Příloha č. 2: Pojistný program

1. Pojištění majetku
Místo pojištění:
a. Teplého 2141, Zelené předměstí, 532 20 Pardubice (areál společnosti) a Bělehradská 379 Pardubice
b. Územní města Pardubic a okolních obcí v dojezdu místní dopravy pojištěného (čekárny, předprodejní
střediska v pronájmu, měnírny, sociální zařízení apod.)
c. Přístavní mola
d. Přístaviště – Labská 2476, Pardubice

1.1. Živelní pojištění – sdružený
a atmosférických srážek
Pojištěné věci
Soubor nemovitostí vlastních
Soubor věcí movitých (bez motorových
vozidel)
Soubor zásob vlastních
Cizí movité zařízení, které pojištěný
užívá na základě písemné smlouvy
Peníze a ceniny

živel

včetně

nepřímého

úderu

Místo pojištění

Pojistná částka [Kč]

a, b

518.000.000

a, b

160.000.000

a, b

10.000.000

a

150.000

a, b

500.000

b

300.000

c

2.000.000

a, b

1.000.000

a

500.000

blesku

Automaty na vhazování mincí včetně
obsahu – jízdenkové výdejní automaty
(1. riziko)
Přístavní mola 5 ks
Poškození nadzemního trolejového
vedení (1. riziko)
Komunikace a podzemní vedení
(1. riziko)

1.2. Živelní pojištění – FLEXA + krupobití a vichřice
Pojištěné věci
Soubor movitých věcí - motorová
vozidla (1. riziko)

Místo pojištění

Pojistná částka [Kč]

a

50.000.000
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Spoluúčasti:
Pojištěné riziko

Nemovitosti

Věci movité

Soubor motorových

[Kč]

[Kč]

vozidel [Kč]

10.000

10.000

50.000

Požár, výbuch, blesk, pád letadla
Záplava

5%, minimálně 10.000 5%, minimálně 10.000

Vichřice, krupobití
Sesuv půdy, tíha sněhu, pád
předmětu, zemětřesení
Vodovodní škody

-

5.000

5.000

50.000

5.000

5.000

-

1.000

1.000

-

Limity pojistného plnění:
Pojištěné riziko

Limity pojistného plnění (v Kč)

Požár, výbuch, blesk, pád letadla

Bez limitu

Záplava

30.000.000

Vichřice a krupobití

60.000.000

Sesuv půdy, tíha sněhu, pád

60.000.000

předmětu, zemětřesení
Vodovodní škody

5.000.000

1.3. Pojištění pro případ vandalismu, odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
Pojištěné věci

Pojistné částky [Kč]

Spoluúčast [Kč]

100.000

5.000

Soubor věcí movitých (1. riziko)

1.000.000

5.000

Soubor zásob (1. riziko)

1.000.000

5.000

Peníze a ceniny (1. riziko)

500.000

5.000

Peníze přepravované pověřenou osobou

400.000

5.000

20.000

5.000

300.000

5.000

500.000

5.000

500.000

5.000

Stavební součásti (1. riziko)

Soubor platných tuzemských oběžných
mincí v prodejních automatech (1. riziko)
Vandalismus na vozidlech – dle seznamů
v příloze č.4 (1.riziko – nezjištěný pachatel)
Vandalismus na movitém a nemovitém
majetek (1. riziko – nezjištěný pachatel)
Poškození nadzemního trolejového vedení
Včetně neznámým vozidlem (1. riziko)

1.4. Pojištění přepravovaného nákladu – sdružený živel, odcizení
loupežného přepadení – územní rozsah Evropa včetně Turecka
Pojištěné věci
Přeprava věcí přepravovaných
zájezdovým autobusem

Pojistná částka [Kč]

Spoluúčast [Kč]

2.000.000

5.000

2

včetně

2. Pojištění elektroniky - allrisk
Pojištěné věci

Roční limit

Místo

Spoluúčast

pojištění

[Kč]

a, b

5.000

2.000.000

a, b

5.000

1.000.0000

b

5.000

750.000

Kancelářská a výpočetní technika,
kamerový systém

plnění
[Kč]

Ovládací elektronické skříně
výhybek a zobrazovací jednotky
návěstidel
Informační tabule

3. Strojní pojištění
Předmět pojištění

Místo

Pojistná částka Spoluúčast Limit plnění

pojištění

[Kč]

a

22.000.000

[Kč]

[Kč]

Plnící kompresorová stanice CNG včetně
řídící logiky a výdejních stojanů

100.000

Bez limitu

(Rok pořízení 2009)

4. Pojištění odpovědnosti za škodu – územní rozsah ČR
Pojištěné riziko

Pojistná částka [Kč]

Spoluúčast [Kč]

Obecná odpovědnost

15.000.000

5.000

Regresy zdravotních pojišťoven

3.000.000

5.000

500.000

1 000

2.000.000

5.000

5.000.000

5.000

1.000.000

5.000

2.000.000

5.000

1.000.000

5.000

5.000.000

5.000

Škoda způsobená zaměstnancům, učňům atd.
Finanční škody
Odpovědnost za převzaté věci za účelem
provedení objednané činnosti včetně zkušebních
jízd
Odpovědnost z činnosti nestátního
zdravotnického zařízení - rehabilitace
Pojištění odpovědnosti za nemajetkové újmy
uplatněné v souvislosti s právem na ochranu
osobnosti
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou
výrobku
Odpovědnost z uchycení konzolí trakčního
vedení na nemovitostech v KÚ Pardubice
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5. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
Předmětem pojištění odpovědnosti z provozu vozidel jsou veškerá vozidla uvedená v příloze č. 4 – Seznam
vozidel – pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.
Zadavatel k tomuto uvádí, že v mezidobí od vyhlášení výzvy k podávání nabídek do uzavření pojistné
smlouvy předpokládá obnovu vozidlového parku trolejbusů. V seznamu vozidel jsou uvedena jak vozidla,
která jsou provozována při vyhlášení výzvy k podávání nabídek, ale je o nich předpokládáno, že v pojistném
období již nebudou provozována ani pojišťována (vozidla ev. č. 341, 342, 346, 348, 381, 382, 383, 386 –
391, označená v seznamu červeně), tak současně vozidla, která dosud nejsou zařazena do majetku
zadavatele, ale podle stávajících předpokladů budou již provozována i pojišťována ke dni počátku pojistného
období (vozidla ev. č. 410 – 424, označená v seznamu zeleně). Způsob, jak se má tato skutečnost
promítnout do cenové nabídky uchazeče je popsán v kapitole 8. výzvy k podávání nabídek.
Minimální limity plnění 100/100 mil. Kč.

6. Havarijní pojištění vozidel
Předmět pojištění
Příloha č. 3 – Seznam vozidel –
havarijní pojištění vozidel

Místo

Pojistná

pojištění

částka [Kč]

Evropa

Viz příloha
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Spoluúčast
5%, min 5.000
Kč

