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Česká pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČ 452 72 956 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464, 

 kterou zastupuje Ing. Karel Weinzettl 

(dále jen „pojišťovna“)  

 

a 

 

IKON spol. s r.o. 
Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9 - Hloubětín  

 
IČ: 458 00 031 

 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10540 

 
kterou zastupuje Ing. Radek Adamec, jednatel 

 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

uzavírají rámcovou pojistnou smlouvu 
 

č. 56766493-28 
o pojištění bytových domů 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tato smlouva je ve správě České pojišťovny a.s., pojištění průmyslu a podnikatelů, 
Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 - Karlín 

 

Na základě dohody smluvních stran došlo s účinností ode dne 1.7.2014 ke změně pojistné 
smlouvy. Tímto se nahrazuje předchozí verze. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále též „VPPMO-P-01/2014“), 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb k podnikání DPPSP-P-01/2014 
(dále též „DPPSP-P-01/2014“), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění 
movitých věcí  DPPMP-P-01/2014 (dále též „DPPMP-P-01/2014“) a Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění strojů DPPST-P-01/2014 (dále též „DPPST-P-
01/2014“). Pojistné podmínky VPPMO-P-01/2014, DPPSP-P-01/2014, DPPMP-P-01/2014 
a DPPST-P-01/2014 jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy. Pojistník 
tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této 
smlouvy je přijímá. 

1.2. Pojištěnými z této smlouvy jsou příslušná společenství vlastníků jednotek (dále též „SVJ“), 
bytová družstva (dále též „BD“), příp. jiní vlastníci bytového domu uvedení na přihlášce 
k pojištění. 

1.3. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojištěný. 

1.4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou. 

 

2. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

2.1. Předmětem rámcové smlouvy je vymezení rozsahu pojištění, způsobu stanovení sazeb 
pojistného, způsob platby pojistného, splatnost pojistného a způsob přihlašování resp. 
odhlašování z pojištění. 

2.2. Pojištění podle této smlouvy bude sjednáno na základě přihlášení věci k pojištění dle 
nabídky pojištění, která se jejím písemným přijetím ze strany pojištěného stává přihláškou 
k pojištění (dále též „přihláška“) – viz příloha č. 1 této pojistné smlouvy.  

 

3. POJIŠTĚNÉ VĚCI  

V souladu s ustanovením článku 3 DPPSP-P-01/2014 se pojištění dle této smlouvy 
vztahuje na budovu, stavbu bytového domu včetně garáží a garážových stání, vybavení 
budov a jiných staveb jako např. zabudovaných, tj. s pojištěnou budovou pevně spojených 
movitých věcí sloužící jejímu provozu jako např. zabudovaný nábytek, doplňkové tepelné 
a energetické zdroje, koncová a rozvodná zařízení anténních systémů, fotovoltaických 
panelů do výkonu 50 kWp. Venkovní úpravy jako např. přípojky trubních a kabelových 
inženýrských sítí, zpevněné plochy, venkovní schodiště a opěrné a zárubní zdi, oplocení a 
drobná zahradní architektura.(čl.7, bod 15 DPPSP-P-01/2014) 

 

4. POJIŠTĚNÁ NEBEZPEČÍ 

4.1. Pojištění podle této rámcové smlouvy se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená 
v DPPSP-P-01/2014, článku 2, bodu 1, písm. a) až k): 

a) požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu; 

b) povodeň nebo záplava; 

c) vichřice nebo krupobití; 

d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; 

e) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; 

f) tíha sněhu nebo námrazy; 

g) zemětřesení 

h) voda vytékající z vodovodních zařízení; 

i) zamrzání vody ve vodovodním potrubí; 

j) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci  

k) odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží 
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4.2. Po dohodě lze pro jednotlivé pojištěné sjednat pojištění i pro jiná pojistná nebezpečí, a to 
formou individuálního ujednání v jejich přihlášce k pojištění. 

 

5. ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Podle této rámcové smlouvy může pojistník samostatně sjednat pojištění pro bytové 
domy, vč. připojištění, s pojistnou částkou (dále jen „PČ“) maximálně ve výši 100 mil. Kč. 
V případě pojištění domu na vyšší pojistnou částku než 100 mil. Kč je toto možné pouze 
se souhlasem pojišťovny. 

 

6. MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Jako místo pojištění se sjednává adresa bytového domu na území České republiky 
uvedená na přihlášce k pojištění. 

 

7. SPOLUÚČAST 

7.1. Pokud není uvedeno dále jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného ve výši 
1.000,- Kč na každé pojistné události. 

7.2. Pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava (čl. 4., odst. 4.1., pol. č. 1b) se sjednává 
spoluúčast ve výši 10%, min. však 1.000,- Kč na každé pojistné události. 

 

8. MAXIMÁLNÍ LIMITY PLNĚNÍ 

Pro níže uvedené položky pojistných nebezpečí dle čl. 4., odst. 4.1. této smlouvy se 
ujednávají následující maximální limity plnění: 

8.1. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené povodní nebo záplavou  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí povodeň 
nebo záplava je omezeno částkou 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionů) Kč z jedné 
pojistné události. 

8.2. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené vichřicí nebo krupobitím  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí vichřice 
nebo krupobití je omezeno částkou 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionů) Kč z jedné 
pojistné události. 

8.3. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené sesouváním půdy, zřícením skal 
nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí sesouvání 
půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin je omezeno 
částkou 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionů) Kč z jedné pojistné události. 

8.4. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené pádem stromů, stožárů nebo jiných 
předmětů  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí pád 
stromů, stožárů nebo jiných předmětů je omezeno částkou 100.000.000,- (slovy: 
jedno sto milionů) Kč z jedné pojistné události. 

8.5. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí tíha 
sněhu nebo námrazy je omezeno částkou 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionů) Kč 
z jedné pojistné události. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se 
ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena 
nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy. 
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8.6. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené vodou vytékající z vodovodních 
zařízení  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí voda 
vytékající z vodovodních zařízení je omezeno částkou 10.000.000,- (slovy: deset milionů) 
Kč z jedné pojistné události. 

8.7. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené  zamrzáním vody ve vodovodním 
potrubí  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí zamrzání 
vody je omezeno částkou 10.000.000,- (slovy: deset milionů) Kč z jedné pojistné události. 

8.8. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené odcizením věci krádeží vloupáním 
nebo loupeží  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí odcizení 
věci krádeží vloupáním nebo loupeží je omezeno částkou 50.000,- (slovy: padesát tisíc) 
Kč z jedné pojistné události, a to za podmínky, že událost bude bez zbytečného odkladu 
po zjištění ohlášena a skutečnosti dle čl. 8, odst. 15 nebo odst. 16 DPPSP budou 
doloženy protokolem sepsaným Policií České republiky. 

Ujednává se, že pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží se 
sjednává i pro případ poškození nebo zničení stavebních součástí pojištěné stavby 
způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci. 

8.9. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené úmyslným poškozením nebo 
úmyslným zničením věci (s výjimkou poškození věci znečištěním)  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí úmyslné 
poškození nebo úmyslné zničení věci (s výjimkou poškození věci znečištěním) je 
omezeno částkou 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc) Kč z jedné pojistné události, a to za 
podmínky, že událost bude bez zbytečného odkladu po zjištění ohlášena a příslušné 
skutečnosti budou doloženy protokolem sepsaným Policií České republiky. 

8.10. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené úmyslným poškozením nebo 
úmyslným zničením věci znečištěním  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí úmyslné 
poškození nebo úmyslné zničení věci znečištěním je omezeno částkou 20.000,- (slovy: 
dvacet tisíc) Kč z jedné pojistné události, a to za podmínky, že událost bude bez 
zbytečného odkladu po zjištění ohlášena a příslušné skutečnosti budou doloženy 
protokolem sepsaným Policií České republiky. 

8.11. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené zkratem nebo přepětím v rozvodné 
síti a přepětím nebo indukcí v souvislosti s úderem blesku  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí zkrat 
nebo přepětí v rozvodné síti a přepětí nebo indukce v souvislosti s úderem blesku je 
omezeno částkou 50.000,- (slovy: padesát tisíc) Kč z jedné pojistné události. 

8.12. Ujednání o limitu plnění pro škody způsobené poškozením skel v důsledku jiných 
než výše specifikovaných pojistných nebezpečí  

Ujednává se, že pojistné plnění za škody vzniklé poškozením skel v důsledku jiných než 
výše specifikovaných pojistných nebezpečí je omezeno částkou 200.000,- (slovy: 
dvě stě tisíc) Kč za pojistný rok pro celou rámcovou smlouvu. Limit plnění z jedné pojistné 
události bude stanoven pro každého pojištěného ujednáním k této položce v jeho 
přihlášce k pojištění. 

 

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

Pro níže uvedené položky pojištěných nebezpečí dle čl. 4., odst. 4.1. této smlouvy platí 
následující zvláštní ujednání: 

 



Pojistná smlouva č. 56766493-28          STRANA: 5 

9.1. Náraz dopravního prostředku  

Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětu 
pojištění nárazem vozidla. Vozidlem se rozumí silniční (motorové nebo nemotorové), 
zvláštní, přípojné nebo historické vozidlo ve smyslu příslušných platných předpisů nebo 
kolejové vozidlo, nebylo-li toto vozidlo v době nárazu řízeno nebo provozováno 
pojištěným, pojistníkem nebo oprávněnou osobou. 

9.2. Voda unikající z dešťových žlabů a svodů a voda vystupující z kanalizace  

Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 4, bodu 4.9., písm. a) DPPSP-P-01/2014 se 
za vodu vytékající z vodovodních zařízení považuje i voda vystupující z odpadních potrubí 
a kanalizace v důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav, povodní a nahromaděných 
vod z dešťových srážek. 

Ujednává se, že za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda unikající 
z řádně instalovaných a udržovaných dešťových svodů jakéhokoliv druhu. 

9.3. Pojištění hasicích přístrojů a vybavení hydrantů  

Pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží a úmyslné 
poškození nebo úmyslné zničení, se ujednává, že pojištění se vztahuje také na hasicí 
přístroje a vybavení hydrantů umístěné ve společných prostorách bytového domu s tím, 
že pojistné plnění za odcizení bude poskytnuto za podmínky ohlášení Policii ČR 
bezprostředně po jeho zjištění. 

9.4. Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení, včetně poškození nebo zničení 
předmětu pojištění znečištěním nebo poškrábáním (vandalismus) nezjištěným 
pachatelem  

Pro pojištěné bytové domy se ujednává: Pokud pachatel nebyl zjištěn, vzniká právo na 
plnění za podmínky, že úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění bylo bez 
zbytečného odkladu po jeho zjištění ohlášeno Policii České republiky. Za znečištění nebo 
poškrábání se považuje mimo jiné také úmyslné poškození nebo úmyslné zničení 
předmětu pojištění nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem. Ve smyslu 
pojistných podmínek je v případě znečištění nápisem či malbou přiměřeným způsobem 
opravy přemalování nebo vyčištění poškozeného místa. 

9.5. Škody zkratem, podpětím nebo přepětím, indukcí  

Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětu 
pojištění zkratem, podpětím nebo přepětím, které vzniklo v rozvodné síti, nebo indukcí 
v souvislosti s úderem blesku. 

9.6. Poškození skel v důsledku jiných než výše specifikovaných pojistných nebezpečí  

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na veškerá skla a skleněné plochy bytového domu, 
které jsou určeny ke společnému užívání (chodby, sklep, půda, výtah, střecha, fasáda 
apod.), pokud k jejich poškození nebo zničení dojde jakoukoliv událostí v důsledku jiných 
než výše specifikovaných pojistných nebezpečí, která nastane nečekaně a náhle a není 
dále vyloučena. 

Z pojištění nevzniká právo na plnění za: 

a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze či eroze; 

b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, 
montáži a při její opravě; 

c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, 
postupného stárnutí; 

d) ztrátu nebo jiné pohřešování. 

9.7. Pojištění movitého majetku 

Ujednává se, že v rámci pojištění bytového domu je sjednáno také pojištění movitého 
majetku ve vlastnictví pojištěného (vybavení kanceláře, nářadí, potřeby pro úklid a údržbu, 
zařízení domovní prádelny apod.). Pojištění se řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami 
pro pojištění movitých věcí  DPPMP-P-01/2014, které jsou nedílnou součástí tohoto 
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pojištění, a sjednává se s maximálním limitem plnění ve výši 50.000,-Kč z jedné pojistné 
události. Místem pojištění je příslušný prostor bytového domu (kancelář, sklad apod.). 

9.8. Připojištění poruchy výtahu  

Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na poškození nebo zničení výtahu bytového 
domu v rozsahu Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění strojů DPPST-P-01/2014, 
které jsou nedílnou součástí tohoto pojištění. Pojištění výtahu se sjednává se spoluúčastí 
ve výši 1.000,-Kč. Pojištění se nevztahuje na výtahy starší 15ti let a na škody způsobené 
úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením výtahu. Dále se ujednává, že pro toto 
pojištění neplatí ustanovení článku 4 bodu 2 písm. c) DPPST-P-01/2014 (elektronické 
prvky nebo elektronické součástky). 

Pojištění v rozsahu bodu 9.8. se sjednává individuálně na žádost pojištěného a je 
uvedeno v Potvrzení o rozsahu pojištění. 

9.9. Připojištění poruchy vjezdových vrat a závor, náhradních energetických zdrojů, 
čerpacích stanic a ostatních technologií 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na poškození nebo zničení uvedených zařízení 
bytového domu v rozsahu Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění strojů DPPST-
P-01/2014, které jsou nedílnou součástí tohoto pojištění. Pojištění se sjednává se 
spoluúčastí ve výši 1.000,-Kč. Pojištění se nevztahuje na zařízení starší 10ti let a na 
škody způsobené úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením. Dále se ujednává, že 
pro toto pojištění neplatí ustanovení článku 4 bodu 2 písm. c) DPPST-P-01/2014 
(elektronické prvky nebo elektronické součástky). 

Pojištění v rozsahu bodu 9.9. se sjednává individuálně na žádost pojištěného a je 
uvedeno v Potvrzení o rozsahu pojištění. 

9.10. Náhradní ubytování nebo ušlé nájemné 

Stala-li se některá z domácností, v důsledku pojistné události z tohoto pojištění bytového 
domu, neobyvatelnou, poskytne pojišťovna po nezbytně nutnou dobu pojistné plnění také 
za: 

a) prokazatelné, účelně vynaložené a přiměřené náklady za náhradní ubytování členů 
pojistnou událostí postižené domácnosti nebo 

b) ušlou pravidelnou zálohovou platbu správních a provozních nákladů bytového domu 
(dále jen platba) od vlastníků pojistnou událostí postižených bytových jednotek. Za 
ušlou platbu se považuje rozdíl mezi platbou skutečně obdrženou a platbou, která byla 
očekávána na základě aktuálního rozpisu plateb na dané období. 

Pojišťovna poskytne pojistné plnění vždy jen za jednu variantu nákladů, tj. buď uvedenou 
pod písm. a) nebo pod písm. b) s tím, že maximální roční limit plnění pro každou bytovou 
jednotku je stanoven ve výši 30.000,- Kč. 

9.11. Ztráta vody 

Pojištění se sjednává pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem 
vody z vodovodního zařízení bytového domu v přímé souvislosti s nastalou pojistnou 
událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení. Pojišťovna 
poskytne pojistné plnění za finanční újmu vzniklou ztrátou vody, kterou je pojištěný 
prokazatelně povinen uhradit třetí osobě. Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze 
všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou v úhrnu 
omezeny částkou 30.000,- Kč pro každého pojištěného. 

9.12. Aerodynamický třesk 

Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojistným 
nebezpečím aerodynamický třesk. Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková 
vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letícím letadlem. 

9.13. Poškození působením kouře 

Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození působením kouře. 
Působením kouře se rozumí působení takového kouře, který unikl náhle a neočekávaně z 
topného nebo varného zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl 
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mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, 
postupným působením kouře. 

9.14. Atmosférické srážky 

Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, 
které vnikly nebo prosákly do pojištěného bytového domu a způsobily jeho poškození. 
Atmosférickými srážkami se pro účely tohoto pojištění rozumí voda z přívalového deště, 
z tajícího sněhu nebo ledu. Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v důsledku 
vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi 
nebo jinými otvory. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku špatného 
technického stavu budovy (např. chybějící nebo poškozená střešní krytina, chybějící nebo 
nefunkční okno, dveře resp. jiná otvorová výplň nebo na škody vzniklé působením 
vlhkosti, hub a plísní nebo na škody vzniklé v souvislosti s tím, že na pojištěné budově 
byly prováděny stavební práce. Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech 
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku z pojistného nebezpečí 
Atmosférické srážky jsou v úhrnu omezena částkou 50.000,- Kč pro každého pojištěného. 

9.15. Pád stromů stožárů nebo jiných předmětů 

Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 4 bodu 4.7. písm. a) DPPSP-P-01/2014 se 
pojištění vztahuje i na případy, kdy se jedná o pád předmětu, který je součástí téhož 
souboru jako poškozený předmět pojištění. 

9.16. Zachraňovací náklady 

Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 18. bodu 2 VPPMO-P-01/2014 neplatí 
omezení zachraňovacích nákladů úhrnným limitem plnění ve výši 1.000.000,-Kč, ostatní 
ujednání tohoto bodu zůstávají nezměněna. 

9.17. Stavby v rekonstrukci – rozestavěné stavby 

Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 4. bodu 1 písm. h) rozestavěné stavby 
DPPSP-P-01/2014 se pojištění vztahuje i na bytové domy, na kterých jsou prováděny 
stavební úpravy, včetně těch, k nimž je potřeba stavební povolení. 

 

10. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 

10.1. Tato rámcová pojistná smlouva se sjednává na jeden pojistný rok s účinností od 1.7.2010. 

10.2. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací, tzn., že 
uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se 
o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně 
nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá 
zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 1. července 
každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána 
v průběhu pojistného roku. 

10.3. Ujednává se, že pojištění jednotlivých pojištěných se sjednává s počátkem uvedeným na 
přihlášce k pojištění jako Počátek pojištění, nejdříve však dnem doručení přihlášky 
pojišťovně. Jednotlivá pojištění sjednaná na přihlášce k této smlouvě se uzavírají do 
konce pojistného roku uvedeného na Přihlášce. Ujednává se, že uplynutím doby, na 
kterou bylo pojištění na přihlášce sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další 
pojistný rok, pokud pojištěný, pojistník nebo pojišťovna nesdělí ostatním účastníkům 
rámcové smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání 
pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 01.07. každého roku. 

10.4. Pojištění dále vznikne pouze za předpokladu, že v přihlášce, jejíž vzor je uveden v příloze 
č. 1 a který tvoří nedílnou součást této smlouvy, bude předmět pojištění identifikovaný 
minimálně následujícími údaji: 

- identifikace pojištěného bytového domu, adresa místa pojištění, 

- název a IČ pojištěného, 

- pojistná částka, 
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- roční pojistné, 

- počátek, příp. konec pojištění, 

- poznámka ohledně zřízení vinkulace pojistného plnění  

10.5. Pojištění končí ke dni prodeje bytového domu nebo ke dni uvedeném na přihlášce 
k pojištění nebo ke dni, ke kterému pojištěný prostřednictvím pojistníka písemně požádá 
pojišťovnu o ukončení pojištění. V případě, že žádost o ukončení pojištění bude 
pojišťovně doručena do konce kalendářního čtvrtletí předcházejícího dni ukončení 
pojištění, náleží pojišťovně pojistné do posledního dne trvání pojištění v měsíci, ve kterém 
bude pojištění ukončeno. V případě, že žádost o ukončení pojištění bude pojišťovně 
doručena později, náleží pojišťovně pojistné do konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém 
bude pojištění ukončeno. 

10.6. Přihláška k pojištění může být doručena elektronicky na adresu 
karel.weinzettl@ceskapojistovna.cz. Originál přihlášky podepsaný pojištěným bude 
pojistníkem doručen k rukám ing. Karel Weinzettl na adresu Česká pojišťovna a.s., 
pojištění průmyslu a podnikatelů, Molákova 576/11, 186 00 Praha 8. Podepsaný originál 
přihlášky bude zkontrolován s elektronickou přihláškou a pojišťovna následně vystaví 
Potvrzení o rozsahu pojištění, včetně předpisu plateb pojistného, čísla účtu pojistníka, na 
který bude pojištění pojištěným hrazeno a variabilního symbolu (dále též „potvrzení“) 
a odešle jej na adresu pojistníka k evidenci. Pojistník zajistí předání potvrzení 
pojištěnému. 

 

11. VÝŠE POJISTNÉHO 

11.1. Roční pojistné za každý pojištěný dům se stanoví jako součin pojistné částky a sazby 
pojistného v promile. 

11.2. Sazba pojistného je pro uvedený rozsah pojištění a pro místa pojištění v nezáplavové 
zóně stanovena ve výši 0,…. promile z pojistné částky. 

 

12. SPLATNOST POJISTNÉHO 

12.1. Roční pojistné za celou rámcovou smlouvu je splatné ve čtyřech čtvrtletních splátkách 
a pojistník je povinen uhradit pojistné ve prospěch účtu České pojišťovny a.s. vedený 
u Raiffeisen Bank a.s. v Praze 2, číslo účtu 246246/5500, variabilní symbol 5676649328, 
konstantní symbol 3558, a to v termínech uvedených na vyúčtování. Pojistník zajistí 
platební styk s jednotlivými pojištěnými a s pojišťovnou prostřednictvím svého zvláštního 
bankovního účtu č. 80012-6985349/0800 vedeného u České spořitelny, a.s. 

12.2. Vyúčtování pojistného bude pojišťovnou provedeno na základě zaslaných přihlášek 
k pojištění a v návaznosti na splatnost pojistného. 

12.3. Odchylně od článku 4 VPPMO-P-01/2014 se ujednává, že v případě zániku pojištění 
z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok. 

 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem 
této smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek 
k této smlouvě nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními 
stranami. 

13.2. Pojistník se zavazuje seznámit oprávněné osoby s obsahem této rámcové smlouvy 
a s pojistnými podmínkami VPPMO-P-01/2014, DPPSP-P-01/2014, DPPMP-P-012014 
a DPPST-P-01/2014. 

13.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

13.4. Pojišťovna si pro další pojistný rok vyhrazuje právo na úpravu sazeb a spoluúčastí 

mailto:karel.weinzettl@ceskapojistovna.cz
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v závislosti na škodním průběhu. Tato změna musí být oznámena pojistníkovi nejméně 
dva měsíce předem.  

13.5. Tato smlouva obsahuje celkem 9 listů mimo příloh a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 
z nichž po jednom obdrží pojistník a pojišťovna. 

 

14. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Vzor přihlášky k pojištění 

Příloha č. 2: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2014 

Příloha č. 3: Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2014 

Příloha č. 4 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2014 

Příloha č. 5: Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů  DPPST-P-01/2014 

 
 
V Praze, dne 17.6.2014    V Praze, dne 17.6.2014 
 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 

Podpis a razítko pojistníka    Podpis a razítko pojišťovny 


