Pojistník:
Město Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841
Pojištěný:
Město Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841 a další příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je pojistník
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 720 524 14
SPORTIS, příspěvková organizace, IČO: 65759800
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, IČO: 00093050
Kultura Žďár, příspěvková organizace, IČO: 72053682
Poliklinika Žďár nad Sázavou, IČO: 48899119
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou, IČO: 43379168
Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, IČO: 72052422
MŠ Kamarád, Okružní 729/73, 591 01, Žďár nad Sázavou 3
MŠ Pastelka, Santiniho 13, 591 01, Žďár nad Sázavou 2
MŠ Pohádka, Brodská 5, 591 01, Žďár nad Sázavou 3
MŠ Sluníčko, Veselská 39, 591 01, Žďár nad Sázavou
MŠ Srdíčko, Vančurova 14, 591 01, Žďár nad Sázavou
MŠ Vláček, Haškova 14, 591 01, Žďár nad Sázavou 6
MŠ Vysočánek, Vysocká 10, 591 01, Žďár nad Sázavou 5
ZŠ Žďár nad Sázovou, Komenského 2
ZŠ Žďár nad Sázovou, Komenského 6
ZŠ Žďár nad Sázovou, Švermova 4
ZŠ Žďár nad Sázovou, Palachova 35
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Živelná nebezpečí
p.č. Předmět
Pojištění majetku

Soubor nemovitostí vlastních i cizích vč. stavebních součástí
nemovitostí vč. příslušenství, EZS, městského kamerového
systému, zvukových informačních cedulí, zámků, trezorů, mříží,
laviček, oplocení, komunikací, stojanů kol, kašen, dřevostaveb,
nemovitosti v areálu PRO u Pilské nádrže, Rákosníčkovo hřiště
zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy, „Park u lvana“ veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář, „STREETPARK'' - veřejné
osvětlení, chodníky, mobiliář, herní sestava MIKÁDO, skluzavka
na ul. Bří. Čapků, Žďár nad Sázavou, venkovní terénní úpravy a 3
dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků ul. Okružní, Žďár
nad Sázavou, sportovně-rekreační plocha ul. Kavánova, parc. č.
1.
4669/82 k.ú. Žďár nad Sázavou (houpačka včetně dopadové
plochy, dubové lavice 2 ks; oplocení autobusové nádraží program ROP Jihovýchod plocha a přístřešky, včetně pamětní
desky, Naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky,
dřevodomky, lavice, informační cedule, zámečnické výrobky,
povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce, zařízení a vybavení
sportovního hřiště 2. ZŠ a 4. ZŠ, rekonstrukce náměstí Republiky veškeré povrchy, vybavení a mobiliář, Pojištění revitalizace
území - revitalizace území - Farská humna, pojištění se vztahuje i
na porosty a na mobiliář (lavičky, lavice, odpadkové koše,
apod.), informační cedule Skiregionu Žďársko

Soubor movitých věcí vlastních i cizích včetně mobilního pódia,
el. rozvaděče pro nabíjení elektrokol, samohybných a
dopravních prostředků, stroje - rolba, sekačka, apod., vybavení
INFO centra Stará radnice; kamery MP vnitřní; vybavení Hotelu
2.
Tálský mlýn, zařízení a vybavení včetně občerstvení v areálu
včetně zahradního traktrůrku, PRO u Pilské nádrže, elektrokola
Leader Fox Induktora E-bike vč. přísl. a APACHE Tanka vč. přísl. území ČR

Pojistná částka

2 994 461 443 Kč

21 304 000 Kč

4.

Pojištění uměleckých děl, soch a plastik - předmětem pojištění
jsou umělecká díla, sochy a plastiky - obvyklá cena - 1. riziko

5.

Pojištění kulturních památek - předmětem pojištění jsou
kulturní památky vyjmenované v příloze č.1. - obvyklá cena

14 259 250 Kč

6.

Pojištění mostu Klafar - předmětem pojištění je most Klafar ul.Dolní, včetně veřejného osvětlení, dopravního značení a
příslušenství, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k mostu,
parkoviště, místní komunikace Dolní-Klafar, most přes Sázavu

92 537 000 Kč

25 000 000 Kč

-

Místo pojištění

Rozsah pojištění

sdružený živel
požár, výbuch, přímý úder blesku,
náraz nebo zřícení letadla či jiného
podobného stroje nebo jeho části či
nákladu, vichřice, krupobití, sesuv lavin,
zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu
k.ú. Město Žďár nad
nebo námrazy, pád stromu, stožáru a
Sázavou, Stržanov,
jiných předmětů, náraz silničního
Veselíčko u Žďáru nad dopravního prostředku, vlastního nebo
Sázavou, Koníkov, Zámek cizího, provozovaného pojištěným nebo
viz tabulka limity
Žďár, k.ú. obcí Mělkovice, třetí osobou, voda nebo topné médium
pojistného plnění níže
Radonín, Věcov, k.ú.
vytékající z vodovodních zařízení,
Sklené u Žďáru nad
povodeň, záplava, pokles a sesuv půdy,
Sázavou, obec Sklené a
kouř, aerodynamický třesk,
území ČR
atmosférické srážky (včetně zatečení,
přívalového deště, sněhu, ledu),
poškození fasády hlodavci, ptactvem a
jinými živočišnými druhy, zemětřesení,
terorismus
vč. občanských a politických nepokojů

600 000 Kč

-

-

-

Spoluúčast

-

150 000 000 Kč

3. Movité věcí muzea - obvyklá cena

7. Pojištění peněz (finanční hotovost), cennosti a ceniny
8. Zachraňovací náklady, náklady na vyklizení, demolici, atd.

Limit poj. plnění / 1. riziko

500 000 Kč
max 20 % z pojistné částky

Zvláštní ujednání majetek:
Ujednává se : pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, že v době vzniku pojistné události je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než pojistná hodnota pojišťovaného
majetku o méně než 15%.
Ujednává se, že cizí pojištěné věci, které pojištěný užívá, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na stavbách, které nelze v souladu s obecně závaznými právními předpisy užívat a stavby ve zkušebním provozu a na věci, které se nacházejí v těchto stavbách.
Při souběhu pojistných plnění z jedné příčiny u různých předmětů pojištění v jednom místě pojištění se odečítá pouze jedna spoluúčast, a sice ta nejvyšší.
Pojistné plnění z titulu záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že záplava nebo povodeň měla charakter události opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodou/frekvencí (např. 20 létá voda), definice rizika
záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá.
Za jednu pojistnou událost jsou považovány všechny škodní události, resp. série škodních 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.
Vodovodní škodou se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené nečekaným a náhlým únikem vody, kapaliny nebo páry z vodovodního nebo jiného zařízení. Je-li pojištěnou věcí budova nebo stavba vztahuje se
pojištění i na riziko přetlak nebo zamrznutí kapaliny.
Za vodovodní zařízení se považují i střešní žlaby a vnější i vnitřní dešťové svody.
Pojištění se vztahuje také na škody způsobené vytečením vody (vodné, stočné) v přímé souvislosti s vodovodní škodou, pro tyto škody se sjednává roční sublimit plnění 100.000,- Kč.
Pojištění se vztahuje i na elektrické rozvody a elektrozařízení, jež jsou součástí nemovitostí a staveb a věci movité, pokud k jejich poškození dojde v důsledku zkratu nebo přepětí ěi podpětí v elektrické síti, pro tyto škody se
sjednává roční limit plnění ve výši 2.000.000,- Kč.
Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu se vztahuje i na předměty, které nemají nebo netvoří nosnou konstrukci.
Pojištění pro případ pádu stožárů a jiných předmětů se vztahuje i na případy, kdy tyto předměty jsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru.
Za záplavu se považuje také zpětné vystoupnutí kapaliny z odvádějícího nebo odpadového potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.
Náraz vozidla: Pokud je sjednáno pojištění proti nárazu silničního dopravního prostředku, ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem vozidla nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy,
kdy bylo vozidlo v době nárazu řízeno nebo provozováno pojistníkem /pojištěným, příp. v jeho vlastnictví, správě nebo pod jeho kontrolou.

Odcizení
p.č. Předmět
Pojištění majetku

Pojistná částka

Limit poj. plnění / 1. riziko

1. Veškerý nemovitý majetek pojištěný na živelná rizika

2.

Veškerý movitý majetek pojištěný na živelná rizika vč.
uměleckých děl a mov. věcí muzea

Spoluúčast

Místo pojištění

Rozsah pojištění

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

-

3. Pojištění peněz (finanční hotovost), cennosti a ceniny

k.ú. Město Žďár nad
Sázavou, Stržanov,
Veselíčko u Žďáru nad
Sázavou, Koníkov, Zámek
1 000 Kč Žďár, k.ú. obcí Mělkovice,
Radonín, Věcov, k.ú.
Sklené u Žďáru nad
Sázavou, obec Sklené a
území ČR

krádež vloupáním, loupež

500 000 Kč

Odchylně od SU se pojištění vztahuje i na pohřešování věci nebo odcizení při dopravní nehodě šetřené Policií.
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.
Zabezpečení pro cennosti:
Zabezpečení proti krádeži se sjednává s níže uvedeným minimálním zabezpečením pro příslušné limity plnění a zvláštní ujednání:
do 20.000,- 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 obraným sprejem nebo el. paralyzérem
Doplňující údaje pro zabezpečení ceností do LPP 500 000 Kč:
Trezor KOVONA, se třemi uzavíracími kolíky, nezjištěný výrobce, hmotnost nad 250 kg se považuje za trezor BT I. Elektrokolo bude řádně uzamčeno a zabezpečeno lankovým nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol
k příslušenství budovy nebo ke stavebním součástem budovy, ke stojanům či jiným konstrukcím určeným k odkládání pojištěné věci na volném prostranství. V době, kdy nebude používáno v terénu, bude elektrokolo
uzamčeno v budovách v majetku Města Žďár nad Sázavou.
Pro pevně ukotvené předměty (herní prvky hřišť, přístřešky na nádraží, lavičky, mobilní pódium, el. rozvaděč pro nabíjení elektrokol, apod.) se za způsob zabezpečení považuje stávající konstrukční upevnění (bez dalšího
zabezpečení).
Zabezpečení EZS s vyvedeným signálem na akustický hlásič lze nahradit EZS s vyvedeným signálem na Městskou policii.
Zvláštní ujednání odcizení:
Pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci bez uplatnění opotřebení, snížené o cenu zbytků.
V případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách.
Za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla.
Pojištění se vztahuje i na náklady na výměnu zámků vnějších i vnitřních dveří budovy na místě pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku odcizení. Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem 50.000,- Kč
(pojištění na první riziko).

Vandalismus
p.č. Předmět
Pojištění majetku

Pojistná částka

1. Veškerý nemovitý majetek pojištěný na živelná rizika

Limit poj. plnění / 1. riziko

1 000 000 Kč
-

2. Veškerý movitý majetek pojištěný na živelná rizika

1 000 000 Kč

Zvláštní ujednání vandalismus:
Pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci bez uplatnění opotřebení, snížené o cenu zbytků.
V případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách.
Za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla.

Spoluúčast

Místo pojištění

k.ú. Město Žďár nad
Sázavou, Stržanov,
Veselíčko u Žďáru nad
Sázavou, Koníkov, Zámek
1 000 Kč Žďár, k.ú. obcí Mělkovice,
Radonín, Věcov, k.ú.
Sklené u Žďáru nad
Sázavou, obec Sklené a
území ČR

Rozsah pojištění

vandalismus vč. Sprejerů, zjištěný a
nezjištěný pachatel

Pojištění skel
p.č. Předmět
Pojištění skel

1. Pojištění skel vč. skel skleníků

Pojistná částka

Limit poj. plnění / 1. riziko

-

Spoluúčast

Místo pojištění

k.ú. Město Žďár nad
Sázavou, Stržanov,
Veselíčko u Žďáru nad
Sázavou, Koníkov, Zámek
1 000 Kč Žďár, k.ú. obcí Mělkovice,
Radonín, Věcov, k.ú.
Sklené u Žďáru nad
Sázavou, obec Sklené a
území ČR

100 000 Kč

Rozsah pojištění

all risks

Předmětem pojištění jsou okna, zrcadla, výlohy, luxfery, vstupy, přístřešky a jiná obdobná skla, včetně nalepených snímačů zabezpečovacího zařízení, nalepených fólií, nápisů,potisků, reklam, maleb a jiné výzdoby, světelné
reklamy. Pojištění se vztahuje i na skla tloušťky menší než je 6 mm.

Pojištění elektroniky
p.č. Předmět
Pojištění elektroniky

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Pojištění elektro rozvaděčů - předmětem pojištění je elektro
rozvaděč, EZS včetně rozvodů
Pojištění počítačové sítě - předmětem pojištění je počítačová síť
včetně komponentů a zařízení od roku pořízení 2010 a pojištění
počítačového vybavení a zařízení knihovny - předmětem
pojištění je počítačové vybavení a kancelářské zařízení Knihovny
M.J. Sychry, Havlíčkovo náměstí 5.
Pojištění souboru přístrojů a zařízení - předmětem pojištění je
soubor přístrojů a zařízení včetně kamerového systému a BZS v
Relaxačním centru a městský kamerový systém
Pojištění laserového měřiče rychlosti - předmětem pojištění je
laserový měřič rychlosti - ProLaser III KPS - verze TC, výrobní číslo
PL 22008, rok výroby 2006 - území ČR.
Pojištění termokamery - předmětem pojištění je termokamera
Dräger UCF 6000 Bundle vč. Transportního kufru a navijáku
El. nabíjecí stanice - centrální parkoviště a nabíjecí zařízení pro
elektromobil

Pojistná částka

Limit poj. plnění / 1. riziko

Spoluúčast

Místo pojištění

Rozsah pojištění

ČR

elektronická rizika all risk, sdružený
živel, odcizení, vandalismus

381 446 Kč

6 000 000 Kč

1 000 000 Kč

4 000 000 Kč

3 000 Kč

500 000 Kč
113 340 Kč
189 959 Kč

Sjednává se pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje její funkčnost, a která není z pojištění vyloučena, zejména z těchto příčin: živel (pojistná
nebezpečí dle živelního pojištění - viz odst. 1 tohoto článku), 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 a odcizením.
Pojištění se vztahuje i na příslušenství elektronického zařízení, které v okamžiku vzniku škodné události nebylo pevně spojeno nebo užíváno s pojištěným elektronickým zařízením.
Zvláštní údaje:
Pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající hodnotě stejného nebo srovnatelného nového zařízení v době vzniku pojistné události.
V případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách.
Doplňující údaje:
Pojištěny jsou servery, PC, tiskárny, faxy, notebooky a ostatní příslušenství PC sítě a ostatní drobné elektronické zařízení. Způsobem zabezpečení městského kamerového systému se rozumí stávající způsob jeho upevnění a
instalace a jeho nutná demontáž v případě odcizení.
Pojištění se vztahuje i na elektroniku starší 10ti let.

Pojištění strojů a strojních zařízení
p.č. Předmět
Pojištění strojů

Pojištění souboru technologií - předmětem pojištění je soubor
1. technologie bazénu, vířivek, sauny a kotelny v Relaxačním
centru
2.
3.
4.
5.

Elektrocentrála 60kW-3/400 přívěs
elektrocentrála S12000 THEPI-PRAMAC
Elektrocentrála HONDA ECT 7000 P G
elektrocentrála 3 kVA

Pojistná částka

Limit poj. plnění / 1. riziko

Spoluúčast

10 000 000 Kč
197 000 Kč
129 000 Kč
74 000 Kč
23 000 Kč

Místo pojištění

10 000 Kč

Švermova 4, Žďár nad
Sázavou, 59101

3 000 Kč

ČR

1 000 000 Kč

Rozsah pojištění

strojní rizika all risk vč. vyměnitelných
dílů, samostatných škod na elektronice,
sdružený živel, odcizení

Vyměnitelné díly: Pokud dojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěného stroje, za které je pojistitel povinen plnit, poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškození nebo zničení vyměnitelných a
nahraditelných dílů.
Odchylně od SU se pojištění dále vztahuje na náhlé poškození nebo zničení stroje jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, a která není z pojištění vyloučena, zejména z těchto příčin:
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 prvků, elektrických strojů, 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.
Pojištění se vztahuje i na příslušenství stroje, které v okamžiku vzniku škodné události nebylo pevně spojeno nebo užíváno s pojištěným zařízením.
Zvláštní ujednání:
Pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci, snížené o cenu zbytků.
Pojištění se vztahuje také na skleněné díly, řídící a jiné elektronické a elektrotechnické součásti pojištěných strojů.
Pojištění se vztahuje i na stroje starší 10ti let.

Pojistné nebezpečí

Limit plnění (Kč)

Spoluúčast

FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, či
jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu) - budovy

do pojistné částky

50 000 Kč

FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, či
jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu) nemovité věci kromě budov a movité věci

do pojistné částky

5 000 Kč

vichřice

50 000 000 Kč

krupobití

50 000 000 Kč

pád stromu, stožárů a jiných předmětů

50 000 000 Kč

tíha sněhu a námrazy

50 000 000 Kč

sesuv půdy, zemětřesení, aerodynamický třesk, náraz vozidla, kouř

50 000 000 Kč

5 000 Kč

atmosférické srážky

2 000 000 Kč

5 000 Kč

poškození opláštění budov zvířaty

2 000 000 Kč

5 000 Kč

ostatní nebezpečí

do pojistné částky

5 000 Kč

vodovodní škody

20 000 000 Kč

5 000 Kč

povodeň, záplava

50 000 000 Kč

25 000 Kč

povodeň, záplava - 20ti letá voda

10 000 000 Kč

25 000 Kč

vodné, stočné
zkrat, přepětí nebo podpětí v el. síti - vztahuje se na nemovitosti,
stavby a movité věci

100 000 Kč

5 000 Kč

2 000 000 Kč

5 000 Kč

pojištění se vztahuje i na náklady na výměnu zámků vnějších i vnitřních
dveří budovy na místě pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku
odcizení

100 000 Kč

1 000 Kč

škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště
pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením

200 000 Kč

1 000 Kč

movité věci a zásoby na území ČR

5 000 000 Kč

5 000 Kč

speciální stavby - komunikace, chodníky, oplocení, veřejné osvětlení

5 000 000 Kč

5 000 Kč

10 000 000 Kč

50 000 Kč

terorismus a občanské, politických nepokoje

Bonifikace
Pojistitel poskytne bonus za příznivý škodní průběh na účet pojistníka, a to do jednoho měsíce po obdržení písemného uplatnění práva na výplatu bonifikace, takto:
Bonifikace
V případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 10 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacen
bonus ve výši 20 % z celkového ročního pojistného
V případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 15 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacen
bonus ve výši 15 % z celkového ročního pojistného.
V případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 20 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacen
bonus ve výši 10 % z celkového ročního pojistného.
Do plnění pojistitele jsou započítány rezervy na škody spadající do hodnoceného období, které byly nahlášeny, ale v době hodnocení nároku na bonifikaci nebyly uzavřeny.
Právo na výplatu bonifikace vzniká jedenkrát ročně po ukončení pojistného roku pokud:
* byly pojistníkem uhrazeny všechny splátky pojistného roku v plné výši,
* a zároveň bylo uplatněno do jednoho roku po ukončení pojistného roku, za který má být bonifikace přiznána.
Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

Příloha č.1
Kulturní památky:

Pojistná částka:
přes řeku Sázavu na ulici Dvorská,
č.par.80/13, k.ú.Zámek Žďár, Žďár nad
Sázavou
par.č.214/2, k.ú.Město Žďár, Žďár nad
Sázavou
par.č.644/2, k.ú.Město Žďár, Žďár nad
Sázavou

Most
Sousoší Nejsvětější Trojice
Pomník Obětem nacismu
Sloup se sochou Sv.Jana Nepomuckého

Kulturní památky (kříže, boží muka, hraniční kámen)

CELKEM

6 665 000 Kč
5 500 000 Kč
1 100 000 Kč

par.č.282, k.ú.Zámek Žďár, Žďár nad
Sázavou

450 000 Kč

k.ú. Města Žďár nad Sázavou, k.ú. obcí
Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené,
Věcov

544 250 Kč

14 259 250 Kč

