Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle
Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510
(dále jen RPS)
Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1897
IČO: 471 16 617

Pojistník:

Svaz českých a moravských bytových družstev
se sídlem Podolská 50, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 01
zapsaný v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného
úřadem Městské části Prahy 4, den zápisu 30.06.1992
IČO: 000 56 553

Pojištěný:

Stavební bytové družstvo RADOST
Komenského 22, 680 01 Boskovice
družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl Dr XXXIV, vložka 439
IČO: 000 48 356

Evidenční číslo přihlášky k RPS:

7103

Pojištění se uzavírá na dobu
Od:
01.01.2015
Do:
30.12.2019
která je zároveň pojistnou dobou.
Nabízený rozsah pojištění:
Dle všeobecných pojistných podmínek - VPP P - 100/14 – pro pojištění majetku a odpovědnosti
Dle Přihlášky a dále území ČR

Místa pojištění:

Článek II., odstavec 2.1. RPS - Pojištění věci (majetku) - Předměty pojištění vlastní a cizí

Pojištění all risks
Rozsah pojištění: dle ZPP P-700/14, část 1., čl.2, písm. b) – pojištění věci proti všem nebezpečím
vyjma části 2., čl. 9, bod 2),3),4) těchto podmínek. Pro pojištění předmětu 2.1.3. neplatí výluka dle
ZPP P-700/14, část 1., čl.3, bod 1), písm.e).

sjednáno ano
Předměty pojištění - bod 2.1.1. až 2.1.9. RPS:
Spoluúčast v Kč

Pojištěno Předmět pojištění

2.1.1.
ano
ne

**

Soubor obytných budov a ostatních staveb včetně
stavebních součástí a příslušenství (tj. vč.
komerčních nebytových prostor, objektu
domovních kotelen, komínů, výtahových šachet
apod.)
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Integrální franšíza
1 000 Kč

Pojistná částka
v Kč (limit plnění
1. riziko*)

4 156 264 000

2.1.2.
ano
ne

Soubor budov a ostatních staveb, které nemají
charakter obytného domu (např. správní budovy,
sklady, dílny, garáže, objekty kotelen umístěné mimo
obytné budovy, oplocení, osvětlení, sam. stojící
komíny).

Integrální franšíza
1 000 Kč

12 437 538

výtahy – pojištění na 1. riziko *
ano

2.1.3.

ne

technologie kotelen - –
pojištění na 1. riziko *
čistírny odpadních vod, FVE
a solární panely, tepelná
čerpadla apod

2.1.4.

Vlastní nedokončená stavební výroba vedená v
účetní evidenci pojištěného a zařízení staveniště ve
vlastnictví pojištěného (týkající se výstavby, údržby
bytového fondu).

2.1.5.

Soubor zásob

2.1.6.

Soubor movitých zařízení a vybavení (nejedná se o
vybavení bytových jednotek)

ano
ne
ano

Specifické vybrané
technologie, např.

Integrální franšíza
1 000 Kč

2 014 562

ne
ano
ne
ano

2.1.7.

ne
ano

2.1.8.

ne
ano

2.1.9.

ne

Integrální franšíza
1 000 Kč

1 250 000

Integrální

Soubor finančních prostředků
– pojištění na 1. riziko *

100 000

franšíza1 000 Kč

Soubor dokumentace (písemností, plánů, kartoték,
výkresů, nosičů dat a záznamů na nich, software) pojištění na 1. riziko *

Integrální

850 000

franšíza1 000 Kč

Soubor ostatních staveb (zpevněné plochy,
komunikace, okrasné dřeviny-porosty (odchylně od
ZPP P-700/14)) – pojištění na 1. riziko *

ano

Atmosférické srážky - náhlé a neočekávané působení
atmosférických srážek (déšť, sníh, led) na pojištěnou
nemovitost. V rámci tohoto pojištění však nejsou kryty škody
prokazatelně způsobené špatným tech. stavem objektu nebo
zanedbáním obvyklé údržby.

dle bodu 2.1.1.

ano

Účelně vynaložené náklady z již nastalé pojistné události na
demolici objektů postižených touto událostí, odklízení nebo
vyklízení suti a její odvoz včetně nákladů na její uložení na
nejbližší vhodnou skládku - „demoliční náklady“

dle bodu 2.1.1.

Bez limitu

10 000 000
limit plnění

Výpadek nájemného (tzn. veškeré měsíční platby spojené s užíváním bytu), ke kterému došlo v
důsledku nemožnosti obývat bytové jednotky poškozené nebo zničené pojistnou událostí. Výše tohoto
ano

plnění je omezena částkou odpovídající šestinásobku měsíčního nájemného ke dni pojistné události za
poškozené nebo zničené bytové jednotky

Poznámka: * Je-li sjednáno pojištění 1. rizika je uvedená částka ročním limitem plnění pro jednu a všechny škodní události.
** Spoluúčast pro povodeň a záplavu 5 000 Kč.

Sjednané limity plnění
Pojistné nebezpečí

Spoluúčast v Kč

Roční limit plnění (v Kč)

Dle bodu 2.1.

Bez limitu

5 000

30% ze součtu všech pojistných částek dle bodu 2.1.

Požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz
nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho
nákladu, aerodynamickým třeskem při
přeletu nadzvukového letadla
Povodeň, záplava
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– maximálně však 100 000 000
Vichřice nebo krupobití
Sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo
námrazy
Ostatní

Dle bodu 2.1.

100 000 000

Dle bodu 2.1.

100 000 000

Dle bodu 2.1.

Bez limitu

Článek II., odstavec 2.2. RPS - Pojištění odpovědnosti za újmu
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P - 600/14– pojištění odpovědnosti za újmu
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P – 610/14 – odpovědnost za újmu způsobenou
poskytováním odborných služeb
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P – 655/14 – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
členy orgánů společenství vlastníků (SVJ) a bytových družstev (BD)

sjednáno ano
Pojištěný předmět činnosti - bod 2.2.1. RPS:
Pojištěno

Předmět činnosti

Spoluúčast v Kč Limit plnění v Kč

Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu nebo škodu
vyplývající z vlastnictví bytového domu nebo bytových a
nebytových jednotek, pozemků, komunikací a ploch, z
výkonu správy a dalších činností dle příslušných
oprávnění, jestliže pojištěný za újmu nebo škodu odpovídá v
důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojistného
období.

Integrální franšíza

dle bodu 2.1.1.

1 000 Kč

až 2.1.4.

Škody vzniklé nedodáním či výrazným a nahodilým
kolísáním dodávek tepla, plynu, elektrické energie a vody,
za které pojištěný odpovídá.
Sublimit * v Kč
Odpovědnost
orgánu SVJ:
ano

Odpovědnost
orgánů BD:
ano
ne

ano

Odpovědnost za újmu způsobenou členy orgánů
společenství vlastníků a bytových družstev - pojištění se
sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti
pojištěného nahradit újmu, kterou způsobil:
a) jako člen výboru nebo předseda společenství vlastníků
domu v bytovém spoluvlastnictví, případně jako člen
kontrolní komise nebo obdobného kontrolního orgánu
společenství vlastníků při výkonu své funkce, nebo

Odpovědnost
orgánu SVJ:
2 000 000
Bez spoluúčasti
Odpovědnost
orgánů BD:

b) člen představenstva nebo kontrolní komise bytového
družstva při výkonu své funkce v souvislosti se správou,
provozem a opravami domu ve vlastnictví bytového
družstva
Odpovědnosti za újmu nebo škodu způsobenou
zaměstnanci pojištěného na movité věci nebo zvířeti při plnění
pracovněprávních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v
přímé souvislosti s ním

2 000 000

500

Právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit
čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno
vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:
ano

a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením
nebo ztrátou,
b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním
zvířete,
c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy
na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.
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10 000

500 000

Regresy zdravotních pojišťoven pro zaměstnance Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout:
a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní
pojišťovnou,
ano

b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v
souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského
pojištění,

bez spoluúčasti

1 000 000

1 000

2 000 000

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného

ano

ano
ne
ano
ne

Profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců,
účetních - odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti se
zastupováním či zprostředkováním, které se týká hodnot/cen
elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, nebo budoucích
změn jejich hodnot/cen
Odpovědnost za škody na cizích věcech užívaných –
odchylně od čl. 2, odst. 2, písm. b) ZPP P-600/14)
Odpovědnost na cizí věci převzaté k provedení objednané
činnosti – odchylně od čl. 2, odst. 2, písm. a) ZPP P-600/14)

Poznámka: * Sublimit k základnímu limitu pojistného plnění sjednanému pro pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu
vyplývající z vlastnictví bytového domu nebo bytových a nebytových jednotek, pozemků, komunikací a ploch,
z výkonu správy a dalších činností

Článek II., odstavec 2.3. RPS - Pojištění pro případ odcizení
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P 200/14 – pojištění pro případ odcizení

sjednáno ano

ne

Rozsah pojištění: pojistné nebezpečí „krádež s překonáním překážky“ a „loupež“.
Pojištění je sjednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předměty pojištění - bod 2.3.1. až 2.3.10. RPS:
Pojištěno Předmět pojištění
2.3.1.
ano
ne

ano
ne
ano

Spoluúčast v Kč

Soubor obytných budov a ostatních staveb včetně
stavebních součástí a příslušenství, vč. komerčních
nebytových prostor, objektu domovních kotelen,
komínů, výtahových šachet apod., (vyjma hasicích
přístrojů a veškerého hasicího zařízení domu)

2.3.2. Specifické vybrané technologie, např. výtahy,
čistírny odpadních vod, technologie kotelen, FVE a
solární panely, tepelná čerpadla apod.
2.3.3. Soubor zásob

ne
ano
ne
ano

2.3.4. Soubor movitých zařízení a vybavení (nejedná se o
vybavení bytových jednotek)
2.3.5. Soubor finančních prostředků

ne
ano

2.3.6. Soubor peněz a cenin při jejich přepravě

ne
ano
ne

2.3.7. Soubor dokumentace (písemností, plánů, kartoték,
výkresů, nosičů dat a záznamů na nich, software)
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Limit plnění v Kč

ano
ne
ano

2.3.8. Hasicí přístroje a veškeré hasicí vybavení domu, vč.
rizika poškození úložných skříněk v souvislosti s
odcizením hasicího přístroje
2.3.9. Soubor okrasných dřevin

ne

ano
ne

2.3.10. Soubor movitých zařízení a vybavení vlastních i
cizích, nájemců a vlastníků bytových jednotek,
umístěných ve společných prostorech k tomu
určených. Jedná se především o kočárky, jízdní kola,
koloběžky a ostatní věci obdobného charakteru, které se
na místech tomu určených běžně nacházejí

Článek II., odstavec 2.4. RPS - Pojištění pro případ vandalismu a jiného
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P 200/14 – pojištění pro případ odcizení

poškození

sjednáno ano

ne

Pojištění se sjednává jako doplňkové pojištění pro pojistné nebezpečí „krádež s překonáním
překážky“ a „loupež“.
Pojištění je jednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předměty pojištění - bod 2.4.1. až 2.4.7. RPS:
Pojištěno Předmět pojištění
2.4.1.
ano
ne

ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ano

Spoluúčast v Kč

Limit plnění v Kč

Soubor obytných budov a ostatních staveb včetně
stavebních součástí a příslušenství vč. komerčních
nebytových prostor, objektu domovních kotelen,
komínů, výtahových šachet apod, PZTS (dříve
elektrická zabezpečovací signalizace), EPS (elektrická
protipožární signalizace), vstupního systému a
opláštění budov (izolace, úpravy fasády apod.)

1 000 000

2.4.2. Specifické vybrané technologie, např. výtahy,
čistírny odpadních vod, technologie kotelen, FVE a
solární panely, tepelná čerpadla apod.

200 000

2.4.3. Soubor movitých zařízení a vybavení (nejedná se o
vybavení bytových jednotek) a zásob

50 000

2.4.4. Soubor opláštění budov (izolace, úprava fasády
apod.) - poškození vnějšího kontaktního zateplovacího
systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a
hlodavci

100 000

2.4.5. Soubor obytných budov a ostatních staveb vč.
stavebních součástí a příslušenství budov a
opláštění budov (izolace, úpravy fasády apod.) –
poškození způsobené malbami, nástřiky, rytím nebo
polepením vnější nebo vnitřní části budovy nebo stavby

Dle bodu 2.4.1.

20 000

2.4.6. Soubor okrasných dřevin

ne

ano
ne

2.4.7. Soubor movitých zařízení a vybavení vlastních i
cizích, nájemců a vlastníků bytových jednotek,
umístěných ve společných prostorech k tomu
určených. Jedná se především o kočárky, jízdní kola,
koloběžky a ostatní věci obdobného charakteru, které se
na místech tomu určených běžně nacházejí
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100 000

Článek II, odstavec 2.5. RPS - Pojištění skel
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P 250/14 – pojištění skla

sjednáno ano

ne

Pojištění je sjednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předmět pojištění

Spoluúčast v Kč

Skleněné výplně opláštění budov, skleněné výplně vstupních dveří, výlohy,
světlíky, skleněné stěny a příčky, reklamní poutače apod

Článek II., odstavec 2.6. RPS Dle doložky DALL115

Limit plnění v Kč

500

25 000

Pojištění „nepřímého úderu blesku“
sjednáno ano

ne

Pojištění je sjednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předmět pojištění

Spoluúčast v Kč

Soubor elektrických a elektronických strojů, přístrojů, ovládacích prvků
výtahů, společných komunikačních a televizních sítí, rozvodů, rozvodných
skříní a zařízení apod. Pojištěny nejsou přístroje, které lze považovat za
běžnou součást domácnosti (pračky, myčky, televizory, sporáky, trouby,
apod.) .

Článek II., odstavec 2.7. RPS -

Limit plnění v Kč

1 000

300 000

Pojištění „nákladů na náhradní ubytování
v souvislosti s živelní událostí“

Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P 700/14 – pojištění věci proti všem nebezpečím

sjednáno ano
Pojištění je sjednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předmět pojištění

Doba ručení

Limit plnění v Kč

1 měsíc
Náklady vzniklé pojištěnému zajištěním náhradního ubytování v
důsledku škod, krytých živelním pojištěním dle RPS - přiměřené
náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaložil za účelem zajištění
náhradního ubytování nebo za účelem refundace těchto nákladů
vynaložených poškozeným včetně přiměřených (obvyklých) nákladů na
stěhování, případně uschování věci z poškozené bytové jednotky,
v souvislosti s poskytnutím náhradního ubytování

20 000

automaticky zdarma

3 měsíce
6 měsíců

Sublimit za
bytovou jednotku v
Kč

100 000

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
Článek II, odstavec 2.8. RPS - Pojištění strojů
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P 300/14 – pojištění strojů

sjednáno ano

ne

Pojištění je sjednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předmět pojištění

Spoluúčast v Kč

Soubor vlastních a cizích výtahů včetně jejich strojoven, soubor technologií
kotelen a systémů ohřevu TUV a další.

5 000

Limit plnění v Kč
200 000

Odchylně od ZPP P 300/14 se pojištění vztahuje i na zařízení jehož stáří přesáhlo v době vzniku škody 10 let za předpokladu, že bylo
provozuschopné a řádně udržováno v souladu s pokyny výrobce či obecně platnými zásadami.
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Článek II, odstavec 2.9. RPS - Pojištění elektroniky
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P 320/14 – pojištění elektroniky

sjednáno ano

ne

Pojištění je sjednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předmět pojištění

Spoluúčast v Kč

Soubor vlastní a cizí kancelářské a výpočetní techniky a jiné elektroniky.

Limit plnění v Kč

3 000

Odchylně od ZPP P 320/14 se pojištění se vztahuje i na zařízení jehož stáří přesáhlo v době vzniku škody 5 let za předpokladu, že
bylo provozuschopné a řádně udržováno v souladu s pokyny výrobce či obecně platnými zásadami.

Článek II, odstavec 2.10. RPS - Pojištění „úniku vody – vodné, stočné“
Dle zvláštních pojistných podmínek ZPP P 700/14 – pojištění věci proti všem nebezpečím

sjednáno ano
Pojištění je sjednáno jako pojištění na první riziko – pojistná částka je stanovena jako horní limit
plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období.
Předmět pojištění

Spoluúčast v Kč

Vodné a stočné účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s
pojistnou událostí působením pojistného nebezpečí v rozsahu ZPP P700/14

V Brně dne ………….

Limit plnění v Kč
50 000

Dle bodu 2.1.

automaticky zdarma

V Praze dne …………………….

…………………………….

………………………..

Ing. Ivo Krajíček
ředitel pobočky
RENOMIA, a. s.
za pojišťovacího makléře

Lubomír Jenč
ředitel oddělení pojištění
Svaz českých a moravských bytových
družstev
za pojistníka

V Brně dne ………….

……………………….……
Ing. Pavel Širůček
pracovník odpovědný za pojištění
SBD RADOST Boskovice

V Boskovicích dne …………..
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