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1. Základní informace
1.1 Obecné informace k poptávce
Kontakty
Kontaktní osoba:

Alena Pilařová

pilarova@mikulov.cz, tel.: + 420 519 444 530

Splátky pojistného
Požadujeme

měsíční

pololetní

čtvrtletní

roční

splátky pojistného.

Področní splátky požadujeme bez přirážky na pojistném. Výše pojistného je platná po celou dobu trvání pojištění.
Změna výše pojistného v důsledku vývoje cen pojištění je nepřípustná. Výše pojistného je překročitelná pouze při změně
rozsahu pojistného krytí a změně objemu pojišťovaného majetku, resp. při zvýšení pojistné částky. Úhrada bude
prováděna v české měně, vždy na základě ustanovení pojistné smlouvy vybraného uchazeče na jeho účet v pololetních
splátkách splatných v daném pojistném období. Pojistitel může v průběhu doby trvání pojištění snížit pojistné sazby.
Doba pojištění
Předpokládaný počátek pojištění:

1.6.2019

Předpokládaný konec pojištění:

31.5.2022

Pojistné období se sjednává v délce 12 měsíců. (Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné
termín předpokládaného zahájení služeb dodržet, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, je zadavatel
oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení).
Upozornění
Pokud je poptáváno více pojistných produktů, pojistitel bere na vědomí, že klient se nemusí rozhodnout přijmout nabídku
na všechny tyto produkty. I v takovém případě pojistitel zachová u vybraných produktů podmínky dle nabídky.
Pojistitel se tímto zavazuje zajistit návštěvu likvidátora pojistných událostí nejpozději do 48 hodin od nahlášení pojistné
události, jinak se má za to, že to není nutné.
Termín pro předložení nabídky
10. 4. 2019

14: 00 hod

Makléřská doložka
Pojištěný pověřuje pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a. s., IČ: 48391301, tel.: 511 126 050, se sídlem
v Brně, Holandská 8, vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této
pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, společnosti RENOMIA, a. s.
Pouze RENOMIA, a. s., je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů.
Změna rozsahu pojištění
Ujednává se, že pojistník může kdykoliv dle svých pojistných potřeb změnit rozsah pojištění, pokud dojde ke změně
vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv na rozsah pojištění, např. aktualizace pojistných částek pojištěného
majetku. Případné nespotřebované pojistné pojistitel vrátí na účet pojistníka nejpozději do jednoho měsíce od ukončení
pojištění daného pojištěného majetku či subjektu, nebude-li dohodnuto jinak. Veškeré změny a doplnění lze realizovat
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pouze formou písemných dodatků smlouvy, které budou vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

1.2 Informace o pojistníkovi / pojištěném
Pojistník
Jméno / název:

Město Mikulov

RČ/IČ:

Adresa bydliště / sídla:

Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov

00 28 33 47

Pojištění

Název

IČ

Sídlo

1

Mikulovská sportovní

658 04 325

Na Hradbách 1474/13, 692 01 Mikulov

2

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

720 48 841

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

3

TEDOS Mikulov s.r.o.

269 49 962

Republikánské obrany 1584/1, 692 01 Mikulov

4

Mikulovská rozvojová s.r.o.

276 89 310

Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov

708 76 991

Pod strání 1290/6, 692 01 Mikulov

491 37 051

Habánská 685/82, 692 01 Mikulov

702 79 055

Hraničářů 69/617e, 692 01 Mikulov

702 62 179

Valtická 845/3, 692 01 Mikulov

5
6
7
8

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres
Břeclav, příspěvková organizace
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82,
příspěvková organizace
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E,
příspěvková organizace
Základní škola Mikulov, Valtická 3,
příspěvková organizace

1.3 Obecné informace k obchodním podmínkám
Měna použita v dokumentaci:

CZK

Místo pojištění k pojištění majetku:
Pojistitel akceptuje pro sjednání pojistné smlouvy jako místo pojištění území České republiky (ČR), pokud není v těchto
obchodních podmínkách specifikováno jinak a do smlouvy nebude požadovat uvedení míst pojištění.
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2. Škodové pojištění majetku
2.1 Předmět pojištění, pojistná hodnota, pojistná částka, limit plnění

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Předmět pojištění
Soubor nemovitostí (budov, hal a staveb) včetně stavebních
součástí, příslušenství a včetně všech rozestavěných
nemovitostí. Mimo ostatních nemovitostí vlastní a cizí, jako
např. zpevněná nádvoří a plochy, parkoviště, silnice,
komunikace, vozovky, cesty a chodníky, jímky, studny,
kašny, pomníky, sochy opěrné zdi, komíny, sadové
a venkovní úpravy, sportovní hřiště, kanalizace včetně
septiků, oplocení, veřejné osvětlení, dopravní značení,
inženýrské sítě, lavičky, odpadkové koše, vjezdové závory,
mosty, stavby na vodních tocích (mosty propustky, lávky,
hráze, nádrže apod.)
Ostatní nemovitosti (soubor staveb včetně příslušenství a
ostatních staveb vlastních a cizích, jako jsou např. zpevněná
nádvoří a plochy, parkoviště, silnice, komunikace, vozovky,
cesty a chodníky, patníky, jímky, studny, kašny, pomníky,
sochy, opěrné zdi, altány, komíny, sadové a venkovní
úpravy, hřiště a sportovní hřiště, kanalizace včetně septiků,
oplocení, veřejné osvětlení, dopravní značení a info tabule,
inženýrské sítě, lavičky, odpadkové koše, vjezdové závory,
mosty, a včetně všech rozestavěných staveb)
Soubor staveb na vodních tocích vlastních a cizích (mosty,
propustky, lávky,hráze, nádrže apod.)
Zařízena vybavení města a příspěvkových organizací
(včetně parkovacích automatů, kamer, anténního převaděče,
ukazatelů rychlosti, mobilních elektronických zařízení,
zahradní a údržbové techniky, mobiliáře, rakví, sarkofágů,
varhan, knižního a hudebního fondu městské knihovny,
technologie koupaliště, technologie tepelného hospodářství,
inventáře smuteční síně, vybavení kanceláří a plastových
kontejnerů)
Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv apod.)
Soubor písemností, plánů, obchodních knih, kartoték,
výkresů, magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a
záznamů na nich
Zásoby (materiál, zboží, nedokončená výroba včetně
nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené
výrobky apod.)
Soubor vlastních a cizích nových investic
Peníze, cennosti a ceniny vlastní a cizí včetně cenných věcí
zaměstnanců, návštěv apod.
Přepravované peníze, cennosti a ceniny

12

Umělecká díla, věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty,
včetně exponátů na výstavách(včetně pomníku knížete Fr.
Jos. Ditrichštejna, sochy Jana Nepomuckého)
Náklady na demolici a odvoz suti

13

Vyjmenovaná umělecká díla zvláštní kulturní a historické
hodnoty viz samostatná příloha

11
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Pojistná částka/limit plnění
1 673 275 000 Kč

Poznámka
nová cena

5 000 000 Kč

první riziko

1 000 000 Kč

první riziko

67 695 000 Kč

nová cena

200 000 Kč

první riziko

500 000 Kč

první riziko

1 550 000 Kč

nová cena

10 000 000 Kč

první riziko

250 000 Kč

první riziko

100 000 Kč

první riziko

2 000 000 Kč

jiná cena

10 000 000 Kč

první riziko

38 938 000 Kč

jiná cena

2.2 Pojištěná nebezpečí
Pro věci pojištěné dle bodu 2.1 se sjednává pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty způsobené jakoukoliv
událostí vyjma vyloučených. Pojištění se vztahuje zejména na poškození, zničení nebo ztráty způsobené níže
uvedenými pojistnými nebezpečím:
a)

požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho
nákladu a dále škody způsobené hašením, stržením nebo vyklízením v důsledku jedné z uvedených událostí
„Flexa“,

b)

povodní nebo záplavou,

c)

vichřicí nebo krupobitím,

d)

sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesuvem nebo zřícením lavin, zemětřesením,

e)

tíhou sněhu nebo námrazy,

f)

nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

g)

vodovodní škodou
-

kapalinou unikající z vodovodních zařízení vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení:


potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo
zamrznutím kapaliny v nich,



kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich,



vnějších dešťových svodů, došlo-li k němu tlakem kapaliny, a nebo zamrznutím vody v nich.

-

zatékáním dešťové vody a tajícího ledu nebo sněhu

-

médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních a samočinných hasicích zařízení včetně škody
způsobené v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení

h)

kouřem, aerodynamickým třeskem,

i)

nepřímý úderem blesku,

j)

krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,

k)

loupeží,

l)

úmyslným poškozením nebo úmyslným zničení pojištěné věci

2.3 Limity pojistného plnění, spoluúčasti
Pro jednotlivá nebezpečí:

Limit

FLEXA

Nestanoven

Spoluúčast

Povodeň, záplava včetně zpětného vystoupení kapaliny z odpadního
potrubí a kanalizace
Vichřice, krupobití

20 000 000 Kč

10 000 Kč, odchylně pro plastové
kontejnery 1 000 Kč
10 000 Kč

30 000 000 Kč

1 000 Kč

Sesuv, zemětřesení

20 000 000 Kč

1 000 Kč

Náraz dopravního prostředku

20 000 000 Kč

1 000 Kč

Tíha sněhu nebo námrazy

20 000 000 Kč

1 000 Kč

Vodovodní škody

30 000 000 Kč

1 000 Kč

Přetlak páry nebo kapaliny nebo zamrznutí vody ve vodovodním či
kanalizačním potrubí a v zařízeních připojených na tato potrubí
Voda vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo samočinných
hasicích zařízení
Aerodynamický třesk

20 000 000 Kč

2 000 Kč

20 000 000 Kč

2 000 Kč

Nestanoven

1 000 Kč

Nestanoven

1 000 Kč

1 000 000 Kč

2 000 Kč

Kouř
Atmosférické srážky
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Nepřímý úder blesku
Únik vody z odpadního potrubí
Náklady na demolici a odvoz suti
Náklady na opravu nebo znovupořízení uměleckého nebo
uměleckořemeslného díla, které je stavební součástí pojištěné budovy
(nebo jiné stavby) v souvislosti s pojistnou událostí
Škody vzniklé na nemovitostech, na nichž jsou prováděny stavební
úpravy (živelní škody)
Odcizení

500 000 Kč

1 000 Kč

500 000

2 000

10 000 000 Kč

2 000

200 000 Kč

2 000 Kč

10 000 000 Kč

2 000 Kč

5 000 000 Kč

1 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 Kč

200 000 Kč

1 000 Kč

Vandalismus
Sprejeři

2.4 Zvláštní ujednání:
1

V případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší
sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění, jichž
se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více
místech pojištění.

2

Ujednává se, že škody způsobené riziky „záplava, povodeň" a nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se
hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast, pro riziko „vichřice a
krupobití" platí časová lhůta 48 hodin

3

Pojištění kryje i škody vzniklé zatečením v příčinné souvislosti s atmosférickými srážkami, vyjma škod
vzniklých v důsledku zanedbání údržby objektů se sublimitem plnění 1 000 000,- Kč za jednu a všechny
pojistné události nastalé v pojistném roce.

4

Dále se ujednává, že z pojištění vzniká právo na plnění pojistitele za škody způsobené zpětným vystoupnutím
kapaliny odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických
srážek, povodně nebo záplavy

5

Pojištění živelních rizik se vztahuje také na budovy a stavby s dřevěnou konstrukcí či opláštěním a to na bázi
dřeva nebo velkoplošných desek na bázi dřeva a/nebo z desek na bázi dřeva a papíru (jako např.
dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.) a/nebo s lehkou kovovou
konstrukcí textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly, stavby použité ke skladování sena/slámy. Odchylně se
ujednává, že v případě pojištění na novou cenu pojistitel hradí náklady na znovupořízení pojištěné nemovitosti

6

Inflační doložka: Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení
pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 15 %. Zároveň se ujednává, že v případě vyčerpání pojistné
částky nebo limitu plnění lze toto dopojistit v průběhu pojistného roku za stejných podmínek.

7

Pojištění všech předmětů pojištění vyjma těch, které jsou pojištěny jinou cenu se sjednává na novou cenu. V
případě poškození nebo zničení pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné
události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

8

V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne
plnění v nové ceně.

9

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv,
jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

10

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku
nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci
nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
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11

Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod z vodovodních či kanalizačních potrubí a
zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních)
způsobených přetlakem páry nebo kapalíny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a
zařízeních připojených na potrubí.

12

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení,
sprinklerových a samočinných hasících zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení včetně škod způsobených
v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení

13

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu se vztahuje i na
poškození předmětu pojištění, které nemají nosnou konstrukci.

14

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím se
vztahuje i na předměty, které jsou umístěny na volném prostranství

15

Ujednává se, že za náraz je považován i náraz dopravního prostředku, který byl v době nárazu řízen nebo
provozován pojištěným.

16

Ujednává se, že pojištění investic se vztahuje i na škody na nemovitostech a stavbách, které v době sjednání
pojištění nebyly kolaudovány a na věcech, které se nacházejí na těchto stavbách.

17

Věci vedené na účtu 042 v souvislosti s předmětem pojištění „Nedokončené investice vlastní a cizí" se pojišťují
včetně dodávek, které se již nacházejí na místě pojištění a byly převzaty na základě předávacího protokolu,
přestože dosud nebyly dodavatelem fakturovány

18

Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, vyklizení a odvoz suti, likvidaci zbytků a následků
pojistné události včetně dočasného přemístění majetku (včetně úhrady za platbu skladného takto pojištěných
věcí).

19

Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod na
stavebních součástech, které vznikly v důsledku odcizení.

20

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a
barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle tohoto odstavce poskytne
pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i
opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Limit plnění 200 000,- Kč

21

V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, budou-li
pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde
k překonání konstrukčního upevnění.

22

V případě škod u souboru jízdních kol poskytne pojišťovna plnění, budou-li pojištěné věci zabezpečeny
následujícím způsobem:
Odchylně se ujednává, že pojišťovna poskytne plnění i v případě, je-li jízdní kolo řádně uzamčeno lankovým
nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stavebním součástem
budovy, ke stojanům či jiným konstrukcím určeným k odkládání pojištěné věci na volném prostranství v místě
pojištění, které je ve vlastnictví pojištěného. Místo pojištění je snímáno kamerovým systémem s dobou
záznamu 2 dny.
Za uzavřený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo konkrétní
místnost (např. počítačová učebna, kancelář, dílna, laboratoř…). Za uzavřený prostor se zároveň považuje i
prostor ze sádrokartonových konstrukcí, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným
plechem apod.
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23

Ujednání o odchylném způsobu zabezpečení pojištěných věcí:
Pro veškerý movitý majetek včetně zásob se ujednává, že v případě krádeže, loupeže pojistitel poskytne
pojistné plnění v případě, že pachatel překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před
odcizením. Pojistitel zároveň akceptuje typy pojištěnými užívaných trezorů z hlediska míry zabezpečení
peněžní hotovosti a jiných cenností jako dostačující míru zabezpečení.
Způsobem zabezpečení se také rozumí překonání konstrukčního upevnění.
Volné prostranství – způsobem zabezpečení se také rozumí překážka vytvořená vlastnostmi věci – velká
hmotnost, nadměrné rozměry, nutná demontáž apod.
Ujednává se, že pro vstupní dveře, kde je běžné zasklení, je toto postačující pro plnění v případě krádeže,
loupeže.

24

Pojištění se vztahuje i na případ krádeže vloupáním přepravované mobilní elektroniky z dopravního
prostředku. Místem pojištění pro mobilní elektroniku je území České republiky. Pro území České republiky se
ujednává limit plnění 200 000,- Kč.

25

Pro pojištění cenností se sjednává následující způsob zabezpečení:

26

Ujednání o pojištění přepravy souboru platných tuzemských a cizozemských státovek, bankovek a oběžných
mincí v hotovosti (dále jen „peníze“) nebo cenin:
Došlo-li k odcizení pojištěných peněz nebo cenin loupeží, poskytne pojišťovna pojistné plnění do následujících
limitů plnění, které odpovídají uvedenému způsobu zabezpečení peněz nebo cenin v době pojistné události:
a) Limit plnění 100 000,- Kč,
- jsou-li přepravovány jednou osobou, která je vybavena obranným sprejem, a přepravované peníze
nebo ceniny jsou uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle nebo v řádně uzavřené a řádně na
těle připevněné ledvince nebo jsou uloženy ve vnitřní kapse oblečeného oděvu;
Ujednává se, že místem pojištění přepravy peněz nebo cenin je území České republiky.

27

Zvláštní ujednání
Pojištění se vztahuje také na nezjištěného pachatele. Pojistná událost však musí být vždy šetřena Policií ČR a
v případě krádeže vloupáním musí být, s výjimkou odcizení vnějších stavebních součástí, šetřením Policie ČR
jednoznačně zjištěn způsob vloupání do místa pojištění. Ujednává se, že pokud jsou pojištěné věci z
provozních důvodů převáženy automobilem, za místo pojištění se, odchylně od místa pojištění uvedeného v
pojistné smlouvě, považuje i vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České republiky.
Z pojištění odcizení poskytne pojišťovna plnění pouze za podmínky, že pojištěné věci se v době pojistné
události prokazatelně nacházely v zavazadlovém nebo nákladovém prostoru řádně uzavřeného a uzamčeného
vozidla tak, aby nebyly zvenku vidět. K pojistné události však musí nastat mezi 6 – 22 hodinou.
Ujednává se, že limit plnění z jedné pojistné události za věci umístěné v automobilu je omezen částkou ve výši
200 000,- Kč.

28

Ujednává se, že se pojištění odcizení věci krádeží vloupáním vztahuje na věci městské policie (např. přenosné
radary, „botičky“ apod.) včetně věcí používaných ve vozech městské policie. V případě odcizením a
vandalismu poskytne pojišťovna plnění, budou-li pojištěné věci a zásoby uloženy v řádně uzamčeném vozidle.
Pojištěné věci se v době pojistné události prokazatelně nacházely v zavazadlovém nebo nákladovém prostoru
řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla tak, aby nebyly zvenku vidět. K pojistné události však musí dojít mezi
6 – 22 hodinou.

29

Jsou-li předmětem pojištění věci zaměstnanců, pak se pojištění vztahuje na věci, které zaměstnanci
pojištěného obvykle nosí do práce, nebo které se nacházejí na místě pojištění v souvislosti s výkonem
povolání v zájmu zaměstnavatele. Pojištění se nevztahuje na motorová vozidla nebo přívěsy motorových
vozidel, kterým jsou přidělovány státní poznávací značky.
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3. Pojištění skel
3.1 Předmět pojištění, pojistná hodnota, pojistná částka
Soubor skel - skleněných výplní stavebních součástí (okenních, dveřních, výlohových), skleněné výplně movitého
charakteru uvnitř budovy (skleněné pulty, skleněné stěny, výstavní skříňky a vitríny, zrcadla, obložení stěn, stropů a
podhledů apod.) bez udání tloušťky skla včetně nalepených (neodnímatelných) snímačů zabezpečovacích zařízení nebo
elektrické instalace související se sklem, nalepených fólií, nápisů, malby a jiných výzdob, dále reklamních tabulí,
firemních štítů, markýz, butonů, reklamních a jiných nápisů, fasádních obložení vnějších stěn budov, vnější vitríny apod.,
světelné neónové nápisy a světelné reklamy a nápisy včetně elektro-instalace a nosných rámů a konstrukcí apod.

3.2 Pojistná nebezpečí, limit plnění, spoluúčast
Pojistná nebezpečí

Pojistná částka

Soubor pevně osazených skel, včetně vnějšího osvětlení a reklam,
včetně skleněných pultů, vitrín a skleněných stěn uvnitř budovy

100 000 Kč

Spoluúčast
1 000 Kč

3.3 Zvláštní ujednání
1. Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové zabezpečení výplně
po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení
okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše
30 % pojistné částky.
2. Pojištění se vztahuje na skla bez ohledu na jejich tloušťku.
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4. Pojištění elektroniky
4.1 Předmět pojištění, pojistné částky, limity plnění, spoluúčasti
Limit plnění

Předmět pojištění
1

Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení včetně
kancelářské a výpočetní techniky

2

Mobilní elektronika – soubor vlastních i cizích zařízení

5 000 000 Kč

Spoluúčast

2 000 Kč

Poznámka

první riziko

200 000 Kč

4.2 Pojistná nebezpečí
Pro věci pojištěné dle odstavce 4.1 se pojištění sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěného
zařízení jakoukoliv nahodilou událostí mimo škody vzniklé pojistným nebezpečím živelním a pojistným nebezpečím
odcizení (pojištěného zařízení) s výjimkou přenosné elektroniky, kde se pojištění vztahuje i na odcizení elektroniky ze
zaparkovaných vozidel, autobusů nebo trolejbusů.
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5. Pojištění obecné odpovědnosti za škody
5.1 Základní parametry pojištění, předmět pojištění, limity pojistného
plnění, spoluúčasti
Základní parametry
Nabídka limitů je do roka k dispozici

2x

Báze pojištění

Loss occurrence

Doba pro nahlašování vznesených nároků pojistiteli (po skončení pojištění)

Neomezená

Územní rozsah pojištění

ČR
Limit (sublimit) plnění
na pojistnou událost

Předmět pojištění
Povinnost k náhradě újmy (újma na hmotné věci a nemajetková újma při ublížení na
zdraví nebo při usmrcení vč. následných finančních škod a újma na životním
prostředí v důsledku nenadálého selhání ochranného zařízení) včetně újmy vzniklé
při poskytování sociálních služeb

20 000 000 Kč

Čisté finanční škody (škody, které nevzniknou následkem újmy na zdraví, usmrcení
nebo na hmotné věci)

1 000 000 Kč

Újma způsobená vadou výrobku (včetně vadně vykonané práce)

1 000 000 Kč

Výkon veřejné moci

5 000 000 Kč

Znečistění životního prostředí

1 000 000 Kč

Cizí věci převzaté a užívané

1 000 000 Kč

Peněžitá náhrada nemajetkové újmy – ochrana osobnosti

1 000 000 Kč

Křížová odpovědnost (vzájemná újma) mezi pojištěnými

5 000 000 Kč

Věci zaměstnanců

50 000 Kč

Věci odložené nebo vnesené

50 000 Kč

Výkon veřejné služby

1 000 000 Kč

Škody sesedáním, sesuvem půdy, poddolováním, vibracemi

1 000 000 Kč

Provoz pracovní strojů

1 000 000 Kč

Ručení vlastníků pozemních komunikací za správce pozemní komunikace
Regresy zdravotních pojišťoven pro zaměstnance

20 000 000 Kč
5 000 000 Kč

Regresy orgánů nemocenského pojištění
Odpovědnost zastupitelů (odpovědnost za škodu způsobenou městu starostou,
místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva)
Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím
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10 000 000 Kč
5 000 000 Kč

Spoluúčast

1 000 Kč

6. Požadované slevy, bonifikace
V nabídce uveďte, zda nabízíte:
Bonifikaci za příznivý škodní průběh
Slevy za dlouhodobost pojištění
Použité pojmy
Kompletní živel

FLEXA (požár, úder blesku, výbuch, pád letadla nebo jeho nákladu); povodeň, záplava;
vichřice nebo krupobití; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; náraz dopravního
prostředku; tíha sněhu nebo námrazy; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo
zřícení lavin; zemětřesení; aerodynamický třesk; vodovodní škody; kouř, atmosférické
srážky, nepřímý úder blesku.

Kasko rizika

havárie (náhlé nahodilé působení vnějších mechanických sil - náraz, střet, pád);
neoprávněné užití zařízení (užití zařízení proti vůli oprávněné osoby); živelní události
(působení přírodních sil - požár, výbuch, úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád
stromů nebo stožárů, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava).

Specifikace pojistné hodnoty
Hodnota nová: je nová cena pojištěné věci, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému
účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na „novou cenu“).
Hodnota znovupořízení: je částka, která odpovídá nákladům na nové vyrobení nebo pořízení stejných nebo
srovnatelných zásob nebo cenných věcí v daném čase a na daném místě.
Hodnota obvyklá: je obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém
obchodním styku v daném čase a na daném místě (pojištění na „obvyklou cenu“).
Hodnota jiná: je částka stanovená na základě znaleckého posudku nebo cena uvedená v evidenci pojištěného (např.
Smlouva o výpůjčce; Předávací protokol exponátů na výstavu apod.) nebo hodnota obvyklá platná v době vzniku pojistné
události.
Tržní cena: vyjadřuje obvyklou cenu pojištěné věci obdobného druhu a srovnatelné kvality v době pojistné události.
Pojistné plnění
Byla-li pojištěná věc zničena, odcizena nebo poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí
pojistitel vyplatil z pojištění na:
- novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci (v případě
poškození sníženou o cenu využitelných zbytků) v době bezprostředně před vznikem pojistné události.
- obvyklou cenu částku, která by byla dosažena při prodeji stejné nebo srovnatelné věci (v případě poškození sníženou o
cenu využitelných zbytků) v době bezprostředně před vznikem pojistné události a v obvyklém obchodním styku.
Pojišťovna má právo vyžadovat znalecký posudek, nedohodne-li se s oprávněnou osobou jinak.
- jinou cenu při poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené pojištěné věci,
sníženou o cenu zbytků. Nelze-li poškozenou pojištěnou věc opravit nebo cena za opravu převyšuje částku stanovenou
na základě znaleckého posudku nebo cenu uvedenou v evidenci pojištěného nebo hodnota obvyklá pro poškozenou
pojištěnou věc, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku jako při zničení pojištěné poškozené věci. Dále
se ujednává, že při zničení nebo pohřešování pojištěné věci vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku
stanovenou na základě znaleckého posudku nebo cenu uvedenou v evidenci pojištěného nebo hodnota obvyklá pro
zničenou nebo pohřešovanou pojištěnou věc, sníženou o cenu zbytků. V případě sporu při stanovení výše pojistného
plnění u věcí pojištěných na jinou hodnotu bude tato hodnota stanovena formou znaleckého posudku.
- tržní cenu částku, která vyjadřuje obvyklou cenu pojištěné věci obdobného druhu a srovnatelné kvality v době pojistné
události.
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Jsou-li předmětem pojištění písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, děrné štítky, magnetické pásky a
disky, ostatní nosiče dat a záznamů na nich poškozeny, zničeny, nebo jsou-li odcizeny, vzniká pojištěnému právo, aby
mu pojistitel vyplatil částku, odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo znovupořízení, pokud tyto náklady
oprávněná osoba vynaložila. Od této částky je potřeba odečíst cenu případných využitelných zbytků poškozené nebo
zničené věci. V případě, že pojištěný náklady na opravu nebo reprodukci nevynaložil, je pojistitel povinen vyplatit pouze
hodnotu materiálu, vloženého do pojištěné věci.
Ostatní ujednání
Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně
hrozící pojistné události nebo ke zmírnění škody na pojištěné věci z nastalé pojistné události, hradí pojistitel takto
vynaložené náklady, jsou-li úměrné rozsahu hrozící škody a pojistné hodnotě ohrožené pojištěné věci, práva nebo jiné
majetkové hodnoty. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu a ošetřování pojištěné věci.
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7. Škodní průběh
7.1 Pojištění odpovědnosti
Datum škody

Popis škody

Výše vyplaceného

Rezervy aktuálně

plnění

řešených škod

250 506 Kč

168 952 Kč

Souhrnně škody do 30 000 Kč
40 škod

2015-2018
Nad 30 000 Kč

Vyplacené plnění celkem:

250 506 Kč

Rezervy aktuálně řešených škod celkem:

168 952 Kč

Plnění a rezervy celkem:

419 458 Kč

7.2 Pojištění majetku
Datum škody

Popis škody

Výše vyplaceného

Rezervy aktuálně

plnění

řešených škod

Souhrnně škody do 30 000 Kč
2015-2018

3 škody

8 922 Kč

Nad 30 000 Kč
12.7.2016

Poškození kamerového systému úderem blesku

173 002 Kč

0 Kč

19.4.2017

Odcizení trezoru

87 678 Kč

0 Kč

29.10.2017

Poškození majetku vichřicí

78 317 Kč

0 Kč

31.10.2017

Poškození památky Stará brána posprejováním

0 Kč

54 561 Kč

Poškození kamerového systému přepětím

0 Kč

122 468 Kč

8.8.2018

Vyplacené plnění celkem:

347 919 Kč

Rezervy aktuálně řešených škod celkem:
Plnění a rezervy celkem:
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177 029 Kč
524 948 Kč

