
Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Region ,g
GENERALI

čislo nabídky pojistná doba počátek pojištění konec pojíštění
,9318571233 l € neurčitá [? určitá L???!,!.2016 31. z.zozi
Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.
Pojištění se sjednává na dobu určitou 5 let s automatickou prolongací.
Po uplynutí doby určité, na kterou je pojistná smlouva uzavřena, je pojistná smlouva automaticky prodloužena, neni-li nejpozději6
týdnů před koncem pojistného obdobi některou ze smluvních stran vypovězena.
Pojistitel
Generalí Pojišt'ovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Mmstskýím soudem v Praze, spisová
značka B 2E3Í36, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz'. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojištaovacích skupin, vedeném IVASS.
zastoupena: Benešová Míchaela
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Š
Pojístník

1

IČO (r.č.):
Městys Chudeníce
00255599

sídlo/místo podnikání: Kvapílova 215, 339 0l Klatovy 1
Identifíkace osoby oprávněné jednat za pojistníka

,376-3;9"8 a;í';;:Á'c-?-"íú 1'(;?'ci.:?9o4e; Martin,?staro,s'9, ,0?P? ,;!nS 't3;f 4J?t / HeV]Q'óř,pzy, fl ú. h /+ "b t.9Vg A.."Kontaktní spojeni

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o škodovém pojíštění majetku a odpovědnosti.
Pojištěný
Pojištěný je totožný s pojistníkem.
Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

1. FLEXA, VO[)A Z POTRUBÍ, PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍÍ, POVODEŇ, PŘÍRODNÍ KATASTROFY
v rozsahu VPP REG 2014/02 (dále také ,,ŽIVELNÍ PÓ?
1.1. Pojístná nebezpečí
- FLEXA vč. doplňkových nebezpečí (dále jen "FLEXA"): požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla,

aerodynamický třesk
- voda z potrubí: škody způsobené únikem vod a lomem trubek
- přírodní nebezpečí: vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předrnětu
Adresa místa pojíštění W
Druh pojištění budov C) Specifikace jednotlivých budov

Pojíštěná činnost U
1.1.1. Pojištění budov a drobných staveb
Místa pojištění a pojistné částky l dle prílohy Příloha č. 1
Souhmná pojistná částka [ 275 937 000 Kč
Roční pojistné [ 77 6211 Kč

l.t2. Pojíštění věcí movitých a zásob
Místa pojištění a pojistné částky ? dle přílohy Příloha č. 1
Souhrnná pojistná částka 39 «)16 000i Kč
Roční pojistné [ 12674J Kč

Pro níže uvedená pojistná řiebezpečí se sjednávají následující spoluúčasti, pojistné částky a horní hranice pojistného plnění pro
jednu a všechny pojistné události (limity plnění) nastalé během pojistného roku:

Spoluúčast viz tabulka níže

Spoluúčast viz tabulka níže
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22.4.5.b Věci umístěné na vnější straně budovy - pojištění na 1. riziko

Předmět pojištění ?lrozhlas
Místo pojištění i všechna místa pojišQ.. obce
Limit pojistného plnění Í( ????r Kč
Roční pojistné 500lKč

22.4.1 .a Peníze a cennosti (uloženy v předm. s požár. odolností do 30 min) - pojištění na 1. riziko
Předmět pojištění Í
Místo pojištění i obecní úřad '- Chudenice 215

Limit pojistného plnění Í QKč
Ročrí pojistné 30lKč

l

22.4.5.a Věci na volném prostranství pevně spojené se zemí - pojištění na 1. riziko

Předmět pojištění i lavičky,odp.koše,oríent.systémy,vývěs.skříňky,radary, čekárny aut., kamery

Místo pojištění Lvšechna místa pojištění - k.ú. obce Chudenice
Limit pojistného plnění ! íoo ooo. Kč
Roční pojistné

22.4.7. Stavební součásti (přípojištění vlastních stavebních součástí na cizích objektech) - pojištění na 1 . riziko
Místo pojištěrí Ivšechna místa pojištění
Limit pojistného plněni zdarma 30 0001 Kč

1.2. Přírodníkatastrofy-1.riziko
Pojistná nebezpečí: lavina, zeínětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy a zřícení skal

a) Předmět pojištění budovy a drobné stavby (1.1 .1 .), movíté věci (1.1.2.), věci zvláštního charakteru (1.1.4.) ]
Roční limit pojistného plnění 1000 000] Kč Spoluúčast '?Kč
Roční pojístné i mKč

b) Předmět pojištění jiné stavby (1.1.3.) - pojištění dle ZPP CECR 2014/02

Roční limit pojistného plnění 'J mKč Spoluúčast 7
Roční pojistné í ? Kč

?

'?Spoluúčast[
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4Spoluúčast Í

]
#Spolui:ičast Í

l

Spoluúčast € Kč

]
10%, min. 50 000 Kč

1.3. Povodeň,záplava-l.riziko
Pojistná nebezpečí: povodeň, záplava
a) Předmět pojištění budovy a drobné stavby (1.1.1 a)í movité věci (1.1.2.), věcí zvláštního charakteru (1.1.4.)

Roční limit pojistného plnění I?? 5 000 000 Kč Spoluúčast L? 10 0001 Kč
Roční pojistné [ mKč

b) Předmět pojištění jiné stavby (1.1.3.) - pojíšMní dle ZPP CECR 2014/02

Roční limit pojistného plnění Í mKč Spoluúčast e
Roční pojistné í ? Kč

Sublimity pojistného plnění pro jiné stavby jsou uvedeny v ZPP CECR 2014/02.
Povodňový dotazník (týká se všech pojíštěných předrnětŮ)

Bylo některé z míst pojištění zaplaveno v posledních deseti letech?

Kdy nastala posledni povodeň v místě pojištění

Jaká byla výse škody při poslední povodni?

Výluka - škody způsobené dvacetiletou vodou
Pojištění proti povodním se nevztahuje na škodu zpŮsobenou povodní v úrovni záplavového úzerí'í příslušného dvacetiletému
kulminačnímu průtoku (Q20), u něhož je výskytu povodně dlouhodobě dosaženo nebo překročeno průměrně jednou za 20 let.
(tzv. dvacetiletá a méně-letá voda).

1
10%, min. 50 000 Kč

[ NE l

nezasaženo povodní

beze škody

Klienlííký seívis: 844 188 í 88. geneíali.cz. e-mail: nabldka číslo: 9318 571233 Poradcev. 1.53}í (podverze2) Síraíía3zl0



C 16780 ')
'l3. NÁKLADY v rozsahu VPP REG 2014/02-1 . RIZIKO

Místo pojištěni všechna místa pojištění

Náklady vzníklé v souvíslosti s pojistným nebezpečím - FLEXA, voda z potrubí, přírodní nebezpečí (22.3.4)

Limit pojistného plněrí zdarma € Kč Spoluúčast ť Kč
Navýšení limitu o [ O? Kč
Limit pojistného plněni celkem r Kč
Roční pojistné r OiKč

Náklady vzníklé v souvislosti s pojistným nebezpečím - Odcizerí (22.3.5)
Limit pojistného plnění zdarma 30 00€l Kč
Navýšení limitu o r 0:Kč

l

Limit pojistného plnění celkem 30 000 )' Kč
Roční pojistné r 'Í5Kč
Sublimit pro náklady na výměnu zámků dveří (dle VPP REG 20 M/02, čl. 22.3 odst. 5d) činí 10 % limitu pojistného plněnl

l CELKOVÉ POJISTNÉ - Náklady r 0lKčJ
4. VANDALISMUS v rozsahu VPP REG 2014/02-1. RIZIKO '1

Místo pojištění Ivšechna místa pojištěnÍ l
Vandalismus (30.1.) - pojištění na 1 . riziko

Limit pojistného plnění [ ÍKč
Roční pojistné r €Kč

Škody způsobené spreJery (30.2.) - pojištění na 1 . riziko
Limit pojistného plnění l 50 0001 Kč
Roční pojistné r 1Kč
Limit pro škody způsobené sprejery se sjednává jako sublimit základního pojištění proti vandalismu (30.1 .)

CELKOVÉ POJISTNÉ - Vandalismus r

Spoluúčast ť Kč

Spoluúčast [IHIJ m

Spoluúčast 1000 Kč Kč

?'?KčJ
15. ROZBITÍ SKLA v rozsahu VPP REG 2014/02 - 1. RIZIKO

Pojistná nebezpečí nahodilé poškození nebo rozbiti skel
Místo pojištění a pojistné částky [šechna místa pojištění
Sklo - rozsah Standard (35.1.) - pojištění na 1 . riziko

Limit pojistného plnění í ?ioo000l Kč
Roční pojistné l '?Kč

CELKOVÉ POJISTNÉ - Rozbítí skla

6. ELEKTRONICKA RIZIKA v rozsahu VPP REG 2Cll4/02-1. RIZIKO

39.1. Kancelářská a výpočetní technika (ne přenosná) - pojištění na 1 . riziko
Předmět pojištění L!C, tískárny, modem, wífi, EZS,EÍ"S

Elektronika je pojištěna bez seznamu.
Místopojištění ip?o3iitení
Limit pojistného plnění 3o0 000 i KČ
RoČnÍ pojistné [ '?, Kč

CELKOVÉ POJISTNÉ - Elektronika

]

Spoluúčast 10%, mín. 500 Kč

'?3řKčJ
1

]

]
WKčSpoluúčast [

ixcJ[
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DPP 0 23 - Veřejná služba

Sublimit pojístného plněni pro připojištěni 'J,
Roční pojistné m

DPF' 0 23 - Dotace

Sublimit pojistného plnění pro připojištění
Roční pojistné l

CELKOVÉ POJISTNÉ - Odpovědnost

REKAPITULACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍA POJISTNÉHO
Pojistné nebezpečí Celkové pojistné
1. ZIVELNi POJlšTĚNi

:?. ODClZENí

3. NÁKLADY

4. VANDALISMUS

5. ROZBITÍ SKLA

6. ELEKTRONICKA R?ZIKA

7. NEPŘÍMÝ ÚDER BLESKU, PŘEPĚTÍ
8. ODPOVEDNOST

-- - - íoROCNI POJISTNE CELKEM pred slevou 1.
Obchodní sleva J'x :

,, í? rSleva za délku trvání polístění I? % i
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM PO SLEVÁCH "i

Splatnost a způsob placení pojistného
Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 1. dni 8. měsíce každého roku.
Splátka pojistného íoz 0661 Kč
Pojistné bude plaí,eno ř
@Vinkulace
€Pojištěno zároveň jiným pojistitelem
@Indexace
Číslo účtu příjemce

Konstantní symbol

Variabilní symbol

al

i?dleDPj Spoluúčast [?
?l000iKč

10% min. 2 000 Kč500000 Kč Spoluúčast
?. Kč

'?řKčJ
1

ÍKč
m?vc

mOKč
'?Kč
'?Kč
mKč
ÍKč
13 55'Í;l Kč
?ř Kč
'?Kč
T?Kč
ÍKč
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Zvláštní ujednárí - referenčrí listina

lPojistnÍk Městys Chudenice ' souhlasi s tím, aby pojistitel Generali Pojišťovna a.s. použil informace uvedené v pojistné smlouvě
pro svou referenční listinu. Toto prohlášení je činěno v souladu s §128 zákona č. 277/2009Sb. v platném znění.
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