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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 I. 

 Rozsah: Komplexní živel včetně nepřímého úderu blesku a atmosférických srážek 

Pojištěné věci Místo 

pojištění 

Rozsah Pojistná částka / 

limit [Kč] 

Soubor nemovitostí a staveb 1) 
A,B 

FLEXA 550 000 000 

Sdružený živel mimo P/Z 60 000 000 (1.R) 

Povodeň nebo záplava (P/Z) 30 000 000 (1.R) 

Vodovodní škoda 5 000 000 (1.R) 

Zkrat nebo přepětí 200 000 (1.R) 

A,B,C,D Vandalismus 500 000 (1.R) 

Soubor věcí movitých A,B  

FLEXA 180 000 000  

Sdružený živel mimo P/Z 60 000 000 (1.R) 

Povodeň nebo záplava (P/Z) 30 000 000 (1.R) 

Vodovodní škoda 5 000 000 (1.R) 

Zkrat nebo přepětí 200 000 (1.R) 

Soubor zásob vlastních A,B 

FLEXA 10 000 000  

Sdružený živel mimo P/Z 10 000 000  

Povodeň nebo záplava (P/Z) 10 000 000  

Vodovodní škoda 5 000 000 (1.R) 

Soubor cizích věcí po právu užívaných A 

FLEXA 150 000  

Sdružený živel mimo P/Z 150 000  

Povodeň nebo záplava (P/Z) 150 000 

Vodovodní škoda 150 000 

Zkrat nebo přepětí 150 000  

Soubor cenností (peníze a ceniny) A,B  

FLEXA 500 000  

Sdružený živel mimo P/Z 500 000  

Povodeň nebo záplava (P/Z) 500 000 

Vodovodní škoda 500 000 
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Soubor automatů na vhazování mincí 

nebo vydávajících peníze vč. obsahu        

( výdejní automaty - jízdenky). 

B 

FLEXA 100 000 (1.R) 

Sdružený živel mimo P/Z 100 000 (1.R)   

Povodeň nebo záplava (P/Z) 100 000 (1.R) 

Vodovodní škoda 100 000 (1.R) 

Zkrat nebo přepětí 100 000 (1.R) 

Stavby na vodních tocích                           

(přístavní mola 5 ks) 
  C 

FLEXA 2 000 000 

Sdružený živel mimo P/Z 2 000 000   

Povodeň nebo záplava (P/Z) 2 000 000 

Zkrat nebo přepětí 200 000 (1.R) 

Stavba (nadzemní trolejové vedení) A,B  

FLEXA 1 000 000 (1.R) 

Sdružený živel mimo P/Z 1 000 000 (1.R) 

Povodeň nebo záplava (P/Z) 1 000 000 (1.R) 

Vodovodní škoda 1 000 000 (1.R) 

Zkrat nebo přepětí 200 000 (1.R) 

Pozemní komunikace a zpevněné plochy, 

vč. podzemního vedení 
A 

FLEXA 500 000 (1.R) 

Sdružený živel mimo P/Z 500 000 (1.R) 

Povodeň nebo záplava (P/Z) 500 000 (1.R) 

Vodovodní škoda 500 000 (1.R) 

Zkrat nebo přepětí 200 000 (1.R) 
1) budovy a stavby, vč. technologie; měnírny; ČOV, vč. technologie; koagulační ČOV, vč. technologie; přístřešky 

s vitrínami CityLight; zastávkové buňky soc. zařízení; nadzemní trolejové vedení, vč. nosných konstrukcí; pozemní 

komunikace a zpevněné plochy vč. podzemního vedení; 

Pozn.:  

PML (pravděpodobná max.škoda – probable maximum loss) stanovena na hodnotu = 150.000.000,- Kč. 

 

 

1.2. Živelní pojištění II. 

       Rozsah: FLEXA + vichřice a krupobití 

Pojištěné věci Místo 

pojištění 

Rozsah Pojistná částka / 

limit [Kč] 

Soubor věcí movitých                        

(specifikovaný soubor motorových vozidel)*  

A FLEXA 50 000 000 (1.R) 

 Vichřice a krupobití 50 000 000 (1.R) 

*) Motorová vozidla: Vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích, která nejsou vedena jako zásoby. 
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Spoluúčasti: 

Pojištěné riziko Nemovitosti [Kč] Věci movité [Kč] Soubor vozidel [Kč] 

Požár, výbuch, blesk, pád letadla 10.000 5.000 50.000 

Záplava 5%, minimálně 10.000 5%, minimálně 10.000 - 

Vichřice, krupobití 5.000 5.000 50.000 

Sesuv půdy, tíha sněhu, pád 

předmětu, zemětřesení 
5.000 5.000 - 

Vodovodní škody 1.000 1.000 - 

Zkrat nebo přepětí 5.000 5.000 - 

 

Souhrnné roční limity pojistného plnění: 

Pojištěné riziko Roční 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 

předmětu, zemětřesení 
60.000.000 

Vodovodní škody 5.000.000 

 

Pojistná hodnota 
pojištění se sjednává na nové ceny, pokud není dále uvedeno jinak 
 
Pojistná nebezpečí  
 

Komplexní živel zahrnuje: Flexa, sdružený živel a vodovodní škoda 
 

▪ Flexa zahrnuje rizika: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho dílu, částí nebo 
jeho nákladu 

▪ Sdružený živel zahrnuje rizika: vichřice, krupobití, přívalový déšť, záplava, povodeň, pokles nebo 
sesuv pudy, pád nebo zřícení skal, zemin nebo hornin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromu, stožáru 
a jiných předmětu, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy, náraz dopravního prostředku, kouř, 
nadzvuková vlna, zatečení, aerodynamický třesk 

▪ Vodovodní škodou se rozumí: poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené nečekaným a 
náhlým únikem vody nebo kapaliny z vodovodního nebo jiného zařízení. Je-li pojištěnou věcí budova 
nebo stavba vztahuje se pojištění i na riziko přetlak nebo zamrznutí kapaliny. 

 

Typ pojištění 
škodové, pojištění vlastního i cizího pojistného rizika 
 
Předmět pojištění  
nemovitý a movitý majetek, peníze 

 

Zvláštní ujednání 
- pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci bez uplatnění 
opotřebení, snížené o cenu zbytku 
 
- při souběhu pojistných plnění z jedné příčiny u různých předmětů pojištění v jednom místě 
pojištění se odečítá pouze jedna spoluúčast, a sice ta nejvyšší 
 
- za jednu pojistnou událost jsou považovány všechny škodní události, resp. série škodných událostí, 
vzniklé v důsledku jedné příčiny během 72 hodin na různých místech pojištění a bude v tomto 
případě z celkového pojistného plnění odečtena pouze jedna spoluúčast, a sice ta nejvyšší 
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- pojištění se vztahuje i na elektr. rozvody a elektrozařízení, jež jsou součástí nemovitostí, pokud 
k jejich poškození dojde v důsledku zkratu nebo přepětí či podpětí v elektrické síti a případné pojistné plnění 
je omezeno ročním limitem plnění ve výši 200.000,- Kč 

 

1.3. Pojištění odcizení (krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením) a 
vandalismu 

Pojištěné věci Místo 

pojištění 

Rozsah Pojistné 

částky/limity 

[Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Soubor věcí movitých    A,B,C,D odcizení  1.000.000 (1.R) 5.000 

Soubor zásob    A,B,C,D odcizení  1.000.000 (1.R)  5.000 

Soubor cenností (peníze a ceniny) A,B,C,D odcizení  500.000 (1.R) 5.000 

Soubor cenností (mince v prod. automatech)  A,B,C,D odcizení  20.000 (1.R) 5.000 

Stavební součásti ve vlastní, nebo pronajaté 

nemovitosti    
A,B,C,D vandalismus 100.000 (1.R) 5.000 

Soubor věcí movitých    A,B,C,D vandalismus 300.000 (1.R) 1.000 

Soubor věcí movitých (soubor vozidel) A,B,C,D vandalismus 300.000 (1.R) 5.000 

Stavba (nadzemní trolejové vedení)  A,B,C,D vandalismus 500.000 (1.R) 5.000 

     

 
Pojistná nebezpečí 
Odcizení 
Odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. 
 
Vandalismus  
Úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění (zjištěný i nezjištěný pachatel). 

 
Typ pojištění 
Škodové, pojištění vlastního i cizího pojistného rizika 

 
Předmět pojištění 
Nemovitý a movitý majetek, peníze – včetně jejich přepravy 

 
Zabezpečení pro věci movité a zásoby 
 
Zabezpečení proti krádeži se sjednává s níže uvedeným minimálním zabezpečením pro příslušné 
limity plnění a zvláštní ujednání: 
 

▪ do 100.000, - Kč prostá krádež, ale šetřená policií ČR 
▪ do 200.000, - Kč uzavřený prostor, jehož dveře jsou uzamčeny nebo pokud byly překonány překážky 

          nebo opatření chránící pojištěné věci před odcizením; 
▪ do 500.000, - Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní zámek; 
▪ do 2.000.000, - Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní uzamykací systém, EZS nebo trvalá strážní 

          služba; 
▪ od 2.000.001,- Kč dle individuálních pravidel zabezpečení. 

 
 
pro případ loupežného přepadení se sjednává níže uvedené zvláštní ujednání pro příslušný limit 
plnění: 
 

▪ do 500.000, - Kč použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 
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Zabezpečení pro cennosti 
 
Zabezpečení proti krádeži se sjednává s níže uvedeným minimálním zabezpečením pro příslušné 
limity plnění a zvláštní ujednání: 
 

▪ do 10.000, - Kč prostá krádež, ale šetřená policií ČR 
▪ do 100.000, - Kč uzavřený prostor, jehož dveře jsou uzamčeny, nebo pokud byly překonány překážky 

nebo opatření chránící pojištěné věci před odcizením; 
▪ do 500.000, - Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní zámek, trezor; 
▪ do 1,000.000, - Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní uzamykací systém, trezor; 
▪ do 2,000.000, - Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní uzamykací systém, trezor, EZS nebo trvalá 

          strážní služba; 
 
pro případ loupežného přepadení se sjednává níže uvedené zvláštní ujednání pro příslušný limit 
plnění: 
 

▪ do 200.000, - Kč použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 
▪ do 500.000, - Kč použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a pojištěná osoba vybavena 

obranným sprejem nebo el. paralyzérem 

 
Zvláštní ujednání 
Za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla 

 

 

1.4. Pojištění přepravovaného nákladu – sdružený živel, odcizení včetně 
loupežného přepadení  

Předmět pojištění Územní platnost Rozsah Limit plnění 

[Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Pojištění zavazadel                               

(Věci přepravované zájezdovým 

autobusem). 

Evropa,                  

vč. Turecka 
Pojištění 

přepravovaného 

nákladu 

 

2.000.000 5.000  

Přeprava peněz a cenností                

(Přeprava prováděná pověřenou 

osobou ). 

ČR                       

+ okolní státy 400.000 5.000 

 

Pojistná nebezpečí 
a) požár; výbuch; úder blesku; náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu; 
vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; lavina; pád stromů, stožárů a jiných předmětů 
nejsou-li tyto předměty součástí poškozeného předmětu pojištění nebo téhož souboru jako poškozený 
předmět pojištění (dále jen „pád stromů, stožárů a jiných předmětů“); zemětřesení; kouř; nadzvuková vlna; 
vodovodní škoda; povodeň nebo záplava; dopravní nehoda, náraz nebo střet. 
 
b) odcizení přepravovaného nákladu v příčinné souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií, loupežným 
přepadením nebo krádeží vloupáním včetně poškození nákladu v příčinné souvislosti s krádeží vloupáním, 
krádeží vozidla, v němž se přepravovaný náklad nacházel. 
 
c) poškození přepravovaných věcí během nakládky nebo vykládky předmětu pojištění nebo manipulací s 
ním či příslušenstvím vozidla provádějícího přepravu v případech, kdy toto bylo prováděno subjektem jiným, 
než pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, 
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2. Pojištění elektroniky  

 Předmět pojištění Místo pojištění Rozsah 
Pojistná 

částka [Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Soubor elektronických zařízení a 

výpočetní techniky, vč. příslušenství    
A, B 

Pojištění elektr. 

zařízení,                            

vč. živlu a odcizení 

2.000.000  

 

5.000 

 

Soubor elektronických zařízení,         

vč. příslušenství (Kamerový systém) 
A, D 1 000 000  5.000 

Soubor elektronických zařízení,         

vč. příslušenství                                        

(Ovládací elektronické skříně 

výhybek a zobrazovací jednotky 

návěstidel) 

A, B 1.600.000 5.000 

Soubor elektronických zařízení,    vč. 

příslušenství                                        

( Informační tabule) 

B 500.000 

 

5.000 

Soubor elektronických zařízení, vč. 

příslušenství (Centrální dispečing )  
A,B 500 000 5 000 

Soubor elektronických zařízení, vč. 
příslušenství (Odbavovací systém):      
 
a) Výbava jednotlivých vozidel -
palubní počítač a odbavovací 
terminály (167 000,- Kč/vozidlo) 
 
b) HW (servery back-office, HSM 
server, čtečky na zákaznickém 
centru) 485 000,- Kč 
 
Dodavatel palubních počítačů BUSE 
s.r.o. Blansko, dodavatel 
odbavovacích terminálů (viz příloha) 
a SW a HW řešení odbavení 
TELMAX s.r.o. 

A,B 30 245 000 5 000 

Soubor elektronických zařízení, vč. 
příslušenství (Radiová síť): 
 
a) Z toho 5 100 000,- Kč základnové 
radiostanice instalované na sitech 
(pronajatá místa na cizích objektech) 
Bělehradská ul. Pardubice, Dělnická 
ul. Pardubice a Na Lužci Lázně 
Bohdaneč) – viz přiložená bloková 
schémata 
 
b) Z toho technologie instalovaná ve 
vozidlech 45 000,- Kč/vozidlo 
 
c) Z toho HW (server řízení radiové 
sítě umístěný v serverovně mag. 
města Pardubic) 200 000,- Kč 

 
Digitální radiová technologie ve 
standardu TETRA, výrobce 

A,B 16 200 000 5 000 
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infrastruktury radiové sítě 
(základnové radiostanice na sitech + 
server pro řízení radiové sítě), 
výrobce DAMM Dánsko, výrobce 
radiostanic ve vozidlech MOTOROLA 
USA 

 
Pojistná hodnota 
pojištění se sjednává na nové ceny 

 
Pojistná nebezpečí 
poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje 
její funkčnost, zejména z těchto příčin: komplexní živel (viz. 1.), neodborným zacházením, 
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí, konstrukční 
vadou, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přepětím, indukcí, zkratem, včetně nosičů dat a dat 
uložených na datových nosičích, vniknutím předmětu 

 
Typ pojištění 
škodové, pojištění vlastního pojistného rizika 

 
Předmět pojištění 
soubor elektronických zařízení, kancelářské, výpočetní, komunikační a jiní obdobné techniky vč. 
kamerového systému (stáří do 10 let) – pojištění se vztahuje i na příslušenství elektronického zařízení, které 
v okamžiku vzniku škodné události nebylo pevně spojeno nebo užíváno s pojištěným elektronickým 
zařízením 
 
Zvláštní ujednání                                                                                                                                                    
pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci, snížené o cenu zbytku 

 

3. Strojní pojištění 

Předmět pojištění 
Místo 

pojištění 

Rozsah Pojistná 

částka [Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Plnící kompresorová stanice CNG včetně 

řídící logiky a výdejních stojanů 

(Rok pořízení 2009) 

A  

Strojní pojištění  

vč. živlu a odcizení 22.000.000   100.000 

Čistička odpadních vod, vč. koagulační 

čistírny odpadních vod z mycí linky vozidel 

(rok výroby 2021) 

 

Strojní pojištění,  

vč. živlu a odcizení 4 700 000 10 000 

 
Pojistná hodnota 
pojištění se sjednává na nové ceny 
 
Pojistná nebezpečí 
náhlé poškození nebo zničení stroje jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje 
jeho funkčnost, zejména z těchto příčin: komplexní živel (viz. 1.), chybnou konstrukcí, vadou 
materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem nebo podtlakem páry, plynu nebo kapaliny, nevyvážeností 
a roztržením odstředivou silou, pádem nebo vniknutím cizího tělesa, zkratem nebo přepětím 
elektrického proudu, selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, nesprávnou                    
obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí a odcizením; 
 
- pojištění se dále vztahuje na poškození nebo zničení elektronických prvku, elektrotechnických 

součástek a elektrických vodičů bez vazby na jiné poškození stroje 
- pojištění se vztahuje i na škody způsobené nárazem nebo střetem při pracovní činnosti stroje 
- pojištění se vztahuje i na škody na základech, rámech, ukotveních a podstavcích strojů, pokud 

nejsou součástí pojištěného stroje 
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Typ pojištění 
škodové, pojištění vlastního pojistného rizika 
 
Předmět pojištění 
specifikované strojní zařízení (stáří 0-15 let) 
 
Zvláštní ujednání                                                                                                                                                    
pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci, snížené o cenu zbytku 

 

 

4.  Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu 

Výše celkových příjmů za 2020: 
358 490 000,- Kč 

 
Pojistná nebezpečí, předmět pojištění 
odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou nebo vzniklou jiné osobě v přímé souvislosti 
s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými ve výpisu z registru ekonomických subjektu, pokud 
pojištěný za škodu odpovídá v důsledku zaviněného porušení právní povinnosti, nebo pokud jeho 
objektivní odpovědnost vyplývá ze zákona bez ohledu na zavinění, včetně: 
 
a) odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti 
 
b) odpovědnosti za újmu na pronajatých prostorách, včetně škod způsobených jako 
pronajímatelem nemovitosti 
 
c) odpovědnosti za újmu způsobenou na ušlém zisku a jinak než na zdraví, životě a věci, 
zničením nebo pohřešováním věci (finanční škody – včetně čistých finančních škod) 
 
d) odpovědnosti za újmu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladu na poskytnutou 
zdravotní péci hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života 
zaměstnance pojištěného nebo jiné osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání 
pojištěného 
 
e) odpovědnosti za újmu vzniklou orgánu nemocenského pojištění v důsledku zaviněného 
protiprávního jednání pojištěného (regresní náhrada dávek nemocenského pojištění) 

Pojištěné riziko Územní 

platnost 

Limit /sublimit 

plnění [Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Základní (obecná) odpovědnost  

Evropa 

30.000.000 5.000 

Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku. 1.000.000 5.000 

Regresy zdravotních pojišťoven (ZP) a regresní náhrady 

dávek nemocenského pojištění (OSSZ)  

ČR 

3.000.000 5.000 

Odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnanci při plnění 
pracovních úkolu v pracovněprávním vztahu nebo v přímé 
souvislosti s nimi a dále za újmu, způsobenou studentům a 
žákům při praktické výuce  

500.000 1 000 

Odpovědnosti za újmu způsobenou na ušlém zisku a jinak 
než na zdraví, životě a věci, zničením nebo pohřešováním 
věci (čistá finanční újma) 

2.000.000 5.000 

Odpovědnosti za újmu na věcech užívaných a věcech 
převzatých pojištěným za účelem provedení objednané 
činnosti, včetně odpovědnosti za škodu vzniklou na 
dopravních prostředcích a jejich příslušenství  

5.000.000 20.000 

Odpovědnosti za peněžitou náhradu nemajetkové újmy 
způsobené poškozenému neoprávněným zásahem do jeho 
práva na ochranu osobnosti  

2.000.000 5.000 
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f) odpovědnosti za újmu, za kterou pojištěný odpovídá subjektu, se kterým je majetkově přímo či nepřímo 
navzájem propojen (v relevantním vztahu) 
 
g) odpovědnosti za újmu na věcech užívaných pojištěným 
 
h) odpovědnosti za újmu na věcech převzatých pojištěným za účelem provedení objednané 
činnosti, včetně odpovědnosti za škodu vzniklou na dopravních prostředcích a jejich 
příslušenství  
 
ch) odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 
 
i) odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolu 
v pracovněprávním vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi (bez spoluúčasti) 
 
j) odpovědnost za újmu způsobenou na věcech vnesených a odložených na místě k tomu určeném 
 
k) odpovědnosti za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí 
 
l) odpovědnosti za peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené poškozenému 
neoprávněným zásahem do jeho práva na ochranu osobnosti ve smyslu § 11 a násl. 
Občanského zákoníku  
 
o) odpovědnosti za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí 
 
p) odpovědnosti za újmu, ke které dojde v době trvání pojištění, avšak škodná událost nastala 
v době před uzavřením pojistné smlouvy, ale za podmínky, že tato příčina nemohla být pojištěnému v době 
uzavření pojistné smlouvy známa 

 

5. Pojištění vozidel 

5.1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla  

Předmět pojištění Pojistná nebezpečí /Limit plnění 

 

Příloha č. 4 

Seznam vozidel – pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla (flotila 185 vozidel) 

 

• újma na zdraví nebo usmrcením min. 100.000.000,- Kč 

• újma na věci a ušlém zisku min. 100.000.000,- Kč 

 

Předmětem pojištění odpovědnosti z provozu vozidel jsou veškerá vozidla uvedená v Příloze č. 4 Seznam 

vozidel – pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. 

Požadavek: Zadavatel požaduje přímou likvidaci. 

 

5.2. Havarijní pojištění vozidel 

Předmět pojištění Územní platnost  Pojistná částka (OC) Rozsah Spoluúčast 

Příloha č. 3                                                       

Seznam vozidel - havarijní pojištění 

(flotila 15 vozidel) 

Evropa viz příloha viz příloha viz příloha 

 
Typ pojištění 
škodové, pojištění vlastního a cizího pojistného rizika 
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Pojistná hodnota 
obecná cena vozidla 
 
Spoluúčast 
spoluúčast – viz Příloha č. 3 Seznam vozidel-havarijní pojištění 
 
Pojistná nebezpečí - havarijní pojištění (All risk) 
 poškození nebo zničení vozidla jakoukoli nahodilou událostí, včetně odcizení 
pojištěného vozidla nebo jeho části (havárie, živel, odcizení, vandalismus) 
 
- pojištění skel (všechna skla) 
- přeprava osob (úrazové pojištění pro všechna sedadla) 
- zapůjčení náhradního vozidla 
- pojištění zavazadel 

 

 

 

6. Bonifikace 
 
Bonifikace – návrh smluvní slevy v závislosti na skutečném škodovém průběhu pojištění. 

 

 


