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GENERALI
POJIŠŤOXNA

DODATEK č. 1

k pojistné

Smlouvě

Č.

ø“

'ˇ\`

1672895419

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75f16, Nové Město, 110 OO Praha 1. Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová znacka B Ť464,
ćžen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje

(dale jen ,,pojiŠt'ovna")

a

Město Šumperk

Šumperk, nám. Míru
ICO 00303481

364ı'1,

PSČ ?8?

O1

kterou zastupuje
Mgr. Tomáš Spurný, starosta
(dále jen ,,pojistník“)

uzavřeli tento dodatek k pojistné
(dále jen „pojistná smlouva“)

smlouvě O pojištění majetku a odpovědnosti

llllakléřská doložka
Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacim makléřem OK
as., se sídlem Brno, Mánesova
3014ø**ì6, PSČ 612 OU Brno, IČO 25561804, Česká republika (dálejen „zpřnomocrıéný makłéři) smlouvu, na
jejímž zàkladé Zplnomocnéný makléř vykonává pro pojistntka zprostředkovatelskou Činnost v pojišťovnictví a
je pověřen správou této pojistné smlouvy.

GROUP

Korespondenční adresy

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna a.s., 28. října 32,
Pojšstnik: je shodná s adresou pojistníka

702 O0 Ostrava, Česká republika

Pojistnou smlouvu vystavil: Nikola Kubátová, specialista korporátního

obchodu

C...
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1.

Úvodní ustanovení

1

K pojistná

č.

"

”

1672895419

Dne 26.2.2020 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti dále jen “pojistna smlouva“.

1.1

Poj`ršt'ovna

1.2

Č.

1672895419 o

STRANA 2

pojištění

majetku a

a pojistník prohlašuji, że si přejí změnit níže speciﬁkovana ustanovení pojistné smlouvy
v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

způsobem uvedeným

Změna

2.

pojistné smlouvy

Tímto dodatkem se S platností od 21.10.2020 mění pojistná smlouva nasledovně:
-

Odpojištění budovy na adrese Banskobystrická 1276:'-44,

-

Připojištění fotbalového hřiště při

-

Připojištění

ul.

Šumperk

Žerotínova a areálu kanoistiky

protipovodňověho varovného Systému

Pojištění živelní
Ustanovení bodu
se nasledovně:

2.1

W

2.1.

Předmět

ˇ'
pojištění, pojistné cast k y, I'ımı't y

ne
p Iˇní1

rizika

.

se rušíanahrazu`e
1

Pokud bude v souladu S ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění
rizika, bude u příslušné položky uveden text „Pojištění 1.R“ a ćastka uvedena pro tuto
položku je ve smyslu článku 21 bodu__1_§ ){P_FjMO-P limitem přnění prvního rizika.
ñýﬁ
prvního

Ý

0

Pojistná

částka

v

Specifikace predmetu pojistenı
=
Pol. S stavby, M «= věci movité, N = náklady
v

P0|_

-

v

jıinıir

-

plnění
1.

rizika]

Kč

S1

Vyjmenova né budovy. haly, stavby a vedlejší stavby.
(dle Přílohy 1A Seznam nemovitosti) - včetně technologií,
stavebních součásti uvnitř a vně budovy,

Soubor budov fotbalového

S2

hřiště při

ul.

přislušenství a voetně

v

5 293,?66.641,-

atd.

Žerotínova a areálu kanoistiky

'l9.ü52.292,-

Soubor ostatních staveb a movitého Zařízení a vybavení.
Jedná se zejména O ostatní vlastní a cizí stavby - např. zpevněné plochy, komunikace
a chodníky,
mostky, pozemkové úpravy, kanalizace, komíny, nádrže, oplocení,
veřejně a jiné osvětlení, inženýrské sítě, autobusové ćekárny, hřbitovní a urrıové zdi,
opěrné zdi, hráze, sochy, pomníky, odpadkové koše, lavičky, včetně lavićek se

20,000.000,-

a herní prvky, pískoviště. semafory, dopravní znaćeni vt.
vodorovného, prodejní stánky, parkovací automaty. vývěsní skřínky, kontejnery na
odpady, odpadkové koše apod. Pojištění 1. R.
solárrıími panely. hřiště

Soubor skel - veškerá skla

(tl.

skla nad 3

mm).

Pojištění se sjednava pro skla pevně spojená s budovou nebo stavbou, zasazenà v
rámu. který je stavební součástí budovy nebo stavby, skla pultu a vitrín, vše pojištěno
včetně nalepených neodnlmatelných snímačù zabezpečovacích zařízení, nalepených

S3

nápisù, maleb nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. a včetně
světelných reklam a světelných nápisù, venkovních reklamních tabulí a firemních Štítù
a to včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, dale se pojištění sjednává
pro vnitřní zasklení (stěny, vitríny, pulty. obložení uvnitř budov), vitríny, přepážky (okna,
zasklení lodžií. teras, dveřní výplně, zrcadla a skla osazená ve vestavěněm nábytku.
Zrcadlové stěny, sanitární keramika). Pojištění 1. R.
fólií,

1,000.000,-

i

M1

Soubor

stroju

DDHM) kromě věci uvedených v článku 4
nemovitosti. Pojištění 1. R.

a zařízení a inventáře (včetně

DPPMP-P - na

k.ù. dle Přílohy

1A seznam

Protipovodñový varovný systém

M2
Pojistná

10,194.421,-

Vyjmenované věci Zvláštnýíﬁa historické hodnoty,
přílohy 1A Seznam věci historických. Pojištění 1. R.

smlouva je ve sprave: Nikola Kubátova,

20.000.000,-

umělecké předměty a sbírky

specialista korporàtniho

obchodu

-

dle

30.000.000.-

Dodatek

č.

1

K pojistná

smıouve

”

16'/289s4ì9

č.

STRANA 3

|

M3

Soubor movitých věci drobného charakteru.

Jedná se zejmena o kontejnery na odpad.

lavičky.

Odpadkové koše

atd. Pojištění

100.000.-

R.

1.

Soubor vlastních a cizích. na základě písemně smlouvy po právu užívaných strojù.
zařízení a ínverıtaře (vč. DDHM) kromě věci uvedených v článku 4 DPPMP-P.

M4

Soubor vlastních a cizich věcí movitých, převzatých na základě písemné smlouvy o
provedeni prací nebo výkonů. krome věcí uvedených v clanku 4 bodu 1 DPPMF'-P.

Jedná se zejména o věci vneseně a

odioženě - věci zaměstnanců,

100.000.-

návštěv apod.

Pojištění 1.R.

M5

N1

Stíúborývlastnich aršzich platných tuzemských cízozemských statovek. bankovek a
oběżných minci v hotovosti a ceoin v příručnich pokiadnách. schránkach a trezorech.
Pojištění 1.R.
í

100.000,-

Nedokonćený dlouhodobý hmotný majetek [DHM). tj. DHM před uvedeným do užívání
(soubor investic. nedokonćených investic. nedokonceně stavební výroby -

5.000.000.-

rekonstrukce nemovitého majetku).
Pojištění 1.R.

Zvýšená náklady na opravy biidov zvláštní

kulturní

Í

a historické hodnoty.

Pojištění se vztahuje
na zvýšeně náklady na opravy budov zvláštní kulturní a
historické hodnoty. náklady na opravu uměleckořemeslných stavebních součástí (např.
Štuková výzdoba, nástěnné malby. fresky. plastiky, kování. mříže. apod.) a na opravy
uměleckých děl pevně spojených s budovami (např. soch), Pojištění se vztahuje na
související demontáž a remontáž ostatních nepoškozených pojištěných věci.
i

N2

5.000.000.-

i

Pøjištèni 1. R.
věci, vyklizení. odvoz suti a obnovu náplni hasicich
podobných zařízení po pojistné události v rozsahu bodu pojistné
se vsech předmětů pojištěni uvedených v bodu 2,1. této pojistné

Náklady na hašení. odstranění

N3

přístrojů a hasíclch a

smlouvy

týkající

Pojištění

1.

smlouvy.

10.000.000,-

R.

Pojištění elektronických zařízení
2.2

Ustanovení bodu 5.1. Předmět pojištění, pojistné částky a spoluúčasti se ruší a nahrazuje se
nasledovne:
s ustanovením článku 3 DPPEZ-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na
předměty pojištění uvedené pod jednotlivými polożkamí. Zároveň jsou pro jednotlivě předměty
pojištění sjednány níže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.

Vsouiadu

Pol.
č.

Pojistná

Specifikace předmětu pojištěni
Soubor veškeré

1

í
í

částka
v Kč

vlastni elektroniky a elektronických
zařízení - např. servery. počítače. monitory. tiskárny,
kopírky. anténní vysílač - přijímač. kamerový system
ímèstske policie. Zařízení k rozvodu dat. telefonní
ústředny. apod. uvedených v účetním inventárnim
seznamu pojištěného.
Předmětem pojištěni je zařízení. jehož stáří je

Lìmiz pznëni v

Kč Spoluúčast v Kč

5

_

1.000.000- pouze pro

l

zkrat. podpètí

nebo

přepětlvsiti. indukce
19500 000_ vsouvislostisúderem
'

'

5000_

j

`

'

'

blesku

I

v době vzniku Lojístně událostimaxímálně 10

;Protipovodňový varovný systém

V případě.

ze

je

let.

j

_

_

10.194.421.-

_

Ú
l

5.000.-

spoluúčast vyjádřena v procentech, jde O procentuální podíl Z pojistného plnění.

[Pojistná smlouva je ve správě: Nikola Kubátová. specialista korporatniho obchodu
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Společná ujednání

23

V

ustanovení bodu 8.5. Pojistné a jeho splatnost se rusi body 8.5.1. a 8.5.2. a počínaje
1.3.2021 se nahrazují následovrıé

dnem

:

8.5.1.

Přehled pojistného

í<

datu 1.3.2021 za pojištěni sjednąná v pojistné smlouvě:

N,azev pojıstenı
__

,

pojistné ˇ

Kč

556.000,-

Pojištění živelní
Pnjištèni

Roční

øúøizﬂnžm

91.000.-

Pojištèni strojů

25.000,-

P0jištén'i'Ěšié'Ř±r0nıøxýnh zarizeni

63.000.-

496.000.-

Pojišténi Iesù
Pojištèní odpovědnosti

Roční pojistné

càkem

348.000.-

W

Í

Í

V

V

5p|„=_.-nnøgı

výše
8.5.2.

W

1.579-000;

Í

if

Čtvrtletní

394.750.-

5-.pıáﬂxy

se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny Č.
variabilní symbol je číslo této pojistné smlouvy,

Ujednává

Praha,

v následujících termínech a Čàstkách:
1.

splátka ve výši 394.750,- Kč do 1.3.2021,

2.

splátka ve výši 394.750,-

3.

Splátka ve výši 394.750,-

4.

Splátka ve výši 394.750,-

Kč do
KČ do
Kč do

19-2766110237!0'ì00 u KB
konstantní symbol 3558,

1.6.2021,
1.9.2021,

1.12.2021.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zùstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek pojistné Smlouvy se sjed nava s účinností od 21.10.2020.
Roční pojistné vyplývající Z této změny činí 29.000,-KČ. Pojistné za dobu pojištění od 21 .102020 do
28.2.2021 ćini 10.408,- Kč. Tuto částku uhradí pojistník na ucet pojišťovny č. 19-2766110237ø'0100 u KB
Praha, variabilní symbol je ăíslo této pojistné smlouvy, konstantní symbol 3558 do 20.11.2020
Tento dodatek je nedílnou Součástí pojistné Smlouvy Čís. 1672895419 a je vyhotoven ve 4
stejnopisech, Z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací Zprostředkovatel a dva pojišťovna.
_

Pojistná smlouva (dodatek k pojistné smlouvě) je vystavena v elektronické podobe v pdf formátu
podepsaná nejdříve pojišťovnou a následné pojistníkem zaručeným elektronickým podpisem,

.

Pojistník po svém podpisu odesle pojisťovné pojistnou smlouvu podepsanou všemi smluvními
stranami e-mailem, případné prostřednictvím pojišťovacího Zprostředkovatele, na adresu e-mail
specialisty korporátního obchodu: nikola.kub_atQia@5gen_e[a1jçęga.cz

Uzavření tohoto dodatku

2252.-'2020.

Č.

1

schválila

Rada mesta Šumperka dne 24.9.2020 usnesením

Pojistná smlouva je ve správě: Nikola Kubálová, specialista korporátního

obchodu
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Přílohy
O

Příloha

1A - Seznam nemoviìosti

V Ostravě dne

.........

V Šumperku dne

..2U20

za pojišťovnu

_

Pojistná
\

a_s_

Digitálně podepsal

“
5

„2020

za pojistníka

Generali Česká pojišťovna

“
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Mgr' Tomáš Spurný'
Starosta

smlouva je ve správě:
I

