
*0028869230122000*

Číslo pojistné smlouvy

 0028869230  1

POJISTNÁ SMLOUVA
pro pojištění bytových domů a odpovědnos BYTEX+

POJISTITEL

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné
moci nebo zaměstnancem pojistitele.
Osoba zastupující pojistitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 700135002/0800, variabilní symbol:  0028869230
Klientská linka: +420 957 444 555, www.cpp.cz

POJISTNÍK

Obchodní jméno  Společenství pro dům Dvorského 6, Brno

IČO  29284856 Plátce DPH  Ne Elektronická komunikace  Ano

Sídlo  Dvorského 28/6, 639 00 Brno, Štýřice

Pověřený zástupce  Vendula Martínková

Telefon  +420776451239 E-mail  info.dvorskeho6@klikni.cz

POJIŠTĚNÝ - SHODNÝ S POJISTNÍKEM

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Adresa  Dvorského 28/6, 639 00 Brno, Štýřice

Povodeň, záplava  Pojištěno Tarifní zóna  TZ2 Údaje odpovídají registru adres  Ano

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

Vztah k předmětu pojištění  Jiný

Stav předmětu pojištění  Dokončená stavba Rok poslední rekolaudace  2012

Rekonstrukce  Celková Rok poslední rekonstrukce  2012

Vinkulace  Ne

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ - POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Požár; Výbuch; Přímý úder blesku do pojištěné věci; Pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; Vichřice; Krupobití;
Aerodynamický třesk; Kouř; Mráz na vodovodním a topném systému; Náraz vozidla; Pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou
součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí; Sesuv nebo zřícení sněhových lavin; Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; Tíha sněhu
a námrazy; Únik kapaliny z technických zařízení; Zemětřesení; Zatečení atmosférických srážek; Zpětné vystoupení vody z odpadního porubí;
Poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení přepětím, zkratem a podpětím; Poškození a zničení skel z jiných příčin;
Poškození, zničení pojištěné stavby živočišnými škůdci; Poškození, zničení nebo odcizení zahradní architektury; Ztráta vody; Odcizení věci
krádeží nebo loupeží, vandalismus; Poškození, zničení výtahů vč. elektromotorů a elektronického zařízení; Ušlý nájem; Povodeň a záplava
(pojištění se sjednává na I. riziko)
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POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ - ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Limit pojistného plnění
POJISTNÁ NEBEZPEČÍ, PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

OPTI

Flexa (Požár; Výbuch; Přímý úder blesku; Pád letadla) 100 000 000  Kč

Vichřice; Krupobití; Aerodynamický třesk; Kouř; Mráz na vodovodním a topném systému; Náraz vozidla;
Pád stromů, stožárů nebo jiných věcí; Sesuv nebo zřícení sněhových lavin; Sesuv půdy, zřícení skal nebo
zemin; Tíha sněhu a námrazy; Únik kapaliny z tech. zařízení; Zemětřesení; Zpětné vystoupení vody z
odpadního potrubí

75 000 000  Kč

Povodeň, záplava (pojištění se sjednává na I. riziko) 6 000 000  Kč

Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus 300 000  Kč  za pojistnou událost

Výrobky k opravám, výstavbě či rekonstrukci 100 000  Kč  za pojistnou událost

Stavební materiál, stavební součásti a příslušenství v místě pojištění 200 000  Kč  za pojistnou událost

Poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení přepětím, zkratem a podpětím 1 000 000  Kč  za pojistný rok

Skla z jiných příčin 50 000  Kč  za pojistný rok

Zahradní architektura 30 000  Kč  za pojistný rok

Ztráta vody 100 000  Kč  za pojistný rok

Poškození nebo zničení živočišnými škůdci 50 000  Kč  za pojistný rok

Atmosférické srážky 1 000 000  Kč  za pojistný rok

Graffiti 20 000  Kč  za pojistný rok

Zařízení kanceláře 30 000  Kč  za pojistný rok

Prostředky protipožární ochrany 1 000 000  Kč  za pojistný rok

Strojní pojištění výtahů 1 500 000  Kč  za pojistný rok

Náhradní ubytování (jedna bytová jednotka) 30 000  Kč  za pojistný rok

Ušlý nájem 30 000  Kč  za pojistný rok

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ - POJISTNÉ ČÁSTKY, POJISTNÉ A SPOLUÚČAST

Pojistná částka Roční pojistné

Hlavní stavba = bytový dům 98 000 000 Kč 56 840 Kč

Vedlejší stavba/soubor vedlejších staveb 2 000 000 Kč 1 160 Kč

Specifikace vedlejší stavby  výtah

Povodeň, záplava (spoluúčast 1%, min. 10 000 Kč) 6 000 000 Kč 3 900 Kč

Spoluúčast 2 000 Kč Pojistné po uplatnění slevy za spoluúčast 61 900 Kč

Bonus 30 % Roční pojistné za pojištění bytových domů 43 330 Kč
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z DRŽBY BYTOVÉHO DOMU

Limit plnění 5 000 000 Kč Počet bytových jednotek  33

Spoluúčast 1 000 Kč Roční pojistné 2 178 Kč

Územní rozsah
Pojištění odpovědnosti z držby bytového domu se vztahuje na škodné události, které nastaly na místě uvedeném v této pojistné smlouvě, část
MÍSTO POJIŠTĚNÍ.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Limit plnění 1 000 000 Kč Počet bytových jednotek  33

Spoluúčast 1 000 Kč Roční pojistné 792 Kč

Územní rozsah
Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu se vztahuje na škodné události, které nastaly na území České republiky.

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Bytová asistence Roční pojistné  ZDARMA*
* Roční pojistné zahrnuto v ceně pojistného

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ ASISTEČNÍCH SLUŽEB

Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika) ✓

Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění ✓

Časově neomezená práce technika spojená s odstraňováním poruchy ✓

Úhrada použitého materiálu ✓

Uvedení bytového domu do původního stavu po zásahu řemeslníka ✓

Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd pouze zprostředkování služby

Deratizace pouze zprostředkování služby

IT konzultace služba není poskytována

Právní asistence služba není poskytována

Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce 7

Náklady na jednu asistovanou událost 7 000 Kč

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pojistná doba  Určitá Prolongace smlouvy ke konci pojistného období  Ano

Počátek pojištění  13.05.2022 Konec pojištění  12.05.2023

Pojistné období  Roční Způsob akceptace  Podpisem Roční pojistné celkem 46 300 Kč

Stálá sleva  Obchodní sleva

Roční pojistné po slevě 37 040 Kč

Frekvence splátek pojistného  Roční Výše platby 35 558 Kč

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy
vzájemné komunikace Pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro účely zajištění řádného nastavení a plnění
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smluvních vztahů s pojistníkem (včetně tvorby evidencí), ochrany právních nároků Pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů
a jiných protiprávních jednání.

2. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje Pojistitel dále
zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o
provádění mezinárodních sankcí.

3. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka má v souvislosti se zpracováním právo na přístup k osobním údajům,
právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování na základě
oprávněného zájmu. Další informace o zpracování osobních údajů a o možnostech uplatnění jednotlivých práv naleznete na našich
webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat.
Pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy v dostatečném předstihu seznámil s pojistnou smlouvou a jejími součástmi.
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy uvedené v pojistné smlouvě. Tyto dokumenty společně
s pojistnou smlouvou upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění, následky jejich porušení
a další podmínky pojištění, pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
Pojistník dále potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy v dostatečném předstihu seznámil s dokumentem Informace pro zájemce
o pojištění (IpZoP), s Informačním dokumentem o pojistném produktu (IPID), s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění (je-li pojistníkem fyzická osoba).
Pojistník potvrzuje, že převzal pojistnou smlouvu a její součásti, dále pak dokument Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP),
Informační dokument o pojistném produktu (IPID), dokument Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění (je-li
pojistníkem fyzická osoba) v listinné podobě nebo, s jeho předchozím souhlasem, v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy
pojistníka uvedené v pojistné smlouvě a v dostatečném předstihu se seznámil s nimi.
Pojistník potvrzuje, že souhlasí s předáním pojistné smlouvy a jejích součástí, rovněž tak dokumentu Informace pro zájemce o pojištění
(IpZoP), Informačního dokumentu o pojistném produktu (IPID) a dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v pojistné smlouvě.
Pojistník dále potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě
jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách,
ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ,
kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné
smlouvy.
Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16, článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek
pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16, článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem Informace o zpracování
osobních údajů v neživotním pojištění a oddílem této pojistné smlouvy nazvaným ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly
porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení
mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce
a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických, za předpokladu,
že neoponují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace nebo telefonicky, pokud
není dohodnuto jinak.
Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které
by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.
Právní vztahy vzniklé z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních
vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
Je-li pojistníkem spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným
orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a Kancelář ombudsmana české asociace
pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). Pokud byla pojistná smlouva uzavřena on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného
elektronického prostředku), má pojistník možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít platformu
pro řešení spotřebitelských sporů on-line, dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 obdrží pojistitel a 1 obdrží pojistník.
Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, pojistných podmínek uvedených v této pojistné smlouvě, jakož
i všech příloh pojistné smlouvy, přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí.

Pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou platí pojistné podmínky:
VPPM 1/16, DPP BYTEX+ MO 1/20, VPPOD 1/16, DPPBD OP 1/20,  SP AS BYTEX 1/18
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DISTRIBUTOR POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva uzavřena dne: 12.05.2022 18:01

Jméno a příjmení / Název zástupce pojistitele (získatele): OVB Allfinanz, a.s., zastoupený/á: Ivana Krejčí
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
Získatelské číslo: 8450000000 IČO: 48040410
Telefonní číslo: +420 602 591 045
E-mail: ivana.krejci@ovbmail.cz

Podpis pojistníka Podpis distributora pojištění
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