
Hasičská v{|t,mna pojišťovna a*
Rimská 45, l20 U0 Praha 2, lČo 46y'345l
zaps8ná v obchodnim rej*řlku vcdcttfu
Mě$tslým soudem v Praze.
oddlI B'vloŽka Č. 2742

Pojistná smlouva
č. 001 4424 018

Smluvnístrany:

1. obchodníjméno: Hasičská vzájemná pojišt'ovnan a's.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vloŽce č.2742

sídlo: Praha 2, Římská 45, PsČ 12o oo, Česká republika

lČo: 46973451

zástupce: ing. Josef Kubeš, generální ředitel a předseda představenstva

bankovníspojení: ČsoB, a.s. Praha

číslo účtu: 2252383 / 0300

(dále jen,,pojistitel:")

a

2. obchodníjméno: Sdružení hasičů čech, Moravy a Stezska
zapsaná v registru občanských sdruŽení, vedeném Ministerstvem
vnitra pod sp.zn. VS/1-6'176191-R

sídlo: Praha 2, Římská 45, PsČ 12o oo, Česká republika *
lČo: 00442739

zástupce: lng. Karel Richter, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
I

| číslo Účtu: 13965389/0800

(dáIe jen,,pojistník")

uzavírají

podle zákona č.3712004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů vplatném a účinném znění tuto
pojistnou smlouvu' která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.
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Clánek I.
Úvodní ustanovení

Touto smlouvou jsou pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu všechny organizačníjednotky SH ČMS
jako organizátoři a pořadatelé postupových hasičských soutěží v požárním Sportu, hry Plamen a soutěŽí
dorostu. Dá]e Kancelář SH ČMS jako garant přípraly reprezentačních ce|ků mládeŽe, dorostu a dospělých a
všech ostatních plánovaných akcí Kanceláří SH ČMS vrozsahu bodu l.1., čl.2 Smluvních ujednání
pojištění odpovědnosti za škodu Tč.: NP/1212005.
Touto smlouvou jsou pojištěny Ústřední hasičské školy Jánské Koupele a Bílé Poličany, Centrum
hasičského hnutí Přibyslav a všechny krajské sdruŽení hasičů a okresní sdruŽení hasičů pro případ vzniku
odpovědnosti jako organizátoři (pořadatelé) i jiných plánovaných akcí odbomého nebo společenského
charakteru (např. plesy), které mají v plánu práce a plánu kurzů.
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly během trvání pojištěni nauzemí Čn pri činnostech,
které pojistník a /nebojeho organizačníjednotky vykonávají dle článku l odst. 1 a 2.
Tato pojistná smlouva natvazuje pojistnou smlouvu č. 0000792083, která zanlká dnem předcházejicim ďni
nabýí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění).

článelr tt.
Poiištění odoovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.:NP/Ol/2005
(dále jen VPP) a smluvních ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu T.č.:NPl1212005 (dále jen SU).

Pojištění odpovědnosti se sjednává v rozsahu čl' 2 odst. l. Smluvních ujednání -Základni pojištění.
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Pojistná částka činí;
Spoluúčast činí:

2.000.000'_ Kč
0'- Kč

l.
2.

Pojištění odpovědnosti se sjednává v rozsahu čl. 2 odst' 2. Smluvních ujednání - Dodatkové připojištění.
Pojistná částka činí: 100.000'- Kč
Spoluúčast činí: 0,_ Kč

č|ánek lII.
Poiistné

Pojistné se povaŽuje zazaplacené okamŽikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele.
Výše ročního pojistného:
Zák|adnipojištění odpovědnosti za škody ló7 000,- Kč
Dodatkové připojištění odpovědnosti za škody 19 800,- Kč
Roční pojistné celkem 186 800,- Kč
1. splátka ve ýši 46.100,- Kč do 15.l. pojistného roku
2. splátka ve výši 46.100,- Kč do 15.4. pojistného roku
3. splátka ve ýši 46.100,- Kč do 15.7. pojistného roku
4. splátka ve lyši 46.'700,- Kč do 15.l0. pojistného roku

Pojistné za toto pojištění hradí SH ČMS pojistiteli na účet číslo 2252383/0300, kteý je vedený u ČSoB,
a.s., konstantní symbol 3558, variabilní syrnbol 0014424018.

Článek IV.
Hlášení poiistné události a povinnosti poiištěného

Pojistnou událost oznámi pojištěnýi organizačni jednotka pojistiteli na tiskopisu ,,Omámení pojistné
události"' ke kterému přiloží další pojistitelem poŽadované doklady. Tiskopis musí bý řádně a pravdivě
qplněn, opatřen razítkem pojištěného SDH SH ČMS nebo jinó organizační jednotky SH ČMS a podpisem
statutárního zástupce. Bez předloŽení těchto dokladů pojistitel neposkýne pojistné plnění.

Clánek V.
Závěrečná ustanovení

l. Pojištění se sjednává od 1.1.2013 na dobu neurčitou.
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Pojištěný prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace o pojistiteli
v rozsahu ustanovení $ 66 odst. 1 zikona č. 37 12004 Sb. o poj istné smlouvě, tj . obchodní firma a právní
forma pojistitele, název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, adresa sídla pojistitele, agentury nebo
pobočky pojistitele, která uzayírá pojistnou smlouvu.

Stížnosti pojistníků, pojištěných' oprávněných osob nebo zájemců Lze podaÍ písemně na adresu sídla
pojistitele. Pojistitel každou stížnost prošetří a stěžovateli písemně odpoví do 30 dnů od doručení stížnosti.
Nebude-li z objektivních důvodů moŽné stížnost v této lhůtě vyřídit, bude stěŽovatel písemně informován o
důvodech' proč se tak stalo. Podáním stížnosti pojistiteli není dotčeno právo obrátit se stíŽností na orgán
dohledu nad poj iŠt'ovnarn i.

Pojištěný prohlašuje, Že by| před uzavřením pojistné smloulry podrobně seznámen sjejím obsahem i se
zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání, které
jsou její nedílnou součástí.

Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, znichž po jednom ýtisku obdrží pojistitel a pojistník'

J.

5.

Za pojistitele:

Y Praze dne 4. 12.2012
Hasičská vzájemná pojišťovna' a,s.

fumská 45' l20 00 Praha 2' lČo 4ó97345l

^ l "/ ,\ zapcánávobchodnímrejstřlkuvedeném

,'\Í( 1 I *-"víestsrým soudem v Praze.'-YVV\l 
ďilB.vloŽkač.2742

Za pojistníka:

Y Praze óne 5. |2.2012

Ír

Pojistná smlouva č,- 0014424 018


