné dokumenty. které mohou být v budoucnu Pojistitelem jednostranně měněny. Všechny podminky
jsou obsaženy přímo v textu pojistné smlouvy. Všeobecné obchodni podminky jsou součástí návrhu pojistné
smlouvy. jako příloha č.§ které jsou v souladu s podmínkami Pojistníka.

Pojistná smlouva obsahuje veškeré podminky, za nichž Pojistítel nabízí splnění veřejné zakázky a splňuje
ustanovení obecně závazných právních předpisů. které se vztahují k provádění přislušené Zakázky.

Právní vztahy vzniklé Z pojištěni dle této pojistné smlouvy se budou
Rozhodčí řízení je nepřipustné.
Pojistitel je svojí

nabídkou dle

§40 ZZVZ vázán po celou dobu zadávací

řídit

lhůty

českými právními předpisy.

do 28.2.2019.

bere na vědomi, že na smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky se vztahují povínnosti
uveřejnění dle zákona Č. 340ı'2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv (zakon O registru smluv) v
platném znění. Uveřejnění v registru zajistí Pojistník.
Pojistitel

,

Kontaktní osoba za pojistitele-

Uzavření smlouvy schválila Rada města Šumperka dne 24.01.2019 usnesením

ı':.221!19.

Nedílnou soućástíjsou přílohy této pojistné smlouvy:

Vyčet

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

příloh:

- Tabulka
- Tabulka
-

-

k povinnému ručení
k havarijnímu pojištění

Všeobecné podminky
Plná

moc p.

pojístitele

Břetislava Hotšàna

v Jíønnę dne 20.02.2019

V Šumperku, dne 20.02.2019

Mgr.

Pojistná Smlouva

číslo.“

Tomáš Spumý,

starosta mesta

0037590075
Strana 6 (celkem 6)

