
ák 
Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Rámcová pojistná smlouva č. 8849001233 
Úsek pojištění majetku a odpovědností 

Kooperativa pojišťovna, a.s.f Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617, DIČ: CZ47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel"), 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami 

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00, 
tel. 251 016 111 

Česká unie sportu, z.s. 
se sídlem Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 16017, Česká republika 
IČO:00469548, DIČ: CZ00469548 
(dále jen „pojistník") 

zastoupený: ]UDr. Miroslavem ]anstou, předsedou ČUS a 

Mgr. )anem Boháčem, generálním sekretářem ČUS 

Korespondenční adresa pojistníka: Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 16017, Česká republika. 

uzavírají 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře 

RENOM1A, a.s. 
se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, Česká republika 
IČO: 48391301, DIČ: CZ699002745 
(dále jen „pojišťovací makléř") 
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Praha, Na Florenci 15, Budova Florentinům, PSČ 110 00. 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato pojistná smlouva se sjednává jako rámcová pojistná smlouva pro pojištění majetku a odpovědnosti za 
újmu jednotlivých tělovýchovných jednot a sportovních klubů, které jsou členem České unie sportu. 

2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve prospěch tělovýchovných jednot a sportovních klubů, které 
jsou členem České unie sportu a které budou zařazeny do pojištění na základě Přihlášky (dle či. II. odstavce 
1.2. této rámcové pojistné smlouvy) v rozsahu a za podmínek této rámcové pojistné smlouvy (dále jen 
„pojištěný"). 

3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP"), Zvláštní pojistné podmínky 
(dále jen „ZPP") a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP"). 

Všeobecné pojistné podmínky 
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 

Zvláštní pojistné podmínky 
ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění 
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla 
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů 
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení 
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 

Dodatkové pojistné podmínky 
DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek: 

Živel 
DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401) 
DZ108 - Suterén - Výluka (1401) 
DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401) 

Zabezpečení 
DOZIOI - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných 

předmětů) (1612) 
DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606) 
DOZIOS - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401) 

Stroje 
DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401) 
DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401) 

Odpovědnost za újmu 
DODPIOI - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1612) 
DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606) 
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODPIOS - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu 

pojištění (1401) 
DODPIOS - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODPllO - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu 

pojištění (1704) 
Obecné 
DOBIOI - Elektronická rizika - Výluka (2001) 
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (2001) 
DOBIOS - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401) 
DOBIO? - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 

(1401) 
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Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

1. Obecná ujednáni pro pojištění majetku 

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících 
se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného 
plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob 
zabezpečení pojištěných věcí. 

1.2. Každý pojištěný specifikuje požadavek na pojištění v přihlášce k pojištění (dále jen „Přihláška", vzor 
Přihlášky je uveden v příloze č. 1 této rámcové pojistné smlouvy), která je nedílnou součástí této pojistné 
smlouvy, Ujednává se, že každá Přihláška musí obsahovat následující skutečnosti; 

1) číslo pojistné smlouvy 
2) pojistník, pojištěný 
3) místo pojištění 
4) požadovaný počátek pojištění - vždy k prvnímu dni v měsíci, který následuje po doručení přihlášky 

pojistiteli 
5) předmět pojištění a rozsah pojištění - pojistná nebezpečí, pojistné částky, limity pojistného plnění 
6) stanovy tělovýchovné jednoty (sportovního klubu) v případě požadavku na pojištění odpovědnosti 

za újmu, případně jiný úřední dokument, ze kterého bude zřejmý rozsah oprávnění k činnosti 
tělovýchovné jednoty (sportovního klubu) 

7) podpis pojištěného 

V případě nové ceny u budovy, stavby nad 50 000 000 Kč Lze pojištění sjednat až po předchozím písemném 
odsouhlasení pojistitele. 

1.3. Pro pojištění majetku jsou místy pojištění adresy uvedené v jednotlivých Přihláškách, není-li dále uvedeno 
jinak. 

2. Přehled sjednaných pojištění 

2.1. ŽIVELNÍ POUŠTĚNÍ 

2.1.1. Rozsah pojištění: sdružený živel. 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOBIOI, D0B103. DOB105, DOB107, DZ106, 
DZ108, DZ112 

Místa pojištění: dle příslušné Přihlášky 

Spoluúčast41: 
I) Pro předmět pojištění - budovy, ostatní stavby nebo mobilní buňky: 
a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, 
kulatina, půlkulatina), 
b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty 
apod.), 
c)s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním, 
d) nafukovací haly. 

se sjednává spoluúčast ve výši 20 %, minimálně však 5 000 Kč. 

II) Pro ostatní předměty pojištění se sjednává se spoluúčast ve výši 5 000 Kč s výjimkou pojistného 
nebezpečí povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy 
pro které se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, min. 10 000 Kč. 

2.1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních budov a ostatních staveb, souboru vlastních movitých zařízení 
a vybavení, souboru zásob, soubor cizích předmětů užívaných, souboru cenných předmětů a finančních 
prostředků. 
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V souladu s výše uvedenými ujednáními v této rámcové pojistné smlouvě jsou veškeré údaje vztahující se 
k tomuto předmětu pojištění specifikovány pojištěným v Přihlášce. 

ednávají se následující sazby pojistného v rozsahu sdružený živel: 
Předmět pojištěni Pojistná sazba 

Soubor vlastních budov a ostatních staveb -
vyjma - budov, ostatních staveb nebo mobilních 
buněk: 

a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou 
konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva 
(prkna, fošny, kulatina, půlkulatina), 

b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, 
pilinové desky, překližky, desky z odpadní 
papírové hmoty apod.), 

c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním 
opláštěním, 

d) nafukovací haly. 

0,63 %o 

Soubor vlastních budov a ostatních staveb -
budov, ostatních staveb nebo mobilních buněk; 

a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou 
konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva 
(prkna, fošny, kulatina, půlkulatina), 

b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, 
pilinové desky, překližky, desky z odpadní 
papírové hmoty apod.), 

c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním 
opláštěním, 

d) nafukovací haly. 

2,0 %o 

Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení 0,4 %o 

Soubor zásob 0,4 %o 

Soubor cizích předmětů užívaných 0,4 %o 
Soubor cenných předmětů a finančních 
prostředků 1,0 %0 

Roční pojistné je výsledkem součinu příslušné sazby a stanovených pojistných částek nebo AARLP2) pro pojištění 
souboru cenných předmětů a finančních prostředků. 
Pojištění souboru cenných předmětů a finančních prostředků se sjednává jako První riziko11. 

2.2. POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 

2.2.1. Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin) 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOBIOI, DOBIOB, DOZIOI, DOZ102, DOZIOB 

Místa pojištěni: dle příslušné Přihlášky 

Spoluúčast4: pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč 

Pojištění se sjednává jako První riziko11, není-li dále uvedeno jinak. 

2.2.2. Pojištění se sjednává na všechny předměty pojištění, které jsou pojištěny v rozsahu pojištění: sdružený 
živel a to na společný maximální roční limit plnění21 dle zvolené varianty v Přihlášce 

V souladu s výše uvedenými ujednáními v této rámcové pojistné smlouvě jsou veškeré údaje vztahující se 
k tomuto předmětu pojištění specifikovány pojištěným v Přihlášce. 

Sjednávají se následující sazby pojistného: 

MRLP21 Pojistná sazba 
100 000 Kč 12 %o 
200 000 Kč 11 %0 
500 000 Kč 10 %o 
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1 000 000 Kč 8 %o 

Roční pojistné je výsledkem součinu příslušné sazby a stanovených MRLP2'. 

2.3. POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 

2.3.1. Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu 

Pojištění se řídí; VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOBIOI, DOB103 

Místa pojištění: dle příslušné Přihlášky 

Spoluúčast4: pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 %. min. 5 000 Kč 

Pojištění se sjednává jako První riziko11. 

2.3.2. Pojištění se sjednává na všechny předměty pojištění, které jsou pojištěny v rozsahu pojištění: sdružený 
živel a to na společný maximální roční limit plnění21 dle zvolené varianty v Přihlášce. 

V souladu s výše uvedenými ujednáními v této rámcové pojistné smlouvě jsou veškeré údaje vztahující se 
k tomuto předmětu pojištění specifikovány pojištěným v Přihlášce. 

Sjednávají se následující sazby pojistného: 

MRLP21 Pojistná sazba 
50 000 Kč 8 %o 

100 000 Kč 7 %o 
200 000 Kč 6 %o 

Roční pojistné je výsledkem součinu příslušné sazby a stanovených MRLP21. 

2.4. POUŠTĚNÍ SKLA 

2.4.1. Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Článku 2 ZPP P- 250/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOBIOI, 006103 

Místa pojištění; dle příslušné Přihlášky 

Spoluúčast41: pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč 

Pojištění se sjednává na První riziko11. 

2.4.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních skel. 

Pojištění se sjednává na společný maximální roční limit plnění21 dle zvolené varianty v Přihlášce. 

Sjednávají se následující sazby pojistného: 

MRLP21 Pojistná sazba 
20 000 Kč 35 %o 
50 000 Kč 35 %o 

Roční pojistné je výsledkem součinu příslušné sazby a stanovených MRLP21. 

2.5. POUŠTĚNÍ STROIŮ 

2.5.1. Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Článku 2 ZPP P- 300/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DST109, DST111 

Místa pojištění: dle příslušné Přihlášky 

Spoluúčast41: pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč. 
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2.5.2. Sjednává se pojištění vlastních strojů. 

Sazba pojistného bude stanovena individuálně pojistitelem před vstupem do pojištění. 

Roční pojistné je výsledkem součinu příslušné sazby a stanovené pojistné částky. 

2.6. POUŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

2.6.1. Rozsah pojištěni: poj. nebezpečí dle Článku 2 ZPP P- 320/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 

Místa pojištění: dle příslušné Přihlášky 

Spoluúčast4: pojištění se sjednává se spoluúčasti ve výši 5 000 Kč 

2.6.2. Sjednává se pojištění vlastních zařízení a/nebo mobilních elektronických zařízení 

Sazba pojistného bude stanovena individuálně pojistitelem před vstupem do pojištění. 

Roční pojistné je výsledkem součinu příslušné sazby a stanovené pojistné částky. 

2.7. POUŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA Ú1MU 

2.7.1. Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOBIOI, DODPIOI, DODPIOS. DODP104, 
DODPIOS, DODP109, DODP111 

Územní platnost pojištění: Česká republika 

Spoluúčast4: pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500 Kč 

2.7.2. Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti za újmu. 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za újmu pojištěného vzniklou jinému vyplývající z jeho 
činnosti, jestliže pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. 

Pro rozsah pojištění dle doložky DODPIOI se sjednává Limit pojistného plnění® ve výši 1000 000 Kč, 
3 000 000 Kč, 5 000 000 Kč nebo 10 000 000 Kč. Pojištěný si variantu limitu pojistného plnění zvolí 
v Přihlášce. 

Sjednávají se následující sazby pojistného pro limit pojistného plnění6' ve výši: 

a) 1 000 000 Kč 

Počet členů tělovýchovné Roční 
jednoty pojistné 
do 60 2 985 Kč 
od 61 do 200 3 481 Kč 
od 201 do 999 4 177 Kč 
od 1000 do 2000 4 525 Kč 

o) 3 000 000 Kč 

Počet členů tělovýchovné Roční 
jednoty pojistné 
do 60 3 520 Kč 
od 61 do 200 4 098 Kč 
od 201 do 999 5 024 Kč 
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od 1000 do 2000 5 720 Kč 

c) 5 000 000 Kč 
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Počet členů tělovýchovné Roční 
jednoty pojistné 
do 60 4 220 Kč 

od 61 do 200 4 862 Kč 
od 201 do 999 5 834 Kč 
od 1000 do 2000 6 321 Kč 

d) 10 000 000 Kč 

Počet členů tělovýchovné Roční 
jednoty pojistné 
do 60 6 750 Kč 

od 61 do 200 7 956 Kč 
od 201 do 999 9 547 Kč 

od 1000 do 2000 10 343 Kč 

Pro každou pojištěnou Tělovýchovnou jednotu (sportovní klub) se sjednává společný sublimit pojistného 
plnění5' ve výši 100 000 Kč pro pojištění Cizích věcí převzatých DODP103, Cizích věcí užívaných DODPIOI, 
Nákladů zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění DODPIOB, Provoz pracovních strojů 
DODPIOS, Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti DODPllO, Čisté finanční škody -
k pojištění obecné odpovědnosti za újmu DODP111, Odpovědnost spolku za újmu členům svých orgánů 
v souvislosti s výkonem jejich funkce v následujícím rozsahu - s ohledem na skutečnost, že výkon funkce 
člena orgánu spolku je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že 
odpovědnost pojištěného (je-li spolkem) za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce 
nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 
způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle 
pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných 
ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak. Ujednává se, že pro případ újmy 
způsobené pojištěným, coby spolku, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu 
předchozí věty se ruší ustanovení čl. 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14. 

Pro každou pojištěnou Tělovýchovnou jednotu (sportovní klub) mající oprávnění dle právních předpisů 
provozovat hostinskou činnost se výlučně pro tuto činnost rozšiřuje rozsah pojištění o pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, a to se sublimitem pojistného plnění5' pro každou 
pojištěnou Tělovýchovnou jednotu (sportovní klub) ve výši 1 000 000 Kč. 

Výklad pojmů 
^ první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst, 1) písm. a) VPP P-100/14 
21 MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce u 

jednoho pojištěného, ]e-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je AARLP horní hranicí pojistného 
plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění u jednoho pojištěného 

3' zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14 
4' spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 

4) VPP P-100/14 
5' pojistitel poskytne na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku u jednoho pojištěného 

pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 
6' odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 

během jednoho pojistného roku u jednoho pojištěného pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného 
plnění 
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3. Pojistné plnění 
3.1. Pojistní plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvu za jednu pojistnou událost 

způsobenou požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem, kouřem, nastalé v průběhu jednoho pojistného 
roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je 
omezeno maximálním limitem pojistného plnění pro budovy, ostatní stavby nebo mobilní buňky: 
a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, 
kulatina, půlkulatina), 
b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty 
apod.), 
c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním, 
d) nafukovací haly. 

ve výši 10 000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

3.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním 
limitem pojistného plnění pro každou pojištěnou Tělovýchovnou jednotu (sportovní klub) ve výši 1000 000 
Kč, nebude-li oběma stranami písemně ujednáno jinak (případné navýšení tohoto limitu se však nebude 
vztahovat na budovy, ostatní stavby nebo mobilní buňky: 
a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, 
kulatina, půlkulatina), 
b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty 
apod.), 
c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním, 
d) nafukovací haly) 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním 
limitem pojistného plnění za všechny pojištěné dohromady ve výši 100 000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

V rámci výše uvedeného limitu ve výši 100000 000 Kč se však za všechny pojištěné pro všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území 
(stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 
Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném 
záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je 
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve 
výši 500 000 Kč. 

3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li 
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno pro každou 
pojištěnou Tělovýchovnou jednotu (sportovní klub) maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 
20% z pojistné částky stanovené v Přihlášce a za všechny pojištěné dohromady ve výši 100 000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 
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3.5. Pojistné plněni ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené sesuvem, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání 
pojištění), je omezeno pro každou Tělovýchovnou jednotu (sportovní klub) maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 20 % z pojistné částky stanovené v Přihlášce a za všechny pojištěné dohromady 
ve výši 100 000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

3.6. Pojistné plnění z pojištění pro případ odcizení sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší 
než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění) za všechny pojištěné, je omezeno maximálním ročním 
limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

3.7. Pojistné plnění z pojištění pro případ vandalismu sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za 
všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění) za všechny pojištěné, je omezeno maximálním 
ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

3.8. Pojistné plnění z pojištění skel sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění) za všechny pojištěné, je omezeno maximálním ročním Limitem 
pojistného plnění ve výši 1000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

3.9. Pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za 
všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění) za všechny pojištěné, je omezeno maximálním 
ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč. 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší 
nebo stejné výši. 

3.10. Pojistitel je na základě žádosti pojistníka (pojišťovacího makléře) připraven jednat o podmínkách navýšení 
jednotlivých limitů uvedených výše v bodech tohoto odstavce 3. 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

1. Pojistné se sjednává jako běžné s ročním pojistným obdobím. Pojistitel provede nejpozději do 30iS. dne 
v následujících měsíci vyúčtování za předchozí měsíc (na základě přihlášek došlých v takovém měsíci -
předaných pojistiteli nejpozději do 25. dne v následujícím měsíci) obsahující aktualizovanou pojistnou 
částku, výši pojistného za nové přihlášky v daném měsíci, termín splatnosti pojistného, číslo účtu, na který 
bude pojistné placeno a přihlášky jednotlivých tělovýchovných jednot (sportovních klubů) do pojištění.. 

2. Příslušné pojistné za pojištění v rozsahu daném jednotlivou Přihláškou stanoví pojistitel na základě sazeb 
pojistného stanoveného v Článku II. této pojistné smlouvy a uvede jej na Přihlášku, kterou následně 
elektronicky zašle pojištěnému prostřednictvím pojišťovacího makléře. Stanovené pojistné bude hrazeno 
prostřednictvím pojišťovacího makléře v souladu s přihláškou. 
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Předpis pojistného za dané měsíční vyúčtování je splatné v termínech a na účet uvedený ve vyúčtování. 
Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání na účet pojistitele. 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného 
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modříce 
tel.: 957 105 105 
fax: 547 212 602, 547 212 561 
datová schránka: n6tetn3 
www.koop.cz 

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou. 

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

1. Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění. 

2. Ujednává se, že se ruší ustanovení Článek 1 odst. 7) a 8), Článek 6 odst. 3) a Článek 9 ZPP P-150/14. 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

1. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí 
jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je 
vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného 
pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením 5 2760 občanského zákoníku. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy 
a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a 
upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky 
jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu 
s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem 
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí 
i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů 
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 
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1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této 
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

2. Registr smluv 

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy. 

Pří vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést číslo této 
pojistné smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). 

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru 
se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného 
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna. 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAIÚ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace 
o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce 
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa". 

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA]Ů BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracováni na základě plněni smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění. 

Zpracováni pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splněni své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 
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3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA]Ů ZÁSTUPCE POJISTNÍKA 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinností 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. 

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

Článek VIL 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. 5. 2020 (počátek pojištění) do 30. 4. 2023 (konec 
pojištění). 

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") s dodatkem 
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijeti, a to ani v případě, že se takovou odchylkou 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je 
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva 
může být měněna pouze písemnou formou. 

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce. Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu 
této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany 
pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) 
doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojístníkoví nebo 
pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od 
čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem" rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení 
pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení 
pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od 
pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve třech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel 
si ponechá jeden stejnopis a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží jeden 
stejnopis. 

http://www.coi.cz
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7. Tato pojistná smlouva obsahuje 13 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele 
uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy. 

Výčet příloh: 
příloha č. 1 - vzor Přihlášky 

Za pojistitele 
V Praze dne 30. 4. 2020 

3PERATIVA POJIŠŤOVNA 
NNA INSURANCE GRO 

AGENTURA PRAHA 
VINOHRADSKÁ 1425* 

-130 00 PRAHA a-* 

ás SODOWKA ^ 
urKlenX Martina ^LMANNOVÁ 

underwriter 

Za pojistníka 
V Praze dne 30. 4. 2020 

Pojistnou smlouvu vypracovala: Martina Zollmannová, underwriter 



mni 

I, rámcové pojistné smlouvě č. 8849001233 (dále jen přihláška) 
(«esKá unie sportu, z.s., IČ 00469548, DIČ C200469548 se sídlem Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17, Česká republika 

Název: 
Adresa: 
Kraj: 
IČ: 

vany datum účinnosti pojištění dle této přihlášky (nejdříve k prvnímu dni v měsíci následujícím po doručeni přihlášky pojistiteli): 

:^íni 

Latini 

,̂0 pojištění; 

ra základě této Přihlášky nevznikne, nebude-li pojistné v plné výši uhrazeno na účet pojišťovacího makléře nejpozději do 20 dnů od data uvedeného Jako počátek 

/ -— Rozsah pojištění Předmět pojištěni Pojistná částka 

f Soubor vlastních budov a ostatních staveb: a) s dřevěnou nebo 
nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého 
dřeva (prkna, fošny, kulatina, půlkulatina); b) z desek na bázi dřeva a 
papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní 
papírové hmoty apod.); c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním 
opláštěním; d) nafukovací haly 

SDRUŽENÝ ŽIVEL 

Soubor vlastních budov a ostatních staveb - vyjma budov, ostatních 
staveb nebo mobilních buněk: a) s dřevěnou nebo nechráněnou 
ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, 
fošny, kulatina, půlkulatina); b) z desek na bázi dřeva a papíru 
(dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové 
hmoty apod.); c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním; 
d) nafukovací haly 

SDRUŽENÝ ŽIVEL 

Soubor vlastních movitých zaiřzení a vybavení 

SDRUŽENÝ ŽIVEL 

Soubor zásob 

SDRUŽENÝ ŽIVEL 

Soubor cizích předmětů užívaných 

SDRUŽENÝ ŽIVEL 

Soubor cenných předmětů a finančních prostředků - sjednává se jako 
první riziko 

Rozsah pojištěni 
Předmět pojištění Limit pojistného plnění1' 

Pojištěni pro případ odcizeni 
všechny předměty pojištění, které jsou pojištěny na riziko SDRUŽENÝ 
ŽIVEL 

Rozsah pojištění 

Předmět pojištění Limit pojistného plněni2' 

Pojištěni pro případ vandalismu 
všechny předměty pojištění, které jsou pojištěny na riziko SDRUŽENY 
ŽIVEL 

Riziko Předmět pojištění Limit pojistného plnění3' 
SKLO soubor vlastních skel 

Riziko Předmět pojištěni Pojistná částka 

Pojištěni strojů soubor vlastních strojů 

Riziko Předmět pojištěni Pojistná částka 

Pojištěni elektroniky soubor stacionárních el. zařízeni 

soubor přenosných el. zařízení 

ODPOVĚDNOST 
Rozsah pojšitěni 

Limit pojistného 
plněni4' 

Počet členů TJ 
nebo SK 

Obecná odpovědnost za újmu 

1) v případě zájmu o tento druh pojištění vepište variantu limitu pojistného plnění 100 000 Kč, 200 000 Kč, 500 000 Kč nebo 1 000 000 Kč 
2) v případě zájmu o tento druh pojištění vepište limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč, 100 000 Kč, 200 000 Kč 
3) v případě zájmu o tento druh pojištěni vepište limit pojistného plnění ve výši 20 000 Kč, 50 000 Kč 
4) v případě zájmu o tento druh pojištění vepište limit pojistného plněni ve výši 1 000 000 Kč, 3 000 000 Kč, 5 000 000 Kč nebo 10 000 000 Kč 

Pojištěný podpisem této přihlášky potvrzuje, že byl seznámen s rámcovou pojistnou smlouvou a s podmínkami pojištění, které jsou přílohou této přihlášky, a současně podpisem 
potvrzuje, že se sjednáním pojištění souhlasí. 

Pojištěný dále potvrzuje, že všechny informace, které uvedl v této přihlášce, jsou úplné, pravdivé a přesné Pojištěný současně bere na vědomí, že pojistitel poskytne pojistné plnění 
pouze do výše limitů pojistného plnění resp. do výše pojistných částek uvedených v této přihlášce. 

Pojištěný bere na vědomi, že bude mít v pojistné smlouvě sjednán limit ve výši 1.000.000,- Kč na pojistné nebezpečí „povodeň a záplava", a to však pouze v případě, že nebude na 
zakladě požadavku pojištěného sjednána pojistná částka vyšší. Zájemce o pojištění bere dále na vědomí, že na pojistné nebezpečí „povodeň a záplava" je na základě rámcové pojistné 
smlouvy sjednán souhrnný limit ve výši 100.000.000,- Kč pro všechny pojištěné a v jeho rámci dále pro všechny pojištěné a pro všechny pojistné události, které vzniknou povodní nebo 
zaplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování 
návrhu a stanoveni záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen 
nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) je sjednán souhrnný roční limit pojistného plnění ve výši 500 000 Kč 



^ny t,ere na vědomí, že bude mít v pojistné smlouvě sjednán limit ve výši 20% z pojistné částky na pojistné nebezpečí „vichřice a krupobití". Zájemce o pojištění bere dále na 
• ie na pojistné nebezpečí „vichřice a krupobití" je na základě rámcové pojistné smlouvy sjednán souhrnný limit ve výší 100.000.000,- Kč pro všechny pojištěné. 

I 
I j.jný bere na vědomí, že bude mít v pojistné smlouvě sjednán limit ve výši 20% z pojistné částky na pojistné nebezpečí „sesuv, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy". Zájemce o 
/llténí bere dále na vědomí, že na pojistné nebezpečí „sesuv, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy" je na základě rámcové pojistné smlouvy sjednán souhrnný limit ve výši 
'jo 000.000,- kč pro všechny pojištěné. 

I pojištěný bere na vědomí, že bude mít v pojistné smlouvě sjednán limit dle zvolené varianty pro pojištění skel. Zájemce o pojištění bere dále na vědomí, že pro pojištění skel je na 
základě rámcové pojistné smlouvy sjednán souhrnný limit ve výší 1,000.000,- Kč pro všechny pojištěné. 

pojištěný bere na vědomí, že bude mít v pojistné smlouvě sjednán limit dle zvolené varianty pro případ vandalismu. Zájemce o pojištění bere dále na vědomí, že pro případ vandalismu 
je na základě rámcové pojistné smlouvy sjednán souhrnný limit ve výši 10.000.000,- Kč pro všechny pojištěné. 

pojištěný bere na vědomí, že bude mít v pojistné smlouvě sjednán limit dle zvolené varianty Kč pro případ odcizení. Zájemce o pojištění bere dále na vědomí, že pro případ odcizení je 
na základě rámcové pojistné smlouvy sjednán souhrnný limit ve výši 10.000.000,- Kč pro všechny pojištěné. 

Zájemce o pojištění bere na vědomí, že pro pojištění odpovědnosti je na základě rámcové pojistné smlouvy sjednán souhrnný limit ve výší 50.000.000,- Kč pro všechny pojištěné. 

Pojištění odpovědnosti zahrnuje pojištění Cizích věcí převzatých DODP103, Cizích věcí užívaných DODP104, Nákladů zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění 
DODPIOS, Provoz pracovních strojů DODP109, Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti DODPllO, Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu 
DODP111, Odpovědnost spolku za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (nejedná se o odpovědnost členů statutárních orgánů - tj. o D&O pojištění). Pro 
každou Pojistku se sjednává společný sublimit pojistného plnění ve výši 100 000 Kč. 

Pojištěný bere na vědomí, že pro jednotlivé druhy pojištění jsou v rámcové smlouvě sjednány limity pro pojistné plnění, tj. jsou stanoveny nejvyšší peněžní částky, které lze za škodní 
událost (např. povodeň, požár, vichřice, odpovědnost) maximálně ze strany pojistitele uhradit, a to I v případě, kdy by skutečná škoda byla vyšší. Tyto limity jsou stanoveny pro 
konkrétní pojištěnou SK/TJ, ale současně ie stanoven tzv. souhrnný limit pro pojistné události všech pojištěných SK/TJ, tj, maximální částka, kterou lze uhradit za 
škodní údálosti všech pojištěných SK/TJ v daném roce. Tedy např, SK/TJ bude mít v pojistné smlouvě sjednán limit ve výši 1 mil. Kč na pojistné nebezpečí 
„povodeň a záplava" a souhrnný limit je stanoven na 100 mil. Kč. To znamená, že uplatní-li v daném roce pojistou událost z důvodu "povodně či záplavy" 100 
SK/TJ v maximální výši 1 mil. Kč, pak v tomto roce již nelze žádné další SK/TJ škodnou událost z důvodu " povodně či záplavy" uhradit, a to i když je také 
pojištěná. Vyčerpaný limit pro tato nebezpečí lze za podmínek stanovených pojistelem dokoupit. 

Pojištěný přejímá závazek pojistníka (České unie sportu, z.s.) k úhradě části pojistného, a to části odpovídající rozsahu pojištění sjedaného touto přihláškou. 

Pojištěný bere na vědomí, že v případě nezaplacení pojistného (ve lhůtě uvedené výše) sjednaného na základě této přihlášky pojištění nevznikne. 

V dne Podpis pojištěného. 

Pojistitel akceptuje tuto přihlášku, pojistné za dobu od do činí Kč 

V dne Podpis pojistitele. 

Pojišťovací makléř je povinen informovat pojistníka v případě, že: 
a) pojistnými událostmi z rizika povodeň, záplava je vyčerpán limit 50 000 000 Kč, 
b) součet limitů pro jednotlivé pojištěné na riziko povodeň, záplava přesáhne výši 50 000 000 Kč, 
což strvzuje níže uvedeným podpisem. 

V dne. Podpis pojišťovacího makléře. 


