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16AR NAD SÁZAvou 

MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ 
MĚSTSKÝ úŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 

DNE: 23.10.2017 JEDNACí ČíSLO: 1258/2017/KŘ 

NÁZEV: 

Schválení pojistných smluv na výjezdová vozidla JSDH Zámek Žd'ár 

ANOTACE: 

Uzavření výhodnějších pojistných smluv o havarijním pojištění dvou zásahových vozidel 
(autocisterny) jednotky sboru dobrovolných hasičú (JSDH) Zámek Žďár. 

NÁVRH USNESENí: 
Rada města po projednání: 
schvaluje uzavření pojistných smluv o havarijním pojištění zásahových vozidel JSDH mezi 
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a městem Žd'ár n. Sáz., v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města : 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor životního prostfedí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: 

Městská policie: Regionální muzeum: 

Tajemník MěU: 

Odbor finanční : 

Odbor stavební: 

Odbor občansko-správní a OŽU: 

Oddělení informatiky: 

Krizové fízení: 

Technická správa budov města: 

Zpracoval: Josef Šulc Předkládá: Josef Šulc - KŘ a PO města 



Název materiálu: 
Schválení pojistných smluv na výjezdová vozidla JSDH Zámek Žďár 

Počet stran: 2 
Počet příloh: 2 

Popis 

Uzavřením nových pojistných smluv dojde ke snížení částky, vynakládané na pojištění zásahových 
vozidel. 

Návrh řešení 
Uzavřít nové pojistné smlouvy, dle kalkulace pojistného, kterou prostřednictvím firmy Petrast 
předložila Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.: 

Stručné zhodnocení stavu: 
CAS ZRl 4700 - stávající předpis 2 x 20.260,- Kč (40.520,- Kč/rok) 

nově 2 x 17.666, - Kč (35.332, - Kč/ rok, rozsah pojist. krytí je stejný) 

CAS 3J5 1112 - stávající předpis 2 x 20.421,- Kč (40.842,- Kč/rok) 
nově 2 x 17.031,- Kč (34.062,- Kč/rok, rozsah pojist.krytí je stejný) 

Celkové snížení pojistného: 11.968 Kč/rok. 

Nové pojistné by začalo platit od 1.1.2018. 

Doporučení předkladatele (odůvodnění) 
Pracoviště krizového řízení a požární ochrany města v rámci revize stávajících pojistných smluv, 
požádalo pojišťovacího makléře (fa. Petrast) o předložení cenových nabídek pojistného krytí na 
dvě výjezdová vozidla JSDH - cisterny automobilové silniční (CAS). 

Z makléřem předložených nabídek byla vybrána nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny, která při 
srovnatelném rozsahu pojistného krytí, nabídla nejnižší cenu. 

Předkladatel doporučuje schválení nových pojistných smluv, protože úspora pojistného, viz výše, 
může být použita například na zakoupení jednoho kompletního zásahového obleku. 

Stanoviska 
Odbor finanční doporučuje schválení návrhu usnesení. 

Příloha: 
- 2x návrhy pojistných smluv 



Číslo pojistné smlouvy: 0029896075 
Tato smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č . : 0002744074 

PZ: 9035 

POJISTNÁ SMLOUVA AUTO POJIŠTĚNÍ 
uzavřená podle platné legislativy mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2, Římská 45, PSČ: 12000, Česká republika, 

JČ: 46973451, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce Č. 2742 (dále jen pojistitel) 
Zastoupená: HVP POBOČKA Žďár n.S., tel.:566621 139, e-mail:zdarns@hvp.cz 

POJISTNÍK (ten, kdo s pojistitelem uzavírá tuto smlouvu) 
Obchodní jméno: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Dlouhý název: 
Za finnu sjednává: ZDENĚK NAVRÁTIL, MGR. 
Telefon: 
Adresa: Ulice: ŽIŽKOVA 

Obec: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Okres: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

IČ: 00295841 

Čís. pop. 1 orient.: 227/1 
PSČ: 59101 

PROVOZOVATEL VOZIDLA 1 POJIŠTĚNÝ (osoba uvedená v technickém průkazu vozidla) 
Shodný s pojistníkem 

VLASTNÍK VOZIDLA (popř. leasingová společnost) 
Shodný s pojistníkem 

POJISTNÝ ZÁJEM 
Je vozidlo Vaše? 

VOZIDLO - technická data 

ano 

RZ (SPZ): 3J51112 Datum uvedení do provozu: 19.08.2008 
Druh vozidla: Nákl.automobil3501-12000 kg 
Počet míst: 6 VIN nebo výr. Č. karosérie: WDB9760541L317217 
Značka vozidla: MERCEDES-BENZ 
Výkon motoru (kW): 188 Kubatura motoru (ccm): 6374 
Využití vozidla: Vozidla HZS a JSDHO 
Datum prohlídky vozidla: 9.10.2017 
Místo prohlídky vozidla: ŽĎÁR N.S. 
Vozidlo poškozeno: Ne 

Nositel bonusu/malusu: pojistník 

3264859/1 Pojistná smlouva Č. 0029896075 

Série a Č. techn. průkazu: UC805842 

Model: ATEGO 1226 F 
Celková hmotnost (kg): 11900 
Vozidlo na leasing: ne Plátce DPH: ne 

Prohlídku provedl: ZEMAN L. 
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HA v ARIJNÍ POJiŠTĚNÍ VOZIDLA 
Pojistná částka vozidla: 1590000 Kč 
Limit plnění nadstandardní výbavy: o Kč 
Nadstandardní výbava: 
Rozsah pojištění: MAX (nebezpečí: živelní událost, střet nebo náraz, odcizení, vandalismus) 
Spoluúčast: 0% , min. 2000 Kč, pro nebezpečí vandalismus je spoluúčast 0%, min. 5000 Kč 
Rozhodná doba v měsících: 107 Předchozí pojistitel: Hasičská vzájemná pojišt'ovna, a. s. 

Bonus/malus převzat z č. pojistné sml.: 2744074 
Bonus/malus akceptován na základě: čestného prohlášení na smlouvě 
Pojistník byl seznámen s tím, že v případě pojistné události hradí pojistitel opravu vozidla i v autorizovaném servisu. 

DODATKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
Pojištění všech skel 

Pojistné: 30223 Kč 

Pojistná částka: 20000 Kč Spoluúčast: 5 % minimálně: 500 Kč Pojistné: 2400 Kč 
Na pojistné plněni za pojistnou událost nastalou v době prvnich 3 měsiců od počátku pojištěni se sjednává spoluúčast 50%, pokud pojištění bylo sjednáno pro vozidlo 
po uplynutí I měsíce od data jeho první registrace. Na pojistném plnění u pojistných události vzniklých později se pojištěný podílí spoluúčastí, jež je uvedena v 
pojistné smlouvě. 

Pojištění úrazu 
Pojistné limity: smrt úrazem: 200 000 Kč Trvalé následky: 400 000 Kč Doba nezbytného léčení: 40 000 Kč 

Spoluúčast: 0% minimálně: O Kč Pojistné: 1440 Kč 
Pojistné: 3840 Kč 

Celkem pojistné bez slev: 34 063 Kč 
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REKAPITULACE 
Roční pojistné celkem včetně slev: 
Splátkovost: 2 x ročně Sleva za splátkovost: 
První pojistné: 
Výše splátek podle sjednané četnosti splátek: 

0% 
34063 Kč 

O Kč 
17031 Kč 
17031 Kč 

Každá další splátka pojistného bude pravidelně uhrazena k Ol. dni ledna, července každého roku ve výši 17031 Kč. 

ZPŮSOB PLACENÍ 
I . splátka: bankovním převodem 
Další splátky: poštovní poukázkou 

BANKOVNÍ SPOJENÍ Hasičské vzájemné pojišťovny,a.s.: 
Č. účtu: 2252383 Kód b.: 0300 Var. symb.: 0029896075 Konst. symb.: 3558 
DOBA POJIŠTĚNÍ 
Počátek pojištění: 01.01.2018 čas: 00:00 hod Konec pojištění: 

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
Pro pojištění, které vznikne z této smlouvy, plati obecně závazné právni předpisy a příslušné všeobecné pojistné podminky, doplňkové pojistné podminky nebo 
smluvní ujednáni. Pojistník/pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen s jejím obsahem i se zněním všeobecných pojistných 
podmínek, doplňkových pojistných podmínek nebo smluvních ujednání, které jsou její nedílnou součásti. Dále prohlašuje, že mu byly před uzavřením pojistné 
smlouvy sděleny infonnace dle § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoniku. 
Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem lze rovněž řešit cestou mimosoudního řešeni spotřebitelských sporu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporu, u sporu týkajících se pojistných smluv neživotního pojištění , je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese 
www.coi .cz. 
Odchylně od Smluvních ujednáni NP/02/2016, článku 5, odst. 5 se pojištění vztahuje i na poškození či zničeni pneumatik. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé na 
všech komunikacích a i mimo komunikace. to pouze v případě, že dojde ke škodné události v přímé souvislosti se zásahem. 

Dále se smluvně ujednává následující : 
vozidlo je pojištěno včetně výbavy; správcem PS je PETRAST, a.s. číslo PZ 41525; platby zasilat prostřednictvím PETRAST, a.s. 

PŘÍLOHY k pojistné smlouvě: 

Pojístník/pojištěný pří sjednáni této smlouvy převzal: 
NP/O 1/20 14 Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro škodové pojíštění 
NP/0512017 Doplňkové pojístné podmínky pro havarijní pojištění motorových vozidel 
NP/06/20 17 Doplňkové pojístné podmínky pro dodatková pojištění k POVaHA V 
NP/06/2015 Základní a dodatková asistence pro vozidla nad 3,5 t. 
ŽP/O 1/2014 Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro obnosové pojištění 
ŽP/02/2014 Doplňkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění 
ŽP1I5/20 14 Zásady a tabulky pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění 
Kartička asistenční služby 
Záznam z jednání s klientem 
OS/02/2014 Poučeni o právu klienta na odstoupeni od pojistné smlouvy. 
Pojistka 
ZÁZNAM o dopravni nehodě 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

~ 
® Římská 45, PRAHA 2, 12000 

IČ: 46 97 34 51 cr) 
oblastní pobočka HVP, a.s, Žďár nad Sázavou 

se srdlem Komenského 1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 
tel. 566 621 139 e-mail: zdarns@hvp.cz 

V ŽĎÁR NAD SÁZAVOU dne 09.10.2017 

PZ: 9035 

...  .................... . 
podpis a razítko zplnomocněného 

zástupce pojistitele 

PPZ: Tipař nebo správce SDH: O 

3264859/3 Pojistná smlouva Č. 0029896075 

podpis pojistníka 

1111111111 111111111111 
0000298960758 
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{W, ® HASI[SHÁ 
vzÁJEmnÁ 

POJIŠŤOvnA, R.5. 

ZÁZNAM Z JEDNÁNí (dle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku) 

a POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTA 
(dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o poji šťovacich zprostřed kovatelich a likvidátorech pojistných události) 

Pojistitel 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Č. 2742 
sídlo: Římská 2135/45, 12000 Praha 2, Česká republika IČ: 46973451 
e-mail: info@hvp.czID dat.schránky: 3ncedf2 tel.: 222119119 

Pojišťovací zprostředkovatel (dále "PZ") nebo zaměstnanec p~jistitele 

Společnost / Jméno a příj m e n í: ~~~_~~?2"~_~:~: ______________________________________________________________________ _ Reg. č_ ČNB: IČ26906538 -_. -------. -----------
Sídlo / Bydliště: _~~_~~~~!_~~E~~_I~~\(?_~~t~~!_~~_~_~~_~~:~~_~~_~_?_~~_~':'5~~ _______________________________________ _ Tel. : 566629199 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem PZ: Vokoun Jaroslav 

Místo podnikání, liší-Ii se od bydliště, 
u právnické osoby zápis v obchodním rejstříku: 

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (dále lipPZ") 

Společnost / Jméno a příjmení: Reg. Č . ČNB: 

Sídlo / Bydliště: Tel.: 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem PPZ: --------------------.-.------------------------------------------------------------------------------
Místo podnikání, liší-Ii se od bydliště, 
u právnické osoby zápis v obchodním rejstříku: 

Klient 

Společnost / Jméno a příjmení: Město Žďár nad Sázavou RČ / IČ: 00295841 

Sídlo / Bydliště: Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 DiČ: CZ00295841 ------------.---------_.---------.--------------------.-------------------------------------------------------- -------------------------------_. 
Zastoupená / ný: _~~~:_~~~_~~~_~_~~_~:~~~I_~~_-_~_~~~_?~_~<?_~ __________________________ __ _____________________________ _ Tel.: 

Specifikace potřeb klienta: 

Pojištění majetku a odpovědnosti: 
D pojištění staveb 

D pojištění domácnosti 
D pojištění občanské odpovědnosti 
D pojištění odpovědnosti zaměstnance 
jiné pojištěn í: 

Pojištění vozidla: 
D havarijní pojištění 

D povinné ručení 

při pojištění : 

Pojištění podnikatelů: 

!8J pojištění majetku 
D pojištění odpovědnosti 
D pojištění finančních rizik 

jiné pojištění: 

Pojištění osob: 
D zabezpečení pro případ smrti 

D zabezpečení pro případ dožití 

D zabezpečení pro případ nemoci 
D zabezpečení pro případ úrazu 
D zabezpečení dětí 
jiné pojištění: 

Specifikace požadavků klienta (včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plnění, výše spoluúčasti atd .): 

havarijní pojištění hasičského speciálu; Atego 1226 F; limit plnění 1.590.000 Kč; rozsah MAX - živel, střet nebo náraz, odcizení se 
spoluúčastí O % min. 2.000 Kč; vandalismus se spoluúčastí O % min. 5.000 Kč; autorizovaný servis, pojištění všech skel na limit 
plnění 20.000 Kč se spoluúčastí 5 % min. 500 Kč; připojištění poškození pneumatik v souvislosti se zásahem, pojištění se 
vztahuje i mimo pozemní komunikace v souvislosti se zásahem 

Upozornění pojistitele ve smyslu zák. 89/2012 Sb. na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním: 

nejsou 



Prohlášení klienta: 

1. Klient souhlasí s výše uvedenými údaji a svým podpisem potvrzuje, že jeho veškeré výše uvedené požadavky 
a potřeby jsou pravdivé a přesné a byly pojišťovacím zprostředkovatelem či zaměstnancem pojistitele 
zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně a informace mu byly také poskytnuty srozumitelně, jasně 
a přesně . 

2. Klient bere na vědomí, že tento dokument, spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou, slouží Hasičské vzájemné 
pojišťovně, a.s. pro vyhodnocení požadavků klienta ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb. 

3. Klient svým podpisem potvrzuje, že převzal originál tohoto dokumentu, druhé vyhotovení dokumentu obdrží 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a třetí vyhotovení pojišťovací zprostředkovatel, je-Ii smlouva sjednána jeho 
prostřednictvím . 

Informace pro klienta podle §21, zákona č. 38/2004 Sb.: 

1. Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí, jehož zápis lze ověřit u České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
nebo na jejich internetových stránkách - www.cnb.cz. 

2. Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje, že nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech 
a kapitálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., převyšující 10 %. 

3. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., nebo osoba ovládající pojišťovnu, nemá přímý ani nepřímý podíl na 
hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %. 

4. Stížnost na pOjišťovacího zprostředkovatele lze podat u České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, 
115 03 Praha 1, žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele je možno podat u příslušného soudu dle zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád . 

5. Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje, že na základě smlouvy o obchodním zastoupení vykonává 
zprostředkování pojištění výhradně pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s., Římská 2135/45, 12000 
Praha 2, Česká republika, IČ : 46973451, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka číslo 2742. 

6. Záznam z jednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvou. 

7. Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR. 

Doporučení pojistného produktu klientovi pojišťovacím zprostředkovatelem. 
klient s nabídkou souhlasí. 

V: Žďár nad Sázavou 

Dne: 8.10.2017 

05/01/2017 

H 'čská vzájemná pojišťovna, a.s. 

~
asl ® Římská 45, PRAHA 2, 120 ~ 

I IČ' 46 97 34 51 \!.I 
I<a HV~ a s Žďár nad Sázavou 

oblastní PO~ 1 Žďár ~ad Sázavou 3, 591 01 
se sldlem K.Omensl<39 I e-mall. zdarns@hVp.CZ 
tel. 566 621 1 . 

'J'''i'''' 
podpis klienta 



Čís lo pojistné smlouvy: 0029897075 
Tato smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu Č.: 0002743074 

PZ:9035 

POJISTNÁ SMLOUVA AUTOPOJIŠTĚNÍ 
uzavřená podle platné legislativy mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2, Římská 45, PSČ : 12000, Česká republika, 

lČ : 46973451 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce č . 2742 (dále jen pojistitel) 
Zastoupená: HVP POBOČKA Žďár n.S., tel.:56662 I 139, e-mail:zdams@hvp.cz 

POJISTNÍK (ten, kdo s pojistitelem uzavírá tuto smlouvu) 
Obchodní jméno: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Dlouhý název: 
Za finnu sjednává: ZDENĚK NAVRÁTIL, MGR. 
Telefon: 
Adresa: Ulice: ŽIŽKOVA 

Obec: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Okres: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

fČ : 00295841 

Čís. pop. 1 orient. : 227/1 
PSČ: 59101 

PROVOZOVATEL VOZIDLA 1 POJIŠTĚNÝ (osoba uvedená v technickém průkazu vozidla) 
Shodný s pojistníkem 

VLASTNÍK VOZIDLA (popř. leasingová společnost) 
Shodný s pojistníkem 

POJISTNÝ ZÁJEM 
Je vozidlo Vaše? 

VOZIDLO - technická data 

ano 

RZ (SPZ): ZRI4700 Datum uvedení do provozu: 26.05.1999 Série a Č. techn. průkazu : Ul061526 
Druh vozidla: Nákl.automobil3501-12000 kg 
Počet míst: 9 VIN nebo výr. Č . karosérie: WDB6771841K309281 
Značka vozidla: MERCEDES-BENZ Model: 1124 AF HAS.SPEC. 
Výkon motoru (kW): 177 Kubatura motoru (ccm): 5958 
Využití vozidla: Vozidla HZS a JSDHO 
Datum prohlídky vozidla: 9. 10. 2017 
Místo prohlídky vozidla: ŽĎÁR N.S. 
Vozidlo poškozeno: Ne 

Nositel bonusu/malusu: pojistník 

3264855/1 Pojistná smlouva Č. 0029897075 

Celková hmotnost (kg): 12000 
Vozidlo na leasing: ne Plátce DPH: ne 

Prohlídku provedl: ZEMAN L. 
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HA v ARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA 
Pojistná částka vozidla: 
Limit plnění nadstandardní výbavy: 
Nadstandardní výbava: 

1860000 Kč 
OKč 

Rozsah pojištění: MAX (nebezpečí: živelní událost, střet nebo náraz, odcizení, vandalismus) 
Spoluúčast: 0% , min. 2000 Kč, pro nebezpečí vandalismus je spoluúčast 0%, min. 5000 Kč 
Rozhodná doba v měsících: 180 Předchozí pojistitel: Hasičská vzájemná pojišt'ovna, a. s. 

Bonus/malus převzat z č. pojistné sml.: 2743074 
Bonus/malus akceptován na základě: čestného prohlášení na smlouvě 
Pojistník byl seznámen s tím, že v případě pojistné události hradí pojistitel opravu vozidla i v autorizovaném servisu. 

DODATKOVÁ PŘI POJIŠTĚNÍ 
Pojištění všech skel 

Pojistné: 30772 Kč 

Pojistná částka: 20 000 Kč Spoluúčast: 5 % minimálně: 500 Kč Pojistné: 2 400 Kč 
Na pojismé plněni za pojistnou událost nastalou v době prvních 3 měsíců od počátku pojíštěni se sjednává spoluúčast 50%, pokud pojištěni bylo sjednáno pro vozidlo 
po uplynuti I měsíce od data jeho prvni registrace. Na pojistném plněni u pojistných událostí vzniklých později se pojištěný podili spoluúčasti, jež je uvedena v 
pojistné smlouvě. 

Pojištění úrazu 
Pojistné limity: smrt úrazem: 200 000 Kč Trvalé následky: 400 000 Kč Doba nezbytného léčení: 40 000 Kč 

Spoluúčast: 0% minimálně: O Kč Pojistné: 2 160 Kč 
Pojistné: 4560 Kč 

Celkem pojistné bez slev: 35332 Kč 
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REKAPITULACE 
Roční pojistné celkem včetně slev: 
Splátkovost: 2 x ročně 

První pojistné: 
Sleva za splátkovost: 

Výše splátek podle sjednané četnosti splátek: 

0% 
35332 Kč 

O Kč 
17666 Kč 
17666 Kč 

Každá další splátka pojistného bude pravidelně uhrazena k O I. dni ledna, července každého roku ve výši 17 666 Kč. 

ZPŮSOB PLACENÍ 
I. splátka: bankovním převodem 
Další splátky: poštovní poukázkou 

BANKOVNÍ SPOJENÍ Hasičské vzájemné pojišťovny,a.s.: 
Č. účtu: 2252383 Kód b.: 0300 Var. symb.: 0029897075 Konst. symb.: 3558 
DOBA POJIŠTĚNÍ 
Počátek pojištění: 01.01.2018 čas: 00:00 hod Konec pojištění: 

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
Pro pojištění, které vznikne z této smlouvy, platí obecně závazné právní předpisy a příslušné všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky nebo 
smluvní ujednání. Pojistník/pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen s jejím obsahem i se zněním všeobecných pojistných 
podmínek, doplňkových pojistných podmínek nebo smluvních ujednání, které jsou její nedílnou součástí. Dále prohlašuje, že mu byly před uzavřením pojistné 
smlouvy sděleny informace dle § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 
Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem lze rovněž řešit cestou mimosoudního řešeni spotřebitelských sporu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporu, u sporu týkajících se pojistných smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese 
www.coi .cz. 
Odchylně od Smluvních ujednání NP/02/20 16, článku 5, odst. 5 se pojištění vztahuje i na poškození či zničení pneumatik. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé na 
všech komunikacích a i mimo komunikace, to pouze v případě, že dojde ke škodné události v přímé souvislosti se zásahem. 

Dále se smluvně ujednává následující: 
vozidlo je pojištěno včetně výbavy; správcem PS je PETRAST, a.s. číslo PZ 41525; platby zasílat prostřednictvím PETRAST, a.s. 

PŘÍLOHY k pojistné smlouvě: 

Pojistník/pojištěný při sjednání této smlouvy převzal: 
NP/O 1120 14 Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro škodové pojištění 
NP/05/20 17 Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění motorových vozidel 
NP/06/20 17 Doplňkové pojistné podmínky pro dodatková pojištění k POVaHA V 
NP/06/20 15 Základní a dodatková asistence pro vozidla nad 3,5 t. 
ŽP/O 1120 14 Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro obnosové pojíštění 
ŽP/02/20 14 Doplňkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění 
ŽP1I5/2014 Zásady a tabulky pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění 
Kanička asistenční služby 
Záznam z jednání s klientem 
OS/02/2014 Poučení o právu klienta na odstoupení od pojistné smlouvy. 
Pojistka 
ZÁZNAM o dopravni nehodě 

Hasičská vzájemná pojišt'ovna, a.s. 

~ 
® Římská 45, PRAHA 2, 120 00 

rč: 46 97 34 51 CD 
oblastní pobočka HVP, a.s. Žďár nad Sázavou 

se sídlem Komenského 1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 
tel. 566621139 e-mail: zdarns@hvp.cz 

V ŽĎÁR NAD SÁZAVOU dne 09.10.2017 

PZ: 9035 
PPZ: 

3264855/3 

 .......... . 
podpis a razítko zplnomocněného 

zástupce pojistitele 

Tipař nebo správce SDH: O 

Pojistná smlouva Č. 0029897075 

podpis pojistníka 

1111111111 111111111111 
0000298970757 
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VZÁJEmnÁ 
POJIŠŤOunA, A.5. 

ZÁZNAM Z JEDNÁNí (dle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

a POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTA 
(dle § 21 zákona Č . 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 

Pojistitel 

Hasičská vzájemná pOjišťovna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Č. 2742 
sídlo: Římská 2135/45, 12000 Praha 2, Česká republika IČ: 46973451 
e-mail: info@hvp.czID dat.schránky: 3ncedf2 tel.: 222119119 

Pojišťovací zprostředkovatel (dále "PZ") nebo zaměstnanec pojistitele 

Společn ost / Jméno a příj m en í: ~~"!".!3~?2"~_~:~: ______________________________________________________________________ _ Reg. Č . ČNB: IČ26906538 ----------------------
Sídlo / Bydliště: _~~_~~~~L~~E~~_ll~y_?_~~t~~_~~_~_~~_~9:~~_!:~_~_?_~~_~~_?_~ _______________________ ________________ . Tel.: 566629199 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem PZ: Vokoun Jaroslav 

Místo podnikání, liší-Ii se od bydliště, 
u právnické osoby zápis v obchodním rejstříku: 

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (dále "PPZ") 

Společnost / Jméno a příjmení: Reg. Č. ČNB: 

Sídlo / Bydliště: Tel.: 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem PPZ: 

Místo podnikání, liší-Ii se od bydliště, 
u právnické osoby zápis v obchodním rejstříku: 

Klient 

Společnost / Jméno a příjmení: Město Žďár nad Sázavou RČ / IČ: 00295841 

Sídlo / Bydliště : ~9.:~!_~~_~_~~~_~~_?_~~_~l~_~9..'!~_~~?i~ _____________________ ____________________________________ . ________ _ DiČ: CZ00295841 

Zasto u pen á / ný: _~~~:_~9..~_~~~_~ _~~_'!!:~!~I_~~_-_~_~~!.?~_~?_~ _________________________________________________________ _ Tel.: 

Specifikace potřeb klienta: 

Pojištění majetku a odpovědnosti: 
O pojištění staveb 

O pojištění domácnosti 
O pojištění občanské odpovědnosti 
O pojištění odpovědnosti zaměstnance 
jiné pojištění: 

Pojištění vozidla: 
O havarijní pojištění 

O povinné ručení 

při pojiště n í: __ __________________________________ _ 

Pojištění podnikatelů: 

[RJ pojištění majetku 

O pojištění odpovědnosti 
O pojištění finančních rizik 

jiné pojištění: 

Pojištění osob: 
O zabezpečení pro případ smrti 

O zabezpečení pro případ dožití 

O zabezpečení pro případ nemoci 
O zabezpečení pro případ úrazu 
O zabezpečení dětí 
jiné pojištění: 

Specifikace požadavků klienta (včetně základních parametrů pojištění, např. IimitQ pojistného plnění, výše spoluúčasti atd.): 

havarijní pojištění hasičského speciálu; MB 1124 AF; limit plnění 1.860.000 Kč; rozsah MAX - živel, střet nebo náraz, odcizení se 
spoluúčastí O % min. 2.000 Kč; vandalismus se spoluúčastí O % min. 5.000 Kč; autorizovaný servis, pojištění všech skel na limit 
plnění 20.000 Kč se spoluúčastí 5 % min. 500 Kč; připojištění poškození pneumatik v souvislosti se zásahem, pojištění se 
vztahuje i mimo pozemní komunikace v souvislosti se zásahem 

Upozornění pojistitele ve smyslu zák. 89/2012 Sb. na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním: 

nejsou 



Prohlášení klienta: 

1. Klient souhlasí s výše uvedenými údaji a svým podpisem potvrzuje, že jeho veškeré výše uvedené požadavky 
a potřeby jsou pravdivé a přesné a byly pojišťovacím zprostředkovatelem či zaměstnancem pojistitele 
zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně a informace mu byly také poskytnuty srozumitelně, jasně 
a přesně. 

2. Klient bere na vědomí, že tento dokument, spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou, slouží Hasičské vzájemné 
pojišťovně, a.s. pro vyhodnocení požadavků klienta ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb. 

3. Klient svým podpisem potvrzuje, že převzal originál tohoto dokumentu, druhé vyhotovení dokumentu obdrží 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a třetí vyhotovení pojišťovací zprostředkovatel, je-Ii smlouva sjednána jeho 
prostřednictvím. 

Informace pro klienta podle §21, zákona Č. 38/2004 Sb.: 

1. Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí, jehož zápis lze ověřit u České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
nebo na jejich internetových stránkách - www.cnb.cz. 

2. Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje, že nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech 
a kapitálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., převyšující 10 %. 

3. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., nebo osoba ovládající pojišťovnu, nemá přímý ani nepřímý podíl na 
hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %. 

4. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, 
11503 Praha 1, žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele je možno podat u příslušného soudu dle zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

5. POjišťovací zprostředkovatel prohlašuje, že na základě smlouvy o obchodním zastoupení vykonává 
zprostředkování pojištění výhradně pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s., Římská 2135/45, 12000 
Praha 2, Česká republika, IČ: 46973451, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka číslo 2742. 

6. Záznam z jednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvou. 

7. Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR. 

Doporučení pojistného produktu klientovi pojišťovacím zprostředkovatelem. 
klient s nabídkou souhlasí. 

V: Žďár nad Sázavou 

Dne: 8.10.2017 

05/01/2017 

------- -------
podpiS pz, PPZ, nebo zaměstnance pojistitele 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

~ 
® ŘímSká 45, PRAHA 2, 120 DO 

ič: 46 97 34 51 CD 
oblastní pobočka HVp' a,s, Žďár nad Sázavou 

se sídlem Komenského 1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 
tel. 566 621 139 e-mail: zdarns@hvp.cz 

podpiS klienta 




