
číslo pojistné smlouvy:

0 01 4424 01 I v'
Pojistná smlouva
č.0014424 018

Smluvnístrany:

1. obchodníjméno: Hasičská vzájemná poiišt'ovna, 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: Čsoe, a's. Praha

číslo účtu: 2252383 / 0300

(dále jen,,pojistitel:")

a

2. obchodníjméno: Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska
zapsaná v registru občanských sdruŽení, vedeném Ministerstvem
vnitra pod sp.zn. VS/1-6176/91-R

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

tČo: 00442739

zástupce: lng. Karel Richter, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
I| číslo účtu. 13965389/0800

(dále jen,,pojistník")

uzavirají

podle zákona č'3712004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů vplatném a účinném znění tuto
pojistnou smlouw, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.
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l.

J.

2.

l.

čHnek t.
Úvodní ustanovení

Touto smlouvou jsou pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu všechny organizaěnijednotky SH ČMS

jako organizátoři a poraoateté po'tupo'ý"r' hasičských soutěŽí v požárním Sportu, hry Plamen a soutěží

dorostu. Dále Kancelář šH ér'aš jako gaiant přípravý reprezentačních celků mládeŽe, dorostu a dospělých a

všech ostatních plánovaných akói Kanceláři sH Čvs vrozsahu bodu 1.l., čl.2 Sm|uvních 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 usecnny krajské sdruŽení traóieů a okresní sdružení hasičů pro případ vzniku

odpovědnosti jako organizátoři (poíadatóte) l .1i"i'.t' plánovaných akcí odborného nebo společenského

chárakteru 1napr. ptesy), které mají v plánu práce a plánu kurzů'

Pojištění se vztahuje na pojistné íaaň'ti, kleré nasialy během trvání pojištění na území CR při činnostech,

které pojistnít a lnéuo je-trďorganizační jednotky vykonávají d':!]itu 1 odst' l a 2'

Tato pojistná smlouva nahraiuje pojistňou s*looň č. 000b792083, která zaniká dnem předcházejícím dni

nabyi teinnosti této poj istné smlouvy (počátku poj ištění)'

článek II.
Poiištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T'č':NP/01/2005

(aáte jen vr'r; a smluvních ujedníni pio pojištění odpovědnosti za škodu T.č:NPl1212005 (dále jen SU)'

Pojištění odpovědnosti se sjednává v rozsahu čl. 2 odst. l . Smluvních ujednání - Základttí pojištění'

ró.1istna částka činí: 2.000.000'- Kč
Spo|uúčast činí: 0o- Kč

Pojištění odpovědnosti se sjednává v rozsahu čl' 2 odst. 2. Smluvních ujednání - Dodatkové připojištění'

eójistna částka činí: 100.000'_ Kč
Sp-oluúčast činí: 0,- Kč

Člán€k lII.
Poiistné

Pojistné se povaŽuje zazaplacenéokamŽikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele'l.
2. Výše ročního pojistného:

4.

3.

Zák\adni pojištění odpovědnosti za škody
Dodatkové připojištění odpovědnosti za škody """"

167 000'- Kč
19 800'- Kč

186 800'- Kč
Roční pojistné celkem
l. splátka ve rnýši 33'125,- Kč do l5.1. pojistného roku

z. sptatta ve výši 33.725,' Kč do l5.4. pojistného roku

:. sptatta ve výši 33.125,' Kč do l5.7. pojistného roku

+. sptatta ve qfši 33.I25,- Kč do 15.l0. pojistného roku

3. Pojistné zatotopojištění hradí SH ČMS pojistiteli na účet čis\o2252383/0300' kteý je vedený u CSOB,

a.s_', konstantní syrnbol 3558' variabilní symbol 00144240|8'

článek tV.
Hlášení poiistné události a povinnosti poiištěného

Pojistnou událost oznámí pojištěný/ organizační jednotka pojistiteli na tiskopisu ,,oznámení pojistné

události,,, ke kterému prilozí áalší pojisňelem Pozadované doklady. Tiskopis musí bý řádně a pravdivě

vyplněn, opatřen razitkempojištěnéiloSnH sH 'Čtvts 
neuo jiné orgánizační jednotky SH ČMs a podpisem

statutárního zástupce. ne' prěotození těchto dokladů pojistitel neposkytne pojistné plnění'

Čunelr V.
Závěrečná ustanoveni

l. Pojištění se sjednává od 1.1'2013 na dobu neurčitou'
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2. Pojištěný prohlašuje' že před uzaťením této pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace o pojistiteli
vrozsahu ustanovení $ 66 odst.l zákona č.3712004 Sb. o pojistné smlouvě, tj. obchodní firma a právní
forma pojistitele, název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, adresa sídla pojistitele, agenlury nebo
pobočky pojistitele, která ttzavlrá pojistnou smlouvu.

Stížnosti pojistníků, pojištěných, oprávněných osob nebo zájemců lze podat písemně na adresu sídla
pojistitele. Pojistitel každou stížrost prošetří a stěžovateli písemně odpoví do 30 dnů od doručení stížnosti.
NebudeJi 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 pojišťovnami.

Pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen sjejím obsahem i se

měním všeobecných pojistných podmínek, doplňkoých pojistných podmínek a smlur'ních ujednání, které
j sou j ej í nedílnou součástí.

Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 ýtiscích, znichžpo jednom ýisku obdrží pojistitel a pojistník.

4.

5.

Za pojistitele:

Y Praze ďne 4. |2.20L2

Hadčská vzájemná pojišťovna a.$.

ŘimsM 45. l20 00 Pralra 2. lČo 46y?3!;5l
zapsaná v obchodnim rejstřlku ve&ffm
Měsskýmsoudem v Pnzp'
oddil B' vloŽka č.2742

Za pojistníka:

Y Praze dne 5. t2.2012

Ing. Karel Richter
starosta SH ČMS

Ing. JosefKubeš
předseda představenstva HVP, a.s.
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