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EP

kterou zastupuje
paní Ing. Jitka Dobrovolná, obchodní specialista



Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

TC89981007029

Generali Česká pojišťovna a.s.

,

NOZ V9127

(dále jen "pojišťovna")

a

NC

O220725364699A

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka
kterou zastupuje
paní Ing. Aděla Macháčková, starosta
(dále jen "pojistník")

,

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

DOLNÍ PODLUŽÍ 1, 407 55 DOLNÍ PODLUŽÍ, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 00261271,

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 43869187-60

KO

,

o pojištění majetku podnikatelů

Tato pojistná smlouva je ve správě pojišťovny.
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Číslo pojistné smlouvy: 43869187-60
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Kód produktu: MS

T

1. Pojištění živelní

1.2.1. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

EP

1.1. Úvodní ustanovení
1.2. Pojištění živelní se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020
(dále jen VPPMO-P) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2020 (dále jen DPPSP-P),
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2020 (dále jen DPPMP-P) a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

1.2.2. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

1.3. Rozsah pojištění
1.3.1. Předmět pojištění, pojistné částky
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika, bude toto
uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. "Pojištění 1.R.") a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění
prvního rizika.
pol. č.

Z02
Z03

1. Stavby
Budovy a stavby dle seznamu na příloze č. 1
Skla vstupních dveří do domu a skla osazená ve vnějších stavebních prvcích budovy včetně prosklených výplní stavebních otvorů (např. oknech, lodžiích, terasách). Z tohoto pojištění nevzniká právo na plnění za škody na sklenících a škody v objektech ve výstavbě
nebo celkové rekonstrukci. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.
2. Věci movité
Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM) kromě věcí uvedených v článku 4
DPPMP-P na místech pojištění dle seznamu na příloze č. 2
Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí v hotovosti. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

NC

Z01
Z95

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

pojistná částka/
limit plnění 1.R. (Kč)
198 200 000,50 000,-

12 840 000,200 000,-

1.3.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu Předmět pojištění, pojistné částky se sjednává pojištění pro případ jeho poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č.) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.
pro pol. č.

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu
(čl. 2 bod 1 písm. a) DPPSP-P resp. DPPMP-P)
Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

KO

Z01, Z02, Z03

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

Z01, Z02, Z03

Z01, Z02, Z03
Z01, Z02, Z03

Z01, Z02, Z03

Z01, Z02, Z03
Z01, Z02, Z03

Z01, Z02, Z03

Z01
Z01, Z02, Z03
Z01

Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c) DPPSP-P resp. DPPMP-P)
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (čl. 2 bod 1 písm. d) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2 bod 1 písm. e) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)
Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. f) DPPSP-P resp. DPPMP-P)
Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

Voda vytékající z vodovodních zařízení (čl. 2 bod 1 písm. h) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)
Zamrzání vody ve vodovodním potrubí (čl. 2 bod 1 písm. i) DPPSP-P)
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (čl. 2 bod 1 písm. j) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)
Odcizení stavebních součástí krádeží vloupáním (čl. 2 bod 1 písm. k) DPPSP-P
resp. písm. i) DPPMP-P)

spoluúčast v Kč
10 000,viz ujednání
pod tabulkou
1 000,1 000,1 000,1 000,viz ujednání
pod tabulkou
1 000,1 000,1 000,1 000,-
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pro pol. č.

Z95

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

spoluúčast v Kč

Náraz dopravního prostředku. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody
způsobené dopravním prostředkem provozovaným či řízeným pojistníkem,
pojištěným, oprávněnou osobou.
Pojištění součástí staveb (tzv. skel) pro případ poškození nebo zničení jakoukoliv
událostí v rozsahu doložky 1125CP.

1 000,-

T

Z01, Z02, Z03

Kód produktu: MS

1 000,-

1.3.2.1. Pojištění pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednává se spoluúčastí 10 % z pojistného plnění za každou
pojistnou událost, nejméně však 10 000,- Kč.

1.3.3. Pojistné
Roční pojistné v Kč

EP

1.3.2.2. Pojištění pro pojistné nebezpečí zemětřesení se sjednává se spoluúčastí 10 % z pojistného plnění za každou pojistnou
událost, nejméně však 1 000,- Kč.
97 938,- Kč

1.4. Místo pojištění
Jako místo pojištění se pro položku Z01 sjednávají jednotlivé adresy dle seznamu nemovitostí na příloze č.1
Jako místo pojištění se pro položky Z02 a Z03 sjednávají jednotlivé adresy dle seznamu na příloze č.2

NC

1.5. Ujednání o limitech plnění
1.5.1. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené povodní nebo záplavou
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou za
škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava, v úhrnu omezena částkou 10 000 000,- Kč.
1.5.2. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené vichřicí nebo krupobitím
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou za
škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí vichřice nebo krupobití, v úhrnu omezena částkou 30 000 000,- Kč.
1.5.3. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení nebo zamrzáním vody
ve vodovodním potrubí
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou za
škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení nebo zamrzání vody ve vodovodním
potrubí, v úhrnu omezena částkou 10 000 000,- Kč.
Voda vystupující z kanalizace
Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 4 bodu 4 písm. i.a DPPSP-P se za vodu vytékající z vodovodních zařízení považuje i voda vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku nahromaděných vod z dešťových srážek. Pro toto připojištění se sjednává roční limit plnění ve výši 1 000 000,- Kč.

KO

1.5.4. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, pádem stromů, stožárů
nebo jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem dopravního prostředku
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou za
škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,
zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz dopravního prostředku, v úhrnu omezena částkou 10 000 000,- Kč.

1.5.5. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené úmyslným poškozením nebo zničením věci
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou za
škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí úmyslné poškození nebo zničení věci , v úhrnu omezena částkou 200 000,- Kč.

1.5.6. Ujednání o ročním limitu plnění pro doplňková rizika:
1.5.6.1. Přepětí, zkrat, indukce
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení součástí pojištěné budovy (s výjimkou fotovoltaických panelů, jejich součástí a příslušenství) zkratem, podpětím nebo přepětím, které vzniklo v rozvodné síti, nebo indukcí v
souvislosti s úderem blesku. Dále se ujednává, že limitem maximálního ročního plnění je částka ve výši 50.000,-Kč.

1.5.6.2. Připojištění uměleckořemeslných prvků
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení uměleckých, umělockořemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím pojištěné stavby (sochy, plastiky, fresky, řezby). Maximální roční limit plnění
je 500 000,-Kč.
1.5.6.3. Pojištění ušlého nájemného
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T

Stala-li se některá budova nebo jiná stavba v majetku obce, v důsledku pojistné události z tohoto pojištění nezpůsobilá k užívání, poskytne pojišťovna po nezbytně nutnou dobu, maximálně však 3 měsíce, pojistné plnění také za ušlé nájemné pronajímané budovy nebo jiné stavby od nájemců pojistnou událostí postižených pronajímaných prostor. Maximální roční limit
plnění je stanoven ve výši 200.000,- Kč.
1.5.6.4. Atmosférické srážky
Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, které vnikly nebo prosákly do pojištěné
budovy a způsobily její poškození. Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou v úhrnu omezeny částkou 50.000,- Kč.

EP

1.6. Zvláštní ujednání

1.6.1. Ujednání o škodách vzniklých menší než 20letou povodňovou vlnou - Doložka 1121CP
Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které
kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal
menší než 20leté povodňové vlně.

NC

1.6.2. Pojištění součástí staveb (tzv. skel) pro případ poškození nebo zničení jakoukoliv událostí (Doložka 1125CP) - platí pro
budovy pojištěné položkou Z01
1. Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoliv
událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.
2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním nebo poškrábáním
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, montáži a při její opravě;
c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že v případě
pojištění neonových trubic a obdobných věcí se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové náplně. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci;
d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.
1.6.3. Ujednání o pojištění odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) - platí pro poj. položky Z01
Ujednává se pojištění odcizení stavebních součástí pojištěných budov. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika s limitem plnění ve výši 200 000,- Kč s tím, že vyplacené pojistné plnění za jednu pojistnou událost je omezeno částkou 50 000
Kč.
1.6.4. Ujednání o pojištění úmyslného znečištění
Odchylně od čl. 4 bodu 4.10 písm. c) DPPSP-P se ujednává, že pojištění úmyslného poškození nebo zničení se vztahuje i na
úmyslné znečištění nezjištěným pachatelem. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění nejvýše do částky odpovídající přiměřenému nákladu na vyčištění nebo přemalování znečištěné plochy.

KO

1.6.5. Ujednání pro pojistné nebezpečí Náraz dopravního prostředku
Ujednává se, že pojištění pojistného nebezpečí Náraz dopravního prostředku se nevztahuje na elektronicky řízené, ovládané
nebo elektricky či jinak poháněné vjezdové nebo vstupní brány, závory, vrata, dveře, komponenty parkovacích systémů (např.
výtahy, zakladače, parkovací automaty/hodiny), čerpacích stanic PHM (např. výdejní stojany, nádrže, kompresory, vysavače,
myčky vozidel), reklamní nebo informační stojany a obdobná technická zařízení i kdyby byla stavebními součástmi nebo
příslušenstvím pojištěné stavby.
1.6.6. Působení kouře

Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození působením kouře.
1.7. Ostatní smluvní ujednání

1.7.1. Ujednání o aktualizaci pojistných částek - Doložka 1556/1CP
1. Ujednává se, že v případě pojištění na 1 pojistný rok s automatickou prolongací provede pojistník nejpozději do 30 dnů po
skončení pojistného roku revizi a aktualizaci pojistných částek resp. limitů plnění prvního rizika pro další pojistný rok.
2. K výše uvedenému termínu bude vypracována nová verze této smlouvy, ve které bude aktualizace pojistných částek a limitů zapracována a v souvislosti s ní bude provedena případná úprava výše pojistného na další pojistný rok
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2. Pojištění odcizení

2.1.2. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

EP

2.1.3. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

T

2.1. Úvodní ustanovení
2.1.1. Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2020 (dále jen VPPMO-P) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání
DPPMP-P-01/2020 (dále jen DPPMP-P) a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.2. Rozsah pojištění
2.2.1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčasti
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika, bude toto
uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. "Pojištění 1.R.") a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění
prvního rizika.
pol. č.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM), kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního
rizika.
Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor touto smlouvou pojištěné budovy, příp. vnitřní prostor pronajaté části budovy, a dále náklady na
opravu poškozených trezorů nebo náklady na znovuzřízení zničených nebo
K02
odcizených trezorů, a dále náklady na opravu poškozených nebo zničených
nebo odcizených stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného
místa pojištění. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.
Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžK03
ných mincí v hotovosti (dále jen peníze) nebo ceniny. Pojištění se sjednává
jako pojištění prvního rizika.
*)
Spoluúčast pro pojistné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

NC

K01

limit plnění
1. rizika (Kč)

spoluúčast
v Kč*)

1 000 000,-

1 000,-

100 000,-

1 000,-

200 000,-

1 000,-

KO

2.2.2. Pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupáním
nebo loupeží.
Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v předchozím odstavci):
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny předměty pojištění
sjednané v tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a
způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za předmět pojištění nebo soubor přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tento předmět nebo soubor
SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH
limit MRP
spoluúčast
NEBEZPEČÍ
(Kč)
v Kč*)
K01, K02, K03 Úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus)
200 000,1 000,*)
Ujednává se, že pokud nejsou sjednány shodné spoluúčasti pro pojistné nebezpečí a předmět pojištění, je v případě pojistné
události rozhodující spoluúčast sjednaná pro pojistné nebezpečí.
pro pol. č.

2.2.3. Pojistné
Roční pojistné za pojištění odcizení v Kč

9 564,-

2.3. Místo pojištění
2.3.1. Jako místo pojištění se pro položky K01 a K03 sjednávají jednotlivé adresy dle seznamu na příloze č.2
Jako místo pojištění se pro položku K02 sjednávají jednotlivé adresy dle seznamu nemovitostí na příloze č.1
2.4. Zvláštní ujednání

2.4.1. Ujednání o úmyslném poškození nebo zničení (vandalismus)
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3. Pojištění elektronických zařízení

T

Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné osoby z podnětu pojištěného.

EP

3.1. Úvodní ustanovení
3.1.1. Toto pojištění elektronických zařízení se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen VPPMO-P) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění elektronických zařízení
DPPEZ-P-01/2020 (dále jen DPPEZ-P) a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.
3.1.2. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.
3.1.3. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

3.2. Rozsah pojištění
3.2.1. Pojištěná nebezpečí
3.2.1.1. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ-P.

NC

3.2.2. Předměty pojištění, spoluúčasti, pojistné částky a pojistné
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.).
pol. č.
specifikace pojištěných
rok výroby půjčováno
spoluúčast pojistná
roční pojistné
předmětů
v Kč
částka v Kč v Kč
EI01
Soubor kancelářské a výpočet- 2020
NE
5 000,500 000,6 776,ní techniky
3.2.3. Pojistné
Roční pojistné za pojištění elektronických zařízení v Kč

6 776,-

3.3. Místo pojištění
3.3.1. Jako místo pojištění se pro položky EI01 sjednává: Dolní Podluží 6, 40755, Dolní Podluží
3.4. Zvláštní ujednání
3.4.1. Ujednává se, že místem pojištění se rozumí místa uvedená na příloze č. 2 - Seznam movitých věcí - obec Dolní Podluží

4. Společná ustanovení

KO

4.1. Pojistná doba
4.1.1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 13. 2. 2020.
Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za
stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest
týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího
pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 13. 2. každého roku.
4.2. Pojistné a jeho splatnost
4.2.1. Přehled pojistného k datu 13. 2. 2020 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:
Pořadové číslo
1
2
3

název pojištění
Pojištění živelní
Pojištění odcizení
Pojištění elektronických zařízení

roční pojistné v Kč

97 938,9 564,6 776,-

4.2.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je
nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 4386918760, konstantní symbol 3558.
4.2.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou
splatným celé jednorázové pojistné.
4.2.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
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4.2.5. Ujednání o bonifikaci
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy.

10 % z uhrazeného pojistného v případě škodného průběhu 0,00 %
5 % z uhrazeného pojistného v případě škodného průběhu 0,01 - 15,00 %

T

1. V případě příznivého škodného průběhu za uplynulý pojistný rok přizná pojišťovna na žádost pojistníka bonifikaci v následující výši:

EP

2. Pojišťovna vyhodnotí předchozí škodní průběh této pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok nejpozději do 3 měsíců od
ukončení tohoto pojistného roku a bonifikaci poukáže pojistníkovi jednorázově do 1 měsíce po jejím přiznání.
První vyhodnocení škodného průběhu bude provedeno za pojistný rok od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. Překročí-li však škodný průběh v pojistném roce 50 %, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném
pojistném roce. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

NC

3. Škodným průběhem se rozumí v procentech vyjádřený poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody
vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i
přijaté pojistné jsou vztahovány k témuž pojistnému roku. Pro výpočet škodného průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy. Vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné se započítává postupně do příslušných dalších let,
přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného
plnění do jednotlivých pojistných let je datum vzniku pojistné události.
4. Dále se ujednává, že je-li pojišťovně po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, jejímž důsledkem by bylo takové
zvýšení předmětného škodného průběhu, které by nárok na bonifikaci rušilo, je pojistník povinen poskytnutou bonifikaci vrátit na účet pojišťovny uvedený v bodu Pojistné a jeho splatnost.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na
základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné
na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto
rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

KO

5.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich
úplnost a pravdivost..
Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
5.3. Pojišťovna Vám předkládá koncept pojistné smlouvy, který není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 zákoníku
a ani pojistnou smlouvu nenahrazuje. V případě, že projevíte do 11. 3. 2020 zájem o sjednání pojištění v tomto rozsahu, bude Vám předložena nabídka pojištění.

V

V

dne

dne

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

Podpis (a razítko) pojistníka

Jitka Mrázová
231094946

Podpis (a razítko) pojišťovny
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V Praze dne 12. 2. 2020

Vyúčtování pojistného a přehled splátek pojistného

,

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
DOLNÍ PODLUŽÍ 1
407 55 DOLNÍ PODLUŽÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 4386918760
Kód produktu: MS
Pojistný rok od 13. 2. 2020 do 12. 2. 2021
IČ: 00261271

TC89970101036

¬@Z^|ª^:

u pojistné smlouvy č. 4386918760 k datu 13. 2. 2020

1. Přehled pojištění
Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

KO
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

,

V tabulce 1 jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně výše pojistného.
Roční pojistné – výše ročního pojistného uvedená v tabulce 1 je stanovena za jeden pojistný rok, tj. 12 měsíců.
Tabulka 1
název pojištění
roční
roční
pojistné v Kč pojistné v Kč
včetně
technických
slev a přirážek
Pojištění živelní
97 938,97 938,Pojištění odcizení
9 564,9 564,-

O220725364752A

NC

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě
pojistného za aktuální pojistný rok.

,

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zasílán při obnově smlouvy na další pojistný
rok.

název pojištění

roční
pojistné v Kč

roční
pojistné v Kč
včetně
technických
slev a přirážek
6 776,6 776,114 278,114 278,-

2. Způsob úhrady pojistného
Číslo účtu: 246246
Kód banky: 5500
Variabilní symbol: 4386918760

T

Pojištění elektronických zařízení
Celkem v Kč

Dne 12. 2. 2020
Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček

KO

NC

Ředitel správy pojištění

EP

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás
můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno.

Klient
Telefon, e-mail

0413379264

Obchodní firma
Sídlo

TC99006002010

Číslo pojistné smlouvy: 4386918760
OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
DOLNÍ PODLUŽÍ 1
407 55 DOLNÍ PODLUŽÍ

Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

ü Příjmy firmy
ü Investiční záměr

ü Majetková situace firmy
ü Stávající zajištění firmy

ü Počet zaměstnanců
ü Druh podnikání firmy

,

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

,

V9161

Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:
ü pojištění živelních rizik

ü pojištění movitých věcí – odcizení
ü pojištění elektronických zařízení
Specifické požadavky klienta:

Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatele/zástupce pojišťovny:
Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Dodatečné informace
Odměna pojišťovacího zprostředkovatele za zprostředkování pojištění je tvořena provizí a dalšími složkami výkonové odměny.
Samostatný zprostředkovatel je odměňován výhradně pojišťovnou ve formě provize. V případě zastoupení zaměstnancem, je tento
odměňován mzdou složenou z pevné a výkonové složky.
Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány
všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před
uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovení tohoto záznamu převzal v písemné podobě, a že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.

O2207253647669

Klient byl seznámen a převzal:
– sazebník administrativních poplatků
– příslušné pojistné podmínky

,

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

,

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.
V

dne 12. 2. 2020

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

Jitka Mrázová
231094946

`sig,id=TC99006_01,displayName=podepisuje klient`

`sig,id=TC99006_02,displayName=podepisuje zástupce GČP`

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této pojistné smlouvy

`sig,id=TC99006_03,displayName=podepisuje oprávněná osoba`
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Kdo je správcem Vašich údajů?
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích
skupin, vedeném IVASS.

TC99156101014

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na
www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

,

Klientský servis: +420 241 114 114, po-pá: 7:00-19:00, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

O2207253647749

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?
• Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku
pojištění, ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému
uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresa bydliště,
v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných
údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o pojišťovaném majetku či o vztazích, povolání, příjmech, rizikovém
chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a)
biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, při které
jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky.
• Plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí,
poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte,
jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události.
• Plnění právní povinnosti
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například
při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení,
správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.
• Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
• ve vyhodnocování a řízení rizik,
• v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
• v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
• v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch,
• v zajištění a soupojištění,
• ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
• v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení
či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
• v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
• v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa můžeme
zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem
a SMS),
• v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (v případě podpisu dokumentu tzv. biometrickým podpisem, zpracováváme
biometrické charakteristiky podpisu, abychom byli v případě sporu schopni prokázat, že projev vůle, stvrzený Vaším podpisem, byl
skutečně učiněn Vámi a mohli Vám tak poskytnout vyšší míru ochrany proti případnému zneužití Vašich osobních údajů).

,

Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
• Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo nejsou povinné údaje, pokud nám je však poskytnete, bude
naše komunikace rychlejší a efektivnější),
• údaje o produktech, které máte sjednané,
• údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
• sociodemografické údaje (např. věk, povolání),
• platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném pojistném, číslo účtu apod.),
• údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,
• další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného produktu.

,
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Kdo je příjemcem osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
• zajistitelům,
• jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, a to
i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištění podle § 2817 občanského zákoníku,
• našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, samostatným
likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům
poštovních služeb, call centrům,
• jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich
oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
• v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.
Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat po
dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok
vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné smlouvy. Po
ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok
z ukončené smlouvy a dále po dobu 1 roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše
osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání
případných soudních sporů či jiných řízení.
Dochází k automatizovanému rozhodování?
Při poskytnutí našich služeb dochází při některých činnostech k automatickému rozhodování, včetně profilování. Automatizované
rozhodování je proces, kdy rozhodnutí, které má pro posuzovaný subjekt (klient, zájemce o pojištění) právní účinky nebo se ho jinak
významně dotýká, je učiněno jako výsledek výhradně plně automatizovaného procesu, do kterého není zapojen lidský zásah.
Automatizované rozhodování bude často probíhat tehdy, pokud budete sjednávat pojištění přes internet. Uplatní se zejména v rámci
kalkulace (modelace) pojištění, při vypracování návrhu pojistné smlouvy v procesu online sjednání pojistné smlouvy. Postup použitý při
automatizovaném rozhodování spočívá v tom, že náš online sjednávací program na základě Vámi zadaných údajů a dalších dostupných
informací vyhodnotí, za jakých podmínek Vás přijmeme do pojištění (vypočítá pojistné, případně pojistnou částku). Jiné systémové
nástroje pak v rámci správy pojištění kontrolují a hlídají včasnost zaplacení pojistného, informují o prodleních s úhradou apod. V rámci
posouzení rizikovosti používáme i programy vyhodnocující údaje v zájmu prevence pojistných podvodů a jiného protiprávního jednání.
Tyto procesy směřují ke zvýšení rychlosti a jednoduchosti sjednání a správy pojištění a celkově ke zlepšení našich pojistných služeb.
Jedná se tak o zpracování, které je nezbytné pro uzavření a plnění pojistné smlouvy.
Pokud by mělo docházet k automatizovanému rozhodování při hodnocení Vašeho zdravotního stavu (např. k vyhodnocení informací
uvedených ve zdravotním dotazníku v rámci přípravy modelace pojištění nebo v rámci sjednávání individuálního či skupinového životního
pojištění), můžeme tak činit pouze na základě Vašeho souhlasu. O takovéto situaci budete před sjednáním pojištění informováni.
Pokud nechcete, abychom tímto způsobem Vaše osobní údaje při sjednání pojištění zpracovávali, nemusíte používat naše online
sjednavače a můžete se obrátit na naše obchodní místa, resp. na naše obchodní zástupce, kteří s Vámi podmínky sjednání pojištění
osobně projednají.
V případě, že dojde k uvedenému automatickému rozhodování, včetně profilování, můžete požádat o přezkoumání daného rozhodnutí.
Bližší informace naleznete níže ve stati o právech, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní
úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů
a právo vznést námitku proti zpracování údajů.
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných
zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, včetně profilování.
Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese:
Generali Česká pojišťovna a.s., útvar řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, dpo@generaliceska.cz.

