POJISTNA SMLOUVA
pojištění pro případ úrazu
číslo:0011-304-083
Náhrada PS č.: 0000-792-083
čl. 1
Smluvní strany

1.

Pojistitel
Hasičská vzájemná

sídlo:
IČ:

poj išt'ovna a.s.

Římská 2135145,120 00 Praha 2, Česká republika
4697345I, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č.2742
Ing. Josef Kubeš

jednající:
bankovní spojení: ČSoB, a.s. Praha
čísloúčtu:
225238310300

(dále jen ,,pojistitel") - na straně jedné -

2.

a

Pojistník
Sdruženíhasičůčech, Moravy a Slezska (dále jen ,,sH čMs*)
Římská 45, l2I07 Praha 2, Česká republika
sídlo:

IČ:

jednající(zatoupena):

00442739, zapsané v registru občanských sdružení,vedeném Ministerstvem vnitra
pod sp.zn. VS/1 -61 7ól91 -R

Karel fuchter
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:
13965389i0800
Irrg.

(dále jen ,'pojistník") - na straně druhé _

čl.2
Úvodní ustanovení

Tato pojistná smlouva se řídípříslušnými ustanoveními zákona č.3712004 Sb. o pojistné smlouvě, dále

Všeobecnými pojistqými podmínkami Hasičskévzájemné pojišťovny, a.s. obecná část pro obnosové pojištění
(T.č,.:ŽPll7l2O12) (dále je.' ,,VPP") a doplňkoými pojistnými podmínkami pro urazové pojištění
(T.č,.:ŽPl2Ol20I2) (dále jen,,DPP"). Uvedené pojistné podmínky jsou její nedílnou součástí.

čl.3
Pojištěný

1.

Touto smlouvou jsou pojištěny na činnost uvedenou v článku 4. této smlouvy týo fuzické osoby:
1.1. řádní členovéSborů dobrovolných hasičůSdružení hasičůČtr,ts 1oate jen
SH ČMS') od 18-ti let,
',SDH
jednotkami SH ČMS, kteří
L2. všichni aktivní účastníciakcí pořádaných pojistníkem a/nebo organizačními
zajišťujípřípravu' pořádáni a likvidaci akcí ve funkci otganizátorů nebo účinkujících.
čl. 4

Pojistná událost, pojištěná činnost a místo pojištění

1.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly během trváni pojištění nauzemí ČR a všech ostatních
států Evropské unie při činnostech, které pojistník a /nebo jeho členovévykonávají. Jedná se zejména o
úrazy, ke kterým dojde při:
1'

1.

společných hromadných akcích a schůzkách'

1.2. přípravě a aktivní účastina sportovních, tělovýchovných, kulturních a rekreačníchakcích,
1.3. krátkodobých brigádách organizovaných pojistníkem a /nebo organizačnímijednotkami SH ČMS'

r

1.4. zásahové činnostičlenůSDH SH ČMS zaŤazenýchv Jednotce SDH obce (dále jen,,JSDHO"),
1'5. společných cestách pořádaných pojistníkem a/nebo pojištěnými SDH SH ČMS dle předešlých bodů od
místa hromadného srazu do místa činnosti a zpět s výjimkou činnosti JSDHO. V případě činnosti
JSDHO pojistná ochrana začínávyhlášením poplachu a končínávratem do sídla zasahujícíjednotky.
Pojištění se nevztahujenaurazy, ke kterým došlo při činnostech, které nebyly zaŤazeny do plánu práce SDH
SH ČMS a dalších organizačníchjednotek SH ČMS, byly prováděny bez souhlasu statutámích orgánů
organizačníchjednotek SH ČMS a dozoru nebo povolení odpovědného pracovníka nebo funkcionáře
pojistníka nebo bez jeho výslovného povolení a které nebyly prováděny dle platných vnitřních předpisů SH
CMS.
Pojištění se dále nevztahuje nautazy, ke kterým dojde v požárního sportu vdisciplíně požárni útok stane-li
se pojistná událost prokazatelně vlivem nepouŽití přetlakového ventilu, upraveného stroje a použitíjiných
technických prostředků neŽ dovolují předpisy SH ČMS.

2.

-1.

I

cl. 5

Pojistná rizika

l. Touto smlouvou je pojištěn pro případ úrazu Život nebo zdraví pojištěného proti těmto rizikům:

.1.
I.2.

trvalé následky urazu

1.3.

doba nezbytného léčenínásledků úrazu v tomto rozsahu:

1

smrt následkem úrazu

ad 1.1. na dohodnutoupojistnou částku

ad l.2. a l.3. procentuální částkou zdohodnuté pojistné částky, a to na základě lékařského ocenění dle
oceňovacích tabulek poj istitele
z,

Za.úraz se odchylně od čl. 13 odst. 15 DPP pro účelytéto smlouvy považuje itělesné poškození nebo smrt
pojištěného, které byly způsobeny infekčnínemocí, diagnostickými, léčebnýmia preventivními zákroky,
zhoršenímnemoci v důsledku urazu, náhlou cévnímozkovou příhodou a amocí sítnice, pokud úraz bylr
v přímésouvislosti s pojištěnou činnosti JSDHO' vyjma sebevraŽdy nebo pokusu o ni.
čl. 6

Rozsah pojistného plnění
1.

Pojistné plnění za smft následkem úrazu vyplatí pojistitel oprávněné osobě určenévčl. l6, odst. 6 nebo 7
VPP a pojistné plnění za trvalé následky úrazu nebo dobu nezbytného léčenínásledků úrazu lryplatí
pojištěnému.

Plnění za smrt úrazem
2,

Pokud byla pojistnou událostí způsobena smrt úrazem členu SDH SH ČMS, který je zaÍazen v JSDHo nebo
členu SH ČMS, který je zapojen do činnosti této jednotky' při zásahu u požáru a jiné mimořádné události
(dále jen při zásahu), pojištěníse sjednává na pojistnou ěástku 250.000'-Kč.

J.

Zásahem a jinou mimořádnou událostí se pro účelytéto smlouvy rozumí činnost pojištěného při plnění
nejméně základních úkolůuvedených v $70 odst. 1, zákona č. l33ll985 Sb. o požární ochraně (provádění
zásahu při likvidaci požárůa jejich následků, provádění záchranných prací při živelných pohromách a
jiných mimořádných událostech, poskytování technické pomoci, kde hrozí nebezpečí ohroženíživota, zdraví
a rnajetkové újmy, likvidace a odstraňování následků spojených s ekologickou havárií nebo katastrofou).

4.

Pokud byla pojistnou událostí způsobena smft urazem v ostatních pojištěných případech, pojištění se

5.
6.

sjednává na pojistnou částku 100.000,-Kč.

Plnění za trvalé následky úrazu
Pro případ pojistné události zrizikatrvalé následky úrazu se sjednává pojistná částka 250.000 Kč.

Při trvalých následcích úrazu oceněných lékařem do 30oÁ pojistitel vyplácí procentuální část z dohodnuté
pojistné částky.

pojistitel procentuální část
Při trvalých následcích úrazu oceněných lékařem od 30,01% a do 80% vyplácí
z dvojnásobku dohodnuté pojistné částky.

8.

pojistitel procentuální část
Při trvalých následcích úrazu oceněných lékařem od 80,01oÁado 100% vyplácí

9.

Plnění za dobu nezbytného léčenínásledků úrazu
se sjednává pojistná částka
Pro případ pojistné události zrizika doba nezbytného léčenínásledků úrazu

z trojnásobku dohodnuté pojistné částky.

40.000

Kč

čl. 7

Zvýšenípojistné částky
již sjednané pojištění u pojistitele, vyplatí
Nastane_li pojistná událost u řádného člena SH ČMS, který má
částky za dobu nezbyného léčení
pojistitel pojištěnému procentuáln í č,ást zdvojnásobku dohodnuté pojistné
jeho
manŽe|lka, příp. rodiče před'pojistnou
israzu. Podmínkou pró vznik tohoto nárokule, že pojištěný,
jako pojistník jedno zniŽe
událostí, na níŽ se vztahuje tato pojistná smlouva, ijednala/li spojistitelem
v součtu minimálně 2.000,- Kč zaJeden
uvedených pojištění,přičemžpojistné za všechny smlouvy musí být

1.

pojistný rok.
1.1.

2'

pojištění trvale obydlené domácnost nebo

r.2.

pojištěnístavby (rodinného domu nebo pojištěnírekreačnídomácnosti) nebo

1.3.

pojištěníŽivotní nebo

1.4.

havarijní pojištěnínebo

l.5.

pojištěníodpovědnostizprovozumotorového voziďIa.
pojistné částky za dobu
Pojistitel se zavazuje k výplatě procentuální části z dvojnásobku dohodnuté
pro vznik tohoto nároku je,
nezbyného léčenípojištěnému, který je řádným členem srr Črvls. Podmínkou
uzavřené mezi SDH a HVP, a's', dosáhl
Že na zák|adě činnosti SDH, vypt;;vájicí ze smlouvy o spolupráci
(uhrazeného) pojistného ve výši 10
pojistite1 v uplynulém kalendářním roce objemu noného spárovaného
se násobí).
bob,- re a víóe. Tím není dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 1 (navýšení
čl. 8

Poiistná doba a pojistné období
pojištění. Pojistným obdobím pro toto pojištěníje
1. Pojištěníse sjednává na dobu neurčitou jako dlouhodobé
jeden rok.

2. Počátek pojištění je: 1. 1 . 2013

čl.9
Pojistné
pojištěni nezaÍazují do Žádné rizikové skupiny'
pojistné plnění tak,že součet skutečně
2. Výše pojistného zatotopojištění se stanoví v návaznostinavyplacené
pojistné částky dle čl' 7, odst' l,2 bude
vyplacených plnění za předchozí rok se zvýšío 30 Yo Při zvýšení
č|. 6 odst' 2 se skutečně
pojistníkovi zúčtovánoptr-,eni ze zák|adni pojistné částky 40.000Kč. U plnění dle
oÁ'
vyplacená plnění zapředchozí rok zvýšío 20
1. odchylně od

č1. 6

DPP

se

3. Pojistné zaÍotopojištěníhradípojistníkpojistitelinaúčetčíslo2252383/0300,kterýjevedenýuČSoB,a's'
symbol 0011304083'
- divize Poštovní spořitelna, konstantní symbol 3558' variabilní
každéhoroku za předchozí pojistné
4. Pojistné za toto pojištění, bude pojistitelem zúčtovánovždy do 28.2.
pojistné události v předchozím pojistném
období. Do zúčtováníse započ ítivaji skutečně vyplacená plnění za
období.

průběhu předchozího období a
5. Současně pojistitel předložík termínu 28.2. kaŽdého roku přehled škodního

návrh zá|ohy pojistného na dalšípojistné období'
a 30' 11' každéhoroku ve výši jedné
6. Pojistné bude pojistník zálohovat pololetně vždy vtermínech 31.5.
pojistitele'
poiorrirry (1/2) iočníhozálohovaného pojistného, na zák|adě faktury
7. Pojistné i pojistné plnění je splatné v ČRa v českéměně'
)

Lčl. 10
1.

I

lz

Hlášení pojistné události a povinnosti pojištěného
Pojistnou událost oznámí pojištěný/oprávněná osoba pojistiteli na tiskopisu ,,oznámení pojistné události",
ke kterému přiložídalšípojistitelem požadovanédoklady. Na něm SDH SH CMS nebo jiná organizační
jednotka SŤlČMSa oSH SH ČMS potvrdí, Že zraněný byl v době úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při
činnosti, na kterou se vztahuje pojištění-podle této smlouvy. Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn,
opatřen razítkem pojištěného SDH SH C_MS nebo jiné organizačni jednotky SH Čvs u oSH SH Čus a
ptdpi..* statutárního zástupce SDH SH Čtvts neuo jiné organizačníjednotky SH Čtvts a oSH SH ČH,ts.
Bez předložení těchto dokladů pojistitel neposkyne pojistné plnění.
Došlo-1i ke smrti pojištěného, předloží oprávněná osoba pojistiteli téŽ ,,Úmrtní list" a ,,List o prohlídce
mrtvého".

a

J.

4.

Dojde-li k úrazu pojištěného při zásahu je povinností pojištěného/oprávněné osoby zajistit, aby součástí
ozÁámení pojistné události byla potvrzená kopie Hasiěským záchranným sborem ,,Dí1čízpráva o zásahu".
Při nedodržení této povinnosti není pojistitel povinen pojištěnému/oprávněné osobě plnit.
Pro uplatnění nároku na zvýšenípojistné částky dle čl. 7 odst. l je pojištěný povinen uvést číslauzavřených
pojistných smluv do tiskopisu ,,oznámení pojistné události" a doložit kopií rodného/oddacího listu svůj
vziah k osobě, která má jako pojistník uzavřenu pojistnou smlouvu s pojistitelem. Při nedodržení této
povinnosti není pojistitel povinen pojištěnému poskýnout plnění ze zvýšenépojistné částky.
čl. 11
Zápěreč,ná ustanovení

1.

Tato pojistná smlouva nabývá účinnostidnem počátku pojištění-

2.

Smlouva je qzhotovena ve dvou stejnopisech

J.

,

z nichŽ

jeden je uložen u pojistitele a druhý u pojistníka.

Pojistník potvrzuje, že by|před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s rozsahem pojištění, Všeobecnými
poji'tny-i podminkamiproobnosové pojištěníT.č.: Žpttltzotz a doplňkovými pojistnýmipodmínkami pro
urazové pojištění T.č.: ŽPl20l2o12 a uvedené pojistné podmínky převzal.
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Ing. Josef Kubeš

Generální ředitel HVP, a.s.

lng. Karel Richter
starosta SH

ČMS

