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Pojistná smlouva
č.0502371016

uzavŕená mezi smluvními stranami:

Obchodní jméno:

Sídlo:
IČ:
Zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
zapsaná v obchodním rejstŕíku vedeném Mestským soudem
v Praze, oddíl B vložka 2742
Praha 2, Rímska 45, 120 00, Česká republika
469 73 451
ZDENÉK BROŽ
ČSOB, a.s. Praha
2252383/0300

(dále jen "pojistitel")

Obchodní jméno:
IČ.
Sídlo:

Zástupce:

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
31 256481
076 64 Zemplínska Teplica, Hlavná ulica 339/94

Ing. Ivan Seňko, ŕeditel společnosti

(dále jen "pojistník")
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Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojišténí se ŕídí platnými právními predpisy a dále Všeobecnými pojistnými podmínkami
pojistitele (dále jen „VPP") a Doplnkovými pojistnými podmínkami NP/48/2016 uvedenými
u jednotlivých pojišténí (dále jen „DPPHZ"), které jsou součastí pojistné smiouvy.

2. Pojistná smlouva je sjednána prostŕednictvím pojišťovacího zprostŕedkovatele
Agropoistenie, s.r.o., IČO 47 054 701, číslo zprostŕedkovatele 91405.

3. Pojišténý poveruje pojišťovacího zprostŕedkovatele vedením, ŕízením a zpracováním jeho
pojistného zajmú. Obchodní styk a veškeré úkony, které se búdou týkat této pojistné smiouvy,
búdou provádény výhradné prostŕednictvím tohoto zplnomocnéného zprostŕedkovatele,
který je jediné oprávnén prijímal smluvné závažná oznámení, prehlásení a rozhodnutí
smluvních partneri! Smluvné závažná opatrení predávaná mezi smluvními stranami jsou
platná okamžikem jejich doručení zplnomocnénému zprostŕedkovateli.

4. Ujednává se, že pojišténým z této pojistné smiouvy je pojistník.

Článek II.
ROZSAH POJIŠTÉNÍ

1. Poiišténí HOSPODÁRSKYCH ZVÍŔAT - Hromadní škody

Pojišténí HOSPODÁRSKYCH ZVÍŔAT je upraveno VPP a DPPHZ.

ŠKÓT:

Pojistná částka: 197 000,00 EUR (PRÍLOHA č. 1)

Pojistné: 1 379,00 EUR

Spoluúčast: 5 % že škody

PRASATÁ:

Pojistná částka: 4 478,00 EUR

Pojistné: 111,95 EUR

Spoluúčast: 5% že škody

OVCE:

Pojistná částka : 1 286,00 EUR

Pojistné: 11,57 EUR

Spoluúčast: 5% že škody

KOZY:

Pojistná částka: 628,00 EUR

Pojistné: 5,65 EUR

Spoluúčast: 5% že škody

CELKEM POJISTNÉ: 1 508,17 EUR

DAŇ 8%: 120,65 EUR

CELKEM ROČNÍ UPRAVENÉ POJISTNÉ: 1 629,00 EUR
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POJIŠTÉNÁ RIZIKA:

Nákaza, Pojišténí nepŕíznivých klimatických jevú a pohrôm, Sdružení živelní pojišténí, Pojišténí
zvíŕat-jiná nebezpečí, Hromadní onemocnení.

Místo pojišténí: Zemplínska Teplica, Slovenská republika

Začátek pojišténí: 01.01.2023

2.Odchylné od smluvních ujednání

2.1 Všeobecné pojistné podmínky

Článek 16 - Zachraňovací náklady; ods. 3. „Zachraňovací náklady prokazatelné vynaložené
podlé odstavce 1 a 2 jsou omezeny částkou 20 % pojistné částky nebo limitu sjednaného
pojistného plnení, nejvíc však pojistitel vyplatí 1 000,00 EUR v jednom pojistném období, pokud
v pojistné smlouvé není dojednáno jinak.

2.2 Doplnkové pojistné podmínky pro pojišténí hospodárskych zvíŕat

Článek 3 - Rozsah pojišténí

ods. 7., Dojednáva se navýšení ročního sublimitu pojistného plnení z 20 % na 50 % z celkové
pojistné částky v jednom pojistném období.

Dojednáva se „Začátek pojistné udalosti nastane dnem došlých vzorku do ŠVU a nebo do
akreditované veterinárni laboratoŕe, na kterých se zjistila infekční choroba. Plnení za škody
zpúsobené infekční chorobou poskytne pojistitel za každý uplynulý 30. denní časový pojistný
úsek trvaní pojistné udalosti. Maximálni počet registrovaných úseku že stejného pojistného
nebezpečenství múze byt šest za sebou jdoucích pojistných úseku.

Po dobu trvaní pojišténí vzniká pojišténému znovu nárok na pojistné plnení že stejné infekční
choroby až po uplynutí 6. mésíční ochranné Ihúty, óde dne, kdy byla tato infekční choroba
vyhlásená orgánem veterinárni správy za ukončenou."

Článek 5 Místo pojišténí : Zemplínska Teplica

Místem pojišténí jsou obce na území SR.

Článek 6 - Pojistná doba, pojistné období, počátek pojišténí

ods. 3., „Počátek pojišténí u rizika nákazy, hromadných onemocnení nebo u pojišténí
plemenných zvíŕat je .7. deň od dáta počátku pojišténí uvedeného v pojistné smlouvé."

Článek 7 - Povinnosti pojišténého

ods. 9., „Oznámit neprodlené pojistiteli zvýšení nebo snížení stavu pojišténých zvíŕat o ± 10 %
oproti stavu pri stanovovaní pojistného."

Článek 9 - Pojistné plnení

Odchylné se ujednává, že likvidace pojistných udalostí bude probíhat dle údaju uvedených
v Pŕíloze č. 1: Dotazník pojišténí hospodárskych zvíŕat:

a/ základní stádo: kravy a bŕezí jalovice, prasnice, bahnice + pripustené jarky, kozy = 100%
z pojistné částky,

b/ ostatní kategórie zvíŕat /odchov, vykŕm/ skutečná hmotnost zvíŕete v čase pojistné udalosti x
cena za kilogram uvedená v Pŕíloze č. 1.

c/ pro prípady uvedené pod písmenem a/ a b/ platí zásada, že cena zvíŕete uvedená v Pŕíloze č.
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1. je maximálni hodnota pojistného plnení, po odečtení bežných provozních ztrát (v prípade
hromadných škôd) a dojednané spoluúčasti.

Článek 10 - Limity plnení; ods. 5., „Zachraňovací náklady prokazatelné vynaložené podlé
odstavce 1 a 2 jsou omezeny částkou 20 % že sjednané pojistné částky nebo limitu sjednaného
pojistného plnení, nejvíc však pojistitel vyplatí 1 000,00 EUR v jednom pojistném období, pokud
v pojistné smlouvé není dojednane jinak.

Článek III.
HLÁSENÍ POJISTNÝCH UDALOSTÍ

Vznik pojistné udalosti nahlási pojišténý bez zbytečného odkladu v souladu s všeobecnými
pojistnými podmínkami a smiuvními ujednáními na pfíslušném tiskopisu, dopíšem nebo faxem na
adresu zplnomocnéného pojišťovacího zprostŕedkovatele Agropoistenie s.r.o., nebo na adresu
pojistitele Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.; IČ: 46 973 451; Rímska 45, 120 00 Praha 2, tel.:
+420222 119 111.

Článek IV.
POJISTNÉ

1. Vyše ročního upraveného pojistného je 1 629,00 EUR

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem pnpsání príslušné částky pojistného na účet
pojišťovny ve smyslu niže uvedených fakturačních udajú:

Penéžní ústav : ČSOB, a.s.

IBAN : CZ51 0300 0000 0000 0225 2383

BIČ : CEKOCZPP

Variabilní symbol :0502371016 / číslo pojistné smlouvy/

3. Pojistné bude uhrazeno ve splátkach: 31.05.2023 ve výši 814,50 EUR
31.08.2023 vevýši 814,50 EUR

Článek V.
ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností pojišténí od 01.01.2023.

2. Pojistník prehlasuje, že byl pred uzavŕením pojistné smlouvy, podrobné seznámen sjejí
obsahem i se znením Všeobecných pojistných podmínek, Doplnkových pojistných podmínek
a smluvních ujednání, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

3. Pojistná smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž pojistník a pojišťovací maklér obdrží po
jednom a pojistitel obdrží dva.

4. Platnost pojistné smlouvy je od 01.01.2023 do 31.12 2027. Pojistné období je vždy od
01.01. do 31.12. každého roku.

Pojistná smlouva C: 0502371016. strana4
Získatel: 91405



.
HBSItSHB
uzúEmnn

POJIŠŤ ounn R s.

Za pojistitele:

V Plzni, dne: 22.12.2022

Hasičská vzájairoMk
120 PrahaJžvRÍmská 45;^PLZEŇ

PUS '"̂

ZdenšK Brož
Hasičská vzájemná pojišťovna a

Za pojistníka:

V Plzni, dne: 22.12.2022

f /

Školský pofnojxfepodársky podnik, n.o.
Hlavná SSjĵ pKnska Teplica, 076 64
100:312^481 ® 010:2021710592

Ing. Ivan Seňko, reditel společnosti

Pojislná smlouva č: 0502371016. strana 5
Ziskatel: 91405


