Pojistná smlouva č. 400 043 451

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

(dále jen „pojistitel”)
a

Junák - český skaut, z.s.
Senovážné náměstí č.ev. 977/24, Nové Město, 110 00 Praha
IČO: 004 09 430
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2100437022/2010
Zastoupený : Ing. Josefem Výprachtickým, starostou
zapsaný v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 659

(dále jen „pojistník“)

sjednávají následující pojištění:
_______________________________________________________________________________________________________________________

Počátek pojištění:

Pojistná doba:

Pojistné období

01.08.2018, 00:00 hod.

3 roky

1 rok

Konec pojištění:

01.08.2021, 00:00 hod.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Pojištění pro případ poškození věci
Všeobecné pojistné podmínky:
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění průmyslu – pojištění pro případ poškození věci Allianz pojišťovny,
a.s. PMP-04 vydanými s platností od 1. ledna 2014 (dále jen “VPP”), sjednanými doložkami a smluvními ujednáními, které jsou
nedílnou součástí této pojistné smlouvy.
Sjednané doložky a smluvní ujednání:
M-487 SU-04 Smluvní ujednání pro pojištění pro případ poškození věci a přerušení provozu
M-420 Jedna pojistná událost - 72 hodin
M-449 Pojištění škod způsobených pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
Smluvní ujednání o budovách v rekonstrukci a věcí v nich uložených
Odchylně od čl. 11 odst. 1, písm. c) VPP Pojištění průmyslu – pojištění pro případ poškození věci se ujednává, že pojištění se vztahuje
též na budovy, ve kterých probíhají rekonstrukce resp. stavební úpravy za předpokladu, že pojištěný vždy nahlásí pojistiteli seznam
rekonstruovaných budov s uvedením rozsahu rekonstrukce a dobu předpokládaného trvání. Pojištění se též vztahuje na věcí movité
v těchto budovách uložených.
Ujednání o podpojištění
Smluvní strany se dohodly, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 10 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné
stavby nebo jiné pojištěné věci, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění.
Smluvní ujednání o způsobu zabezpečení proti krádeži vloupáním:
Smluvní strany se odchylně od přiložených smluvních ujednání SU-04 dohodly na následujících bezpečnostních ujednáních:
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění:
a) Za předpokladu, že v případě škody na majetku do 150 000,- Kč bude majetek uložen v prostoru uzamčeném jedním zámkem a
prosklené plochy do 3 metrů budou osazeny běžným sklem, okna řádně uzamčena. Alternativou zabezpečení prostoru je
bezpečnostní visací zámek. Oka, kterými prochází visací zámek musí být vyrobena z masivního materiálu min. stejné mechanické
odolnosti jakou má třmen bezpečnostního visacího zámku.
b) Za předpokladu, že v případě škody na majetku do 350 000,- Kč bude majetek uložen v prostoru uzamčeném jedním zámkem
s bezpečnostní cylindrickou vložkou BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Prosklené plochy do 3 metrů budou osazeny běžným sklem,
okna řádně uzamčena.
c) Za předpokladu, že v případě škody na majetku do 700 000,- Kč bude majetek uložen v prostoru uzamčeném jedním zámkem
s bezpečnostní cylindrickou vložkou BT 2 podle ČSN P ENV 1627 a jedním přídavným, bezpečnostním zámkem. Prosklené plochy
do 3 metrů budou zabezpečeny mřížemi, okenicemi nebo roletou.
Nebudou-li pojištěné věci zabezpečeny výše uvedeným způsobem, poskytne pojistitel plnění v souladu s SU-04 podle skutečného
způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události.
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Ujednání o spoluúčasti do pojistné smlouvy
V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné
události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze jedna spoluúčast a to ta, která je nejvyšší ze všech
spoluúčastí sjednaných pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.
Ujednání o pojištění na volném prostranství
Odchylně od čl. 3, odst. 4 VPP Pojištění průmyslu – pojištění pro případ poškození věci se ujednává, že se pojištění vztahuje také na
věci umístěné mimo budovu na volném prostranství.
Smluvní ujednání o postupu likvidace pojistných událostí:
Pojistník a pojistitel se dohodli na dokládání poškozených věcí movitých, v případě pojistné události, do výše pojistného plnění
150 000,- Kč formou:
1. fotografií vybavení poškozeného místa
2. čestného prohlášení s jmenovitým seznamem poškozených věcí s uvedením ceny (v ceně bude zohledněno opotřebení a stáří
movité věci)
Ujednává se, že pro škody na poškozených věcech movitých při pojistných událostech, které nepřevýší hodnotu plnění 150 000,- Kč
nebude aplikováno ujednání čl. 13, odst. 3 Všeobecných pojistných podmínek Pojištění průmyslu – pojištění pro případ poškození
věci a pojistné plnění bude vypláceno vždy v nových cenách, tj. v částkách, za kterou je v daném místě a v daném čase pojištěnou věc
stejnou nebo srovnatelnou pořídit jako věc stejnou nebo novou stejného druhu a účelu.
Při pojistných událostech, které převýší hodnotou plnění výše uvedených 150 000,- Kč bude pojistitel při výplatě pojistného plnění
nad rámec uvedeného limitu vyžadovat k prokázání škody standardní podklady (výpisy z účetní evidence atd.).
Ujednání o pojistném plnění v časové ceně
V případě, že se jedná o totální škodu na věci, přičemž za zničenou se věc považuje také tehdy, je-li pojistnou událostí poškozena
tak, že náklady na její opravu v nových cenách přesáhnou časovou cenu této věci v době vzniku pojistné události, bude pojistné
plnění poskytnuto v časové ceně, pokud míra opotřebení nebo jiného znehodnocení budovy, výrobních a provozních zařízení
přesahuje v době vzniku pojistné události 80% nové ceny.
Tímto ustanovením není dotčeno pojistné plnění u věcí movitých z předcházejícího odstavce v rámci Smluvního ujednání o
postupu likvidace pojistných událostí.
Ujednání o pojištění škod způsobených povodní v obvykle zaplavované oblasti
Odchylně od ustanovení VPP sjednaných touto pojistnou smlouvou se ujednává, že pro místa pojištění, která se nachází v obvykle
zaplavované oblasti ve smyslu přiložených VPP Pojištění průmyslu – pojištění pro případ poškození věci čl. 4, odst. 2, písm. b) se
pro pojistné nebezpečí povodeň sjednává maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 300 000,- Kč v rámci ročního limitu
pojistného plnění 25 000 000,- Kč uvedeného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí povodeň.
Tato odchylka od VPP platí pro všechna místa pojištěná touto pojistnou smlouvou.
Ujednání o pojištění budovy před kolaudací a ve výstavbě
Pojištění se vztahuje též na všechny rozestavěné (nezkolaudované) nemovitosti. Pojištění se vztahuje pouze na tato vybraná rizika:
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla, vichřice a krupobití, a to s limitem plnění do 5 000 000 Kč. Ostatní
podmínky pojištění včetně spoluúčastí se nemění.
Znovupořízení věci dle nových norem
Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů jsou považované i
náklady, které je pojistník, pojištěný nebo vlastník věci povinen vynaložit na znovupořízení věci z důvodu změny legislativy, obecně
závazných předpisů a norem, tak aby mohl věc využívat k původním účelům. Sjednává se roční limit pro tyto náklady ve výši
200.000 Kč.
Náklady na znalecké posudky
Tímto se ujednávají náklady na znalecké posudky pro potřebu řešení jakékoliv pojistné události z rizika pojištěného touto smlouvou
ve výši 50.000 Kč.
Dále se ujednává, že veškerá pojistná plnění budou řešena prostřednictvím hlavního spolku, Senovážné náměstí a pojistná
plnění budou poukazována na číslo účtu 2100437022/2010, Fio banka, a.s.

Pojištěný:

Junák - český skaut, z.s.
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 – Nové Město
IČ: 00409430
+ pobočné spolky vyjmenované v přílohách č. 1 a č. 2
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Místa pojištění, předměty pojištění, pojistné částky:

Sjednaná pojistná částka (Kč) v

nové ceně
obvyklé ceně
pojištění na první riziko
(čl. 13, odst. 2., písm. a), resp. (čl. 13, odst. 2., písm. b))
(čl. 18)
čl. 13, odst. 5. u položky zásoby)
Místa pojištění:

- dle přílohy č. 1
- území ČR, kde se nachází movitý majetek pojištěného (tj. movitý majetek hlavního spolku a jeho pobočných
spolků vyjmenovaných v přílohách č. 1 a 2) a věci jimi po právu užívané. Tato místa pojištění musí být
doložitelná např. listem vlastnictví, smlouvou o pronájmu apod.

Předmět pojištění:
Soubor budov a staveb
928 485 000,vlastních a cizích dle přílohy č. 1
( včetně stavebních součástí a oplocení)

-

-

Soubor věcí movitých
vlastních a cizích (zařízení a vybavení)

-

-

3 000 000,-

Soubor věcí movitých
vlastních a cizích (zařízení a vybavení)
- na volném prostranství

-

-

500 000,-

-

500 000,-

Stavební součásti budov
(umístěné na vlastních a cizích budovách a stavbách)

Pojištěné náklady:

Pro všechna místa pojištění se sjednávají níže uvedené náklady.
Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 14 výše uvedených VPP sjednává na první riziko.

Roční limi pojistného plnění
(Kč)

Náklady na vyklizení místa pojištění (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.1. výše uvedených VPP)
Náklady na stavební úpravy (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2. výše uvedených VPP)
Náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace
(ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.3. výše uvedených VPP)
Sjednaná pojistná nebezpečí
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP)
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP)
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP)
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP)
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP)
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Lavina a působení tíhy sněhu (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP)
Působení vody z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP)
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP)
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M-449
Zpětné vystoupnutí vody z kanalizace
Nepřímý úder blesku v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 7)
Zatečení v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 8)
Náklady na odstranění škod na stavebních součástech
(ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. b), bod b.1. výše uvedených VPP)
Náklady na výměnu zámků (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. b), bod b.2. výše uvedených VPP)
Sjednaná pojistná nebezpečí:
Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP)
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)

10 000 000,1 000 000,500 000,-

100 000,100 000,-
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Sjednaná pojistná nebezpečí:
Pro předmět pojištění:
Soubor budov a staveb vlastních a cizích (včetně stavebních součástí a oplocení)
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP)
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP)
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP)
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP)
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP)
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Lavina a působení tíhy sněhu (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP)
Působení vody z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP)
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP)
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M-449
Prostý vandalský čin vč. škod způsobených sprejery v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 4)
Zpětné vystoupnutí vody z kanalizace
Nepřímý úder blesku v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 7)
Zatečení v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 8)
Poškození zateplené fasády hlodavci a ptactvem v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 9)
Soubor věcí movitých vlastních a cizích (zařízení a vybavení) - kromě věcí umístěných na volném prostranství
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP)
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP)
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP)
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP)
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP)
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Lavina a působení tíhy sněhu (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP)
Působení vody z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP)
Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP)
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP)
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M-449
Prostý vandalský čin vč. škod způsobených sprejery v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 4)
Zpětné vystoupnutí vody z kanalizace
Nepřímý úder blesku v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 7)
Zatečení v souladu se smluvními ujednáními SU-04 (oddíl III, článek 8)
Soubor věcí movitých vlastních a cizích (zařízení a vybavení) - na volném prostranství
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP)
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP)
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP)
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP)
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP)
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
Lavina a působení tíhy sněhu (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP)
Působení vody z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP)
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP)
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M-449
Stavební součásti budov
Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP)
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP)
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Sjednané limity pojistného plnění:
Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující limity pojistného plnění:

Pro pojistné nebezpečí
Vichřice a krupobití
Povodeň vč. zpětného vystoupnutí vody z kanalizace
(sublimit pro obvykle zaplavované oblasti
Zemětřesení
Výbuch sopky
Sesednutí, sesuv půdy
Lavina a působení tíhy sněhu
Působení vody z vodovodního zařízení
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu doložky M-449
Nepřímý úder blesku – pojištění na 1. riziko
Prostý vandalismus
(sublimit pro škody způsobené sprejery
Zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu

Limit plnění
pro jednu pojistnou
událost (Kč)
25 000 000,-

Limit plnění pro
jedno pojistné období
(Kč)
50 000 000,25 000 000,300 000,-)
25 000 000,20 000 000,20 000 000,20 000 000,20 000 000,25 000 000,300 000,200 000,100 000,-)
300 000,-

Sjednané spoluúčasti:
Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující spoluúčasti:
Pro předmět pojištění: Soubor budov a staveb vlastních a cizích
Pro pojistné nebezpečí
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla
Vichřice a krupobití
Povodeň
Zemětřesení
Výbuch sopky
Sesednutí, sesuv půdy
Lavina a působení tíhy sněhu
Působení vody z vodovodního zařízení
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M-449
Prostý vandalismus
Nepřímý úder blesku
Vystoupnutí vody z kanalizace
Zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu

Spoluúčast
% z pojistného plnění
min. Kč

5,0
5,0
5,0

20 000,5 000,25 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,-

Pro předmět pojištění: Soubor věcí movitých vlastních a cizích kromě věcí na volném prostranství
Pro pojistné nebezpečí
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla
Vichřice a krupobití
Povodeň
Zemětřesení
Výbuch sopky
Sesednutí, sesuv půdy
Lavina a působení tíhy sněhu
Působení vody z vodovodního zařízení
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M-449
Prostý vandalismus
5,0
Nepřímý úder blesku
Vystoupnutí vody z kanalizace
Krádež vloupáním, loupež, vandalský čin po vloupání
10,0
Zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu
5,0

5 000,3 000,5 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,-

Pro předmět pojištění: Soubor věcí movitých vlastních a cizích umístěných na volném prostranství
Pro pojistné nebezpečí
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla
Vichřice a krupobití
Povodeň
Zemětřesení
Výbuch sopky
Sesednutí, sesuv půdy
Lavina a působení tíhy sněhu
-

5 000,3 000,5 000,3 000,3 000,3 000,3 000,-
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Působení vody z vodovodního zařízení
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky M-449
Pro předmět pojištění: Soubor stavebních součástí
Pro pojistné nebezpečí
Krádež vloupáním, loupež, vandalský čin po vloupání
Pro dveře umístěné na cizí věci nemovité se sjednává spoluúčast 1 000,- Kč.

-

3 000,3 000,3 000,-

10,0

5 000,-

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pojištění elektroniky
Všeobecné pojistné podmínky:
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění elektroniky Allianz pojišťovny, a.s. VPP - EL - 03 a sjednanými
doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.
Sjednané doložky: Doložka 101/1 - Přenosná zařízení.
Pojištěný: Junák – český skaut, z.s.
Senovážné náměstí č. event. 977/24, 110 00 Praha – Nové Město
IČ: 00 40 94 30
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 659
+ pobočné spolky vyjmenované v přílohách č. 1 a č. 2

Místa pojištění:

- dle přílohy č. 1
- území ČR, kde se nachází movitý majetek pojištěného (tj. movitý majetek hlavního spolku a jeho pobočných
spolků vyjmenovaných v přílohách č. 1 a 2) a věci jimi po právu užívané. Tato místa pojištění musí být
doložitelná např. listem vlastnictví, smlouvou o pronájmu apod.

Předmět pojištění:

Soubor stacionární a přenosné elektroniky bez doloženého seznamu -1. riziko

Rozsah pojištění:

V rozsahu Oddílu I. výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění elektroniky a
sjednaných doložek.. Pojištění se nevztahuje na Oddíl II. a III.

Smluvní ujednání:

Pojistitel nehradí žádné škody, které vznikly prostou krádeží pojištěné věci.

Sjednaná pojistná částka:

pro Oddíl I: 200 000,- Kč – odchylně od ustanovení VPP pojištění na 1. riziko

Spoluúčast:

1 000,- Kč pro každou pojistnou událost

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pojištění strojů
Všeobecné pojistné podmínky:
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění strojů a zařízení Allianz pojišťovny, a.s. VPP - ST - 03 a
sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.
Pojištěný: Junák – český skaut, z.s.
Senovážné náměstí č. event. 977/24, 110 00 Praha – Nové Město
IČ: 00 40 94 30
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 659
+ pobočné spolky vyjmenované v přílohách č. 1 a č. 2
Místa pojištění:

- dle přílohy č. 1
- území ČR, kde se nachází movitý majetek pojištěného (tj. movitý majetek hlavního spolku a jeho pobočných
spolků vyjmenovaných v přílohách č. 1 a 2) a věci jimi po právu užívané. Tato místa pojištění musí být
doložitelná např. listem vlastnictví, smlouvou o pronájmu apod.

Předmět pojištění: Soubor stacionárních strojů a zařízení bez doloženého seznamu – 1.riziko
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Rozsah pojištění:

V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění strojů a zařízení a sjednaných
doložek.

Smluvní ujednání:

Odchylně od čl. 4, odst. 3, písm. b) výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek se tímto ujednává,
že pojistitel poskytne pojistné plnění i za samostatné poškození nebo zničení elektronických prvků
a elektrotechnických součástek.

Sjednaná pojistná částka:

100 000,-Kč - odchylně od ustanovení VPP pojištění na 1.riziko

Spoluúčast:

10 000,- Kč pro každou pojistnou událost

________________________________________________________________________________________________________________________

Pojištění pro případ rozbití skla
Všeobecné pojistné podmínky:
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro případ rozbití skla Allianz pojišťovny, a.s. SKL-04 vydanými s platností
od 1. ledna 2014 (dále jen “VPP”), sjednanými doložkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné
smlouvy.

Pojištěný:

Junák - český skaut, z.s.
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 – Nové Město
IČ: 00409430
+ pobočné spolky vyjmenované v přílohách č. 1 a č. 2

Místa pojištění:

- dle přílohy č. 1
- území ČR, kde se nachází movitý majetek pojištěného (tj. movitý majetek hlavního spolku a jeho pobočných
spolků vyjmenovaných v přílohách č. 1 a 2) a věci jimi po právu užívané. Tato místa pojištění musí být
doložitelná např. listem vlastnictví, smlouvou o pronájmu apod.

Pojištěné zasklení:
Pevně osazená zasklení
stavebních součástí budovy
(čl. 2, odst. 1. výše uvedených VPP)

Pojištění na první riziko (Kč)
(čl.10 výše uvedených VPP)
100 000,-

Spoluúčast (Kč)

1 000,-

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2 výše uvedených VPP.

Pojištěné náklady:
Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 10 výše uvedených VPP sjednává na první riziko.

Náklady na speciální povrchovou úpravu (čl. 4, písm. a) výše uvedených VPP)
Náklady na provizorní opravu (čl. 4, písm. b) výše uvedených VPP)
Náklady na lešení nebo jiné pomocné prostředky (čl. 4, písm. c) výše uvedených VPP)
Náklady na montáž a demontáž stavebních součástí (čl. 4, písm. d) výše uvedených VPP)

Limit plnění pro
jedno pojistné období (Kč)
10 000,10 000,10 000,10 000,-

Společná ustanovení
Ujednání:
Smluvní strany se dohodly, že v průběhu platnosti této pojistné smlouvy bude na konci aktuálního čtvrtletí (tzn. vždy k 1.11.,
1.2., 1.5. a 1.8) vystaven pojistitelem sumarizační dodatek, ve kterém budou zohledněny veškeré změny v předmětech
pojištění nahlášené pojistníkem v průběhu tohoto čtvrtletí. Při výpočtu pojistného u nově nahlašovaných nemovitostí a věcí
movitých se bude vycházet ze stejných sazeb, jaké již byly v pojistné smlouvě použity.
Slevy za škodní průběh – bonifikace
Tímto se ujednává, že v závislosti na dosaženém škodním průběhu poskytne pojistitel slevu z pojistného za uplynulé pojistné
období, v němž byl škodní průběh sledován. Tato sleva bude poskytnuta v následné prolongaci pojistné smlouvy. Škodním
průběhem se pro účely tohoto ujednání rozumí podíl vyplacených škod a rezerv na vzniklé škody v příslušném pojistném
období a pojistného v příslušném pojistném období. Škodním procentem (dále jen „škodní %“) se rozumí vyjádření škodního
průběhu v procentech ze základu přijatého pojistného za posuzované období.
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Slevy za bonifikaci
po 7 a každém dalším období pojištění u Allianz
každé další pojistné období

škodní %

poskytnutá sleva (bonus)

do 20 %
do 30 %
do 40 %

25 %
20 %
15 %

Škodní % se počítá vždy za všechna uplynulá pojistná období, nikoli pro každé pojistné období odděleně.
Pokud škodní procento přesáhne 41 % z celkově přijatého pojistného za všechna pojistná období (maximálně však za deset
pojistných období), kdy byl klient u Allianz pojišťovny, a.s. pojištěn, bude pojistné pro další pojistné období kalkulováno beze
slev tak, jako pro první pojistné období.
Poznámka:
Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na
následující den po uzavření pojistné smlouvy, se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den (a čas) uvedený v pojistné
smlouvě.
Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro tuto
pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.
Sleva za uzavření tříleté pojistné smlouvy:
Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou (3 roky) s pojistným obdobím jednoho roku. Za uzavření tříleté pojistné
smlouvy bude pojistníkovi udělena sleva ve výši 5 %.
V případě ukončení smlouvy ze strany pojistníka dříve než po 3 letech jejího trvání, zavazuje se pojistník uhradit pojistiteli
paušální náhradu správních nákladů souvisejících s touto pojistnou smlouvou, a to ve výši 5 % z pojistného bez slevy za
celkovou dobu trvání pojištění až do jejího zániku.
Pojistník a pojistitel berou na vědomí, že prvním rokem pojištění se rozumí období od 1.8.2018 do 1.8.2019.

Tato pojistná smlouva je zprostředkována pojišťovacím makléřem RESPECT, a.s., IČ: 25146351.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Roční pojistné:

Kč 254 462,-

___________________________________________________________________________________________________________________________

Splatnost pojistného:

Výše uvedené pojistné je splatné oproti faktuře vystavené společností RESPECT, a.s.

Příloha: - rozpis pojistného;
- příloha č. 1- Seznam budov a staveb;
- příloha č. 2 – Seznam pojištěných pouze s pojištěním movitého majetku;
- Všeobecné pojistné podmínky;
- sjednané doložky a smluvní ujednání dle textu;
Závěrečné prohlášení:
Pojistník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojistiteli
nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho
makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje, že sjednané
pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího
makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

30.07.2018

…………………………..…………………..…..

…………………………………………

pojistník

pojistitel
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