Příloha č. 1 – Přehled pojištění

Přehled pojištění z rámcové pojistné smlouvy č. 7720154977 SBD Praha
Co je pojištěno
-

soubor bytových domů včetně nebytových prostor, garáží,
administrativních budov a souvisejících staveb včetně hydrantů,
hasicích přístrojů, EZS, EPS

Rozsah pojištění
Pojištění živelní: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, záplava, povodeň, vichřice
krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin, lavin, zemětřesení, tíha sněhu
nebo námrazy, náraz dopravního prostředku, pád stromů, stožárů
nebo jiných předmětů, vodovodní škody, škody způsobené kouřem
spoluúčast: Živelní pojištění bez spoluúčasti, atmosférické
srážky spoluúčast 5.000 Kč, záplava a povodeň
spoluúčast ve výši 10%, min. 10.000 Kč

Pojištění odcizení a vandalismu včetně škod způsobených sprejery
spoluúčast: 1.000 Kč

Pojištění skel - rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí. Za rozbití se považuje i takové poškození
skla, při kterém je ohrožena bezpečnost osob a je nezbytná výměna. Za rozbití se
nepovažují škody vzniklé při dopravě, instalaci, montáži a demontáži. Sklem se
rozumí pevně osazené sklo pevně spojené s budovou nebo stavbou a sklo
zasazené v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby.
spoluúčast: bez spoluúčasti

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví bytového domu nebo bytových
a nebytových jednotek a garáží a z výkonu správy společných
částí bytového domu nebo pozemků vzniklou jinému na zdraví
nebo majetku, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku
svého jednání nebo vztahu
spoluúčast: 1.000 Kč

POZOR – není pojištěno
-

movité věci patřící jednotlivým osobám - kola v kolárně, věci ve sklepích, vybavení domácností,
auta v garážích, věci v garážích

Příloha č. 2 – Žádost o zařazení pod rámcovou smlouvu

Žádost o zařazení do pojištění pod rámcovou smlouvu
SBD Praha – Kooperativa, a.s.
Žádost o zařazení do rámcové pojistné smlouvy č.: 7720154977
Pojistitel:
Pojistník:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Stavební bytové družstvo Praha
Střížkovská 1/29a, 180 00 Praha 8

Pojištění zahrnuje:
- Živelní pojištění
- Pojištění pro případ odcizení
- Pojištění skel
- Pojištění pro případ vandalismu
- Pojištění elektronických zařízení
- Pojištění odpovědnosti za škodu
- V rámci pojištění je i poskytování havarijní asistenční služby
Název SVJ, sídlo:

IČ:
Adresa pojištěného
objektu:

Pojistná hodnota nemovitosti:
Počet bytových jednotek:
Počet garáží
(vnitřní/vnější)

Zastavěná plocha /m2/

Datum
(od kdy bude objekt pojištěn)

V Praze dne .............................

předseda výboru: ……………………………….

podpis:

………………………………..

místopředseda výboru ……………………………..

………………………………

Příloha č. 3 – Vzor potvrzení o pojištění

Příloha č. 4 - Ceník havarijní asistenční služby

