
Pojistná smlouva

pojištění hasičů SDH obcí Iměst/ pro

případ úrazu

čislo:
 

          
0500253083

  

článek ]

Uvodní ustanovení

Pro tento druh pojištěni platí příslušná

ustanovení občanského zákoníku, dále

Všeobecné pojistné podmínky pro případ

úrazu, schválené dne 30.7.1992 Ministerstvem

financí ČR pod čj. 103/39 561/92 a DPPU.

. článek 2

Učastníci smlouvy

a) Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

se sídlem v Praze 2, PSČ 120 00, Římská 45,

lČ: 46 97 34 51, zapsaná vobchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2742

zastoupená: lng. Jaroslavou Jelenovou, broker

(dále jen "pojišt'ovna").

a

b) Městská část Praha - Kunratice

K Libuši 7/10

148 23 Praha 4 - Kunratice

IČ : 00 23 11 34

zastoupená: Ing. Arch. Ivanou Kabelovou,

starostkou MČ

se sídlem :

(dále jen “pojistník").

článek 3

Předmět a rozsah pojištění

1. Touto smlouvou je pojištěn pro případ úrazu

život nebo zdraví pojištěného proti těmto

rizikům:

a) smrt úrazem,

b) trvalé následky úrazu,

c) doba nezbytného léčení následků úrazu

v tomto rozsahu:

ad a) na dohodnutou pojistnou částku

ad b) procentuální částkou 2 dohodnuté

pojistné částky, a to na základě

lékařského ocenění dle oceňovacích

tabulek B pojišťovny.
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ad c) procentuální částkou 2 dohodnuté

pojistné částky, a to na základě

lékařského ocenění dle oceňovacích

tabulek A pojišťovny.

článek 4

Oprávněná osoba

V případě pojistné události smrti úrazem

nabývají práva na plnění oprávněné osoby

vyplývající ze zákona.

článek 5

Pojistná událost

Pojistná událost je nahodilá událost, ze které

. vzniká pojišťovně povinnost plnit, tj. jsou

splněny současně všechny smluvně dohodnuté

podmínky a zákonem stanovené předpisy.

článek 6

Pojistná částka

1. Pojistná částka pro pojištěné riziko je

dohodnutá finanční částka udávající maximální

výši, do které je pojišťovna povinna v případě

pojistné události pojištěnému či oprávněné

osobě plnit.

2. Nastane-li pojistná událost, je pojišťovna

povinna plnit v tomto rozsahu:

a) pro riziko smrti úrazemz. .. Kč,

b) pro riziko trvalých náslec

................................. 1 Kč,

c) pro riziko doby ne léčeni

následků úrazu: ............. Kč

článek 7

Pojištěné osoby

1. Pojištění jsou členové zásahové jednotky

sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH)

MČ, kteří jsou pověřeni výkonem této

funkce. Jmenný seznam pojištěných osob je

evidovaný u pojistníka.

2. Počet pojištěných: .................... 18

článek 8

Pojistná doba

1. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou

jako dlouhodobé pojištění.

2. Počátek pojištěnlje od: ...1.1.2012

ÚMČ Praha - Kunratice

Doručeno: 06.01.2012
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článek 9

Poiištěná činnost a místo pojištění

Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde

při provádění zásahu (tzn. v dobé od vyhlášení

poplachu do návratu členů zásahové jednotky

na základnu). Dále při školení, výcviku a

údržbě techniky. Pojišténá činnost v tomto

případě začíná a končí místem hromadného

srazu.

článek 10

Pojistné období

Pojistným obdobím se rozumí dohodnuté

období pro placení pojistného. Pojistným

obdobím pro toto pojištění je jeden rok.

článek 11

Pojistné

1. Pojistné je smluvní cenou za poskytovanou

pojistnou ochranu.

Roční pojistné na 1 člena činí ...300,- .Kč

Roční pojistné za všechny členy ve výši

........... 5 400,-............... Kč uhradí pojistník

do ..... 15.1. každého roku na

účet Hasičské vzáiemné pojišťovny, a.s.

číslo ČSOB, a.s. - divize

Poštovní spořitelna, konstantní svmbol

3558, variabilnísymbol .. .

4. Pojistné i pojistné plnění je splatne v on a v

české měně.

5. Touto smlouvou se ruší PS č. 10041083 ze

dne 27.11.2003

9
°
.
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článek 12

Hlášení pojistných událostí

1. Pojistnou událost oznámí pojišťovně

městská část, u které je člen jednotky

pojištěn.

2. Pojistná událost se oznámí na tiskopisu

Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. s

názvem: "Hlášení pojistné události". Na

něm městská část potvrdí, že dotyčný hasič

byl vdobě úrazu veden vseznamu členů

SDH MČ, že kúrazu došlo skutečně při

činnosti uvedené v hlášení pojistné události

a šlo o činnost, na kterou se vztahuje

pojištění podle smlouvy. Tiskopis musí být

řádně a pravdivé vyplněn, opatřen razítkem

a podpisem příslušné městské části.

3. Hlášení o pojistné události bude zasíláno k

likvidačnímu řízení Hasičské vzájemné

pojišťovny,a.s., Římská 45, 120 00 Praha 2.

4. Pojišťovna má právo si od pojistníka

vyžádat další doklady nezbytné k vyřízení

likvidace pojistných událostí aje oprávněna

podle potřeby prověřit podklady, podle nichž

T.č.:ÚŽP/2/99

 

byl vyhotoven tiskopis o úrazu pojištěného

člena.

článek 13

Aktualizace souboru pojištěných osob

Pokud dojde během pojistného období ke

změnám v počtu pojištěných osob nad

smluvený rámec, je pojistník povinen doplatit

poměrnou část ročního pojistného za každého

pojištěného člena. Při snížení počtu pojištěných

osob pod smluvený rámec se pojistné nevrací .

článek 14

Zánik pojištění

1. Pojištění může vypovědět každý z účastníků

do dvou měsíců po uzavření pojistné

smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní,

jejím uplynutím pojištění zanikne.

2. Pojištění, u kterého je sjednáno běžné

pojistné, zanikne výpovědí ke konci

pojistného období; výpověď musí být dána

alespoň šest týdnů před jeho uplynutím.

článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti

dnem ............1.1.2012.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou

stejnopisech, z nichž jeden je uložen v

pojišťovně a druhý u pojistníka.

V Praze dne 30.12.2011

razítko a podpis pojistníka

razítko a podpis pojišťovny

Has“ ská vzá'emná p jlšt'ovna, a.s.

120 00 P HA 2. ímská 45
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