
Pojistná smlouva
pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu

Číslo:

Náhrada PS č.:

O 5 l 7 9 4 4 O l 8

Článek 1
ÚČastníci smlouvy

Učastníky smlouvy jsou:
a) Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se sídlem, Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 2742, IČ 46973451, (dále
jen ,,pojistitel"),

Zastoupená

a

b) OBEC BABYLON

se sídlem: Babylon 27, 344 01
IČ: 00572551

zastoupená: panem Pavlem Bambáskem, starostou obce,

email: info@,babylon-obec.cz (dále jen ,,pojistník").

článek 2
Úvodní ustanovení

pojištění je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,zákon"),
pojištění úrazu je dále upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek, obecná část pro
obnosové pojištění (dále jen ,,VPPO"), doplňkovými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění (dále jen
,,DPPÚ") a ustanoveními pojistné smlouvy. Toto pojištění je pojištěním obnosovým a skupinovým.

Článek 3
Předmět a rozsah pojištění

1. Touto smlouvou je sjednáno pojištění pro případ přechodného nebo trvalého tělesného poškození nebo smrti
pojištěných osob úrazem pro případ:
a) smrti následkem úrazu
b) trvalých následků úrazu s progresivním plněním
C) doby nezbytného léčení tělesného poškozeni vzniklého následkem úrazu (dále jen ,,doba nezbytného léčení
následků úrazu") v tomto rozsahu:
ad a) na dohodnutou pojistnou částku
ad b) procentuální částkou z dohodnuté pojistné Částky, a to na základě lékařského ocenění dle oceňovacích
tabulek pojistitele pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění a tabulky rozsahu trvalých
následků:

Rozsah trvalých následků Násobek po,jistné částky
do 30% včetně ]
Od 30,01% do 80% včetně 2
Od 80,01% do 100% včetně 3
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ad C) procentuální částkou z dohodnuté pojistné Částky, a to na základě lékařského ocenění dle oceňovacích
tabulek pojistitele pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění.

Článek 4
poj lstné plnění, a pojistná částka

l. pojistné plnění za smrt následkem úrazu vyplatí pojistitel osobě určené v ČI. 15, odst. 6 nebo 7 Všeobecných
pojistných podmínek, obecná část pro obnosové pojištění a pojistné plnění za trvalé následky úrazu nebo dobu
nezbytného léčení následků úrazu vyplatí pojištěnému.

2. Pro případ pojistné události se sjednávají tyto pojistné částky:
a) smrt náskdkeni úrazu
b) trvalé následky úrazu
C) doba nezbytného léčení následků úrazu

300 000 Kč
300 000 Kč
100 000 Kč

3. pojištění trvalých následků úrazu bude 'vypláceno, pokud tělesné poškození způsobené úrazem bude dle
oceňovacích tabulek vyšší 0,5 %.

4. Odchylně od ČI. 13 odst. ll písm. a) DPPÚ se ujednává, že dojde-li k úrazu pojištěného a doba, která je podle
poznatků lékařské vědy obvykle potřebná ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem je
delší než 7 dní, je pojistitel povinen vyplatit z pojistné částky tolik procent, kolika procentům podle
oceňovacích tabulek odpovídá průměrná doba nezbytného léčení tohoto tělesného poškození.

Článek 5
pojištěné osoby

l. pojištěné osoby jsou Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen ,,JSDHO"), kteří jsou pověřeni
výkonem této funkce. jmenný seznam pojištěných osob je evidovaný u pojistníka, který ho na požádání
poskytne p'o potřeby pojistitele.

2. Počet pojištěných osob: 10.

článek 6
pojistná doba a pojistné období

l. pojištění se sjednává na dobu neurčitou jako dlouhodobé pojištění. pojistným obdobím pro toto pojištění je
jeden rok.

2. Počátek pojištění je: 10. 05. 2019..

článek 7
pojištěná činnost a místo pojištění,

l. JSDHO je zařazeno v rámci JPO v kategorii JPO V.

2. pojištěni se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při provádění zásahu (tzn. v době od vyhlášení poplachu do
návratu členů jednotky na základnu). Dále při plánovaném školeni, výcviku a údržbě techniky. pojištěná
činnost v tomto případě začíná a končí místem hromadného srazu.

Článek 8
pojistné

l. pojištěné osoby se zařazují do druhé rizikové skupiny.

2. Roční pojistné za všechny členy JSDHO Činí 4 200 KČ.

3. pojistné uhradí pojistník do 10. 05. každého roku na účet Hasičské vzájemné Rojišt'ovny, a.s., číslo
který je vedený u ČSOB a.s. v Praze l, Na Příkopě 14/854, PŠC 11520, konstantní symbol

3558, variabilní symbol je číslo pojistné smlouvy.
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Článek 9
Hlášení pojistných událostí

l. Pojistnou událost oznámí pojistiteli pojistník, u kterého je Člen JSDHO veden v evidenci.

2. pojistná událost se oznámí na tiskopisu pojistitele ,,Oznámeni pojistné události - úraz". Na něm pojistník
potvrdí, že dotyčný hasič byl v době úrazu veden v seznamu členů JSDHO, že k úrazu skutečně došlo při
činnosti uvedené v oznámení pojistné události a šlo o činnost, na kterou se vztahuje pojištění podle této
smlouvy. Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem a podpisem zástupce pojistníka.

3. Oznámení pojistné události bude zasíláno k likvidačnímu řízení Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., Římská
2135/45, 120 00 Praha.

4. pojistitel má právo si od pojistníka vyžádat další doklady nezbytné k vyřízení likvidace pojistných události a je
oprávněn podle potřeby prověřit podklady, podle nichž byl vyhotoven tiskopis o úrazu pojištěného člena
JSDHO. '

Článek 10
Aktualizace souboru pojištěných osob

l. Pokud dojde během pojistného období ke zvýšení počtu pojištěných osob nad smluvený rámec 10%, je
pojistník povinen zrněnu bez zbytečného prodlení (nejpozději do 30-ti dnů) nahlásit pojistiteli a do data
určeného pojistitelem doplatit poměrnou část ročního pojistného za každého pojištěného Člena. Při snížení
počtu pojištěných osob pod smluvený rámec se pojistné nevrací.

2. Při porušení povinnosti dle odst. l článku 10 pojistné smlouvy (včasné nahlášení změny) bude při výplatě
pojistného plnění uplatněno podpojištění.

článek 11
Závěrečná ustanovení

l. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je uložen u pojistitele a druhý u pojistníka.
Smlouva obsahuje 3 strany.

3. pojistník potvrzuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s informacemi pro zájemce o uzavření
pojistné smlouvy, rozsahem pojištěni, Všeobecnými pojistnými podmínkami, obecná část pro obnosové
pojištění ŽP/01/2014, doplňkovými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění ŽP/02/2014, zásadami a
tabulkami pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém poj ištění ŽP/l5/2014 - DNL a ŽP/l5/2014 - TNU,
Informačním dokumentem k pojistnému produktu (na základě zákona č. 170/ 2018 Sb.), Předsmluvními
informacemi OS/01/2019 a výše uvedené dokumenty převzal.

4. pojistník tímto prohlašuje, že má na předmětném pojištění pojistný zájem a že tato smlouva jeho pojistnému
zájmu odpovídá.

5. Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem lze rovněž řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u sporů týkajících se pojistných
smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese
www.coi .CZ.

V DOMAŽLICÍCH dne 09. 05. 2019.

razítko a podpis poj

Tipař:
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b I " HASIČSKÁ
UzŔjEmnÁ

P0jIŠŤ0UňA, A.5.
PŘEDSMLUVNĹ INFORMACE

Informace o pojišťovně
pojišt'ovna: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen ,,HVP")
Právniforma: akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

pod sp. zn. B 2742
Adresa sídla: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČ: 46973451

e-mail: info@hvp.cz
ID dat. schránky: 3ncedf2
pojišťovna jedná v roli pojistitele.
Se zákazníkem přímo jedná: výhradní pojišťovaci zprostředkovatel

Adresa zastoupeni: POBOČKA HVP, a,s. Purkyňova 27, 301 36 Plzeň - kancelář Domažlice

Stížnost na HVP lze podat na adrese sídla HVP, nebo pobočky, nebo obchodního místa, nebo do datové schránky
HVP, nebo na e-mailovou adresu HVP. Každá stížnost bude posouzena z hlediska důvodnosti a prošetřena.
Stížnost bude vyřízena do 30 dnů, pokud nelze lhůtu dodržet, bude stěžovatel vyrozuměn o jejím prodlouženI.
Stížnost na HVP lze podat u České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, žalobu na HVP je
možno podat u přIsluŠného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Spory mezi spotřebitelem a HVP lze rovněž řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně
příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u sporů týkajÍcÍch se pojistných smluv
neživotního pojištěni, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese www.coi.cz.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny je uvedena na www.hvp.cz.
Pracovník pojišťovny je odměňován HVP a zákazník odměnu pracovníkovi nehradí. Odměna pracovníka se
stanovuje na základě objemu pojistného.

Další informace o pojištění
Právo na pojistné plnění nebo jiné plnění z pojištěni se řIdí pojistnou smlouvou a přIslušnými pojistnými
podmínkami a přIsIušnými právními předpisy. pojistné podmínky jsou samostatnou příbhou pojistné smlouvy,
jejich označeni a sjednaná pojištěni jsou uvedeny v pojistné smlouvě. pojistné podmínky jsou kdykoliv dostupné
na webových stránkách pojišťovny (www.hvp.cz).
Bylo-li v důsledku porušení povinnosti zákazníka při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší
pojistné, má pojišťovna právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržela,
k pojistnému, které měla obdržet. Mělo-li porušení povinnosti zákazníka podstatný vliv na vznik pojistné události,
její průběh, na zvětšeni rozsahu jejích následků nebo na zjištěni či určeni výše pojistného plněni, má pojišťovna
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušeni na rozsah povinnosti pojišťovny plnit.
Další důsledky, které zákazník ponese v případě porušení povinností vyp|ývajÍcÍch z pojištění, jsou uvedeny
v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
pojistná smlouva a právní vztahy založené pojistnou smlouvou se řIdí právem České republiky. Komunikačním
jazykem je český jazyk. pojistné podmínky jsou poskytovány v českém jazyce.
Zákazníkovi s uzavřením pojistné smlouvy nevznikne žádná daňová povinnost. Poplatky, které zákazník hradí
pojišťovně nad rámec pojistného, jsou stanoveny v Sazebníku poplatků pojišťovny.
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