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Helešic Milan, Podvesná XII, Zlín, 1349401-8, 602474588 

 
NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ  

 
 

Pojistitel: 
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha  2, Česká republika, IČ:  61859869,  
DIČ: CZ61859869, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866 
a  
 
Pojistník:  
Obchodní firma/název:  Sportovně střelecký klub FALCON  
IČ (r.č.): 12345678 
DIČ : CZ12345678 
sídlo/místo podnikání: Mysločovice 104, 763 01 Zlín  
 
 
Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem. 
  
I. Pojištění movitých a nemovitých věcí  
 
MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 1 
Adresa místa pojištění:  
Střelnice MS Háj Mysločovice, 763 01, Zlín  
 
Pojištěná činnost: Provozování střelnice- sport.činnost + Automat. vhačky asfaltových terčů+EOZ. 
 
1.    POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA  
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 31 VPP POD 2005/01. Pojištění se vztahuje na 
škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a 
aerodynamického třesku. 
  
 
Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení pojištěného (dále jen VPO), zásoby (dále jen 
ZÁS) a rezerva (dále jen REZ)) 
Předmět pojištění Spoluúčast 

(Kč) 
kód sazba

(‰) 
sazba 

uprav.* (‰)
pojistná částka 

(Kč) 
roční pojistné

(Kč)  
budova č. 1   VPO 200 000 300

sleva za vyšší spoluúčast --% 1 000 30401 1,5 1,500 ZÁS -- --

činnost v budově: --   REZ -- --     
pojistná částka celkem 200 000 

celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)  300

 *sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast 
 
 
2.   POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ VODA Z POTRUBÍ  
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 32 VPP POD 2005/01. Pojištění se vztahuje na 
škody v důsledku úniku vody a lomu trubek. 
 
Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného) 
    roční pojistné 
pojistná částka (Kč) 200 000 sazba (‰) 0,80  
zlomek % -- sleva za zlomek (%) -- 160 
zlomková pojistná částka (Kč) -- sleva za spoluúčast (%) --  
spoluúčast (Kč) 1 000 výsledná sazba (‰) 0,8000  
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3.   POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ  
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 33 VPP POD 2005/01. Pojištění se vztahuje na 
škody v důsledku vichřice, krupobití, tíhy sněhu a pádu stromu. 
 
Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného) 
    roční pojistné 
pojistná částka (Kč) 200 000 sazba (‰) 0,30  
zlomek % -- sleva za zlomek (%) -- 60 
zlomková pojistná částka (Kč) -- sleva za spoluúčast (%) --  
spoluúčast (Kč) 1 000 výsledná sazba (‰) 0,3000  
 
 
4. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ  
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 34, 35 VPP POD 2005/01. Pojištění se vztahuje na 
škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže. 
 
Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného) 
 
Předmět pojištění zlomek 

% 
sazba 
(‰) 

sleva za 
zlomek (%) 

sazba uprav.* 
(‰) 

zlomková pojistná 
částka (Kč) 

roční pojistné
(Kč)  

budova č. 1, spoluúčast 1 000 Kč 
sleva za vyšší spoluúčast --% 
pojistná částka: 200 000 Kč 

 
100,00 4,22

 
-- 

 
4,2200 

 
200 000 844

     
*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a zlomek 
 
   
 
POJIŠTĚNÍ NA PRVNÍ RIZIKO – SPECIÁLNÍ PŘÍPADY PLNĚNÍ 
Pojištění na první riziko – speciální případy plnění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 37 VPP POD 
2005/01. 
Pojistné nebezpečí Spoluúčast kód sazba

(‰) 
pojistná částka 

(Kč) 
roční pojistné

(Kč)  
Povodně    1 000 Kč 37.2. 0,5 200 000 100 
Přírodní katastrofy (lavina, zemětřesení, sesuv a 
zřícení skal)  

  1 000 Kč 37.1. 1,0 200 000 200

 
Celkové roční pojistné za pojištění na první riziko – speciál. případy plnění (Kč) 300

 
Povodňový dotazník:  
Místo pojištění je v povodňové zóně: nad úrovní Q100 
Poslední povodeň v místě pojištění: -- 
Výše škody při poslední povodni: -- Kč 
 
 
Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 1: 
pojistná nebezpečí celkové roční pojistné v Kč za pojistné nebezpečí  
flexa 300   
voda z potrubí 160   
přírodní nebezpečí 60   
odcizení 844    
pojištění na první riziko – speciální případy plnění 300      
celkové roční pojistné 1 664 
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II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
 
Pojištění se řídí VPP O 2005/01, ZPP O 2005/01 a níže uvedenými DPP O. 
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami. 
Pojištěný předmět činnosti: Provozování sportovních střelnic … 
 
Kód: B1401, riziková třída: 1 
 
Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši 
1 000 Kč. 
 
Základní rozsah pojištění 
Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění: 5 000 000 Kč 
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 1 000 Kč 
Základní roční pojistné: 743 Kč 
  
Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 Kč 
  
 
Rekapitulace pojistného 
 celkové roční pojistné v Kč   
místo pojištění číslo 1  1 664     
odpovědnost za škodu 1 000      
celkové roční pojistné 2 664  
   
Počet splátek za rok Výše splátky v Kč 
 1 2 664 
 2 1 372 
 4 699 
 
Datum vyhotovení nabídky: 10. 8. 2007 
Nabídka je platná jeden měsíc ode dne vystavení. 
 
Nepojištěna jsou tato nebezpečí a rizika: 
 
- Pojištění přepravy movitých věcí a zásob 
- Pojištění přepravy cenností 
- Pojištění přerušení provozu 
Připojištění odpovědnosti za škodu:  

DPPO 1 Odpovědnost za výrobek   DPPO 2 Zahranič. pojistné krytí mimo USA a Kanady   
DPPO 3 Evropské pojistné krytí   DPPO 4 Úschova movitých věcí   
DPPO 5 Nakládka a vykládka cizích vozidel   DPPO 6 Věci převzaté - objednaná činnost   
DPPO 7 Činnosti na nemovitých věcech   DPPO 8 Pozvolně působící vlivy, srážky   
DPPO 9 Užívání pozemků, budov pro jiné účely   DPPO 11 Hlídané šatny   
DPPO 13 Vnesené věci (ne vozidla)   DPPO 14 Morová vozidla hostů   
DPPO 15 Autoopr. - škody na vozech (požár,blesk)   DPPO 16 Autoopr. - škody na vozech (zdvih. zaříz.)   
DPPO 17 Autoopr. - škody na vozech (krádež,loupež)   DPPO 18 Automatické mycí linky   
DPPO 19 Škody na voz. zákazníků-garáže, čerpac.   DPPO 20 Škody na vozidlech (přistavení vozidla)   
DPPO 21 Autoopr. - škody na vozidlech po opravě   DPPO 22 Šatny zaměstnanců   
DPPO 23 Vozidla zaměstnanců a návštěvníků   DPPO 24 Šatny   
DPPO 25 Věci vnesené a odložené   DPPO 34 Škody na věcech užívaných   
DPPO 37 Náklady vynalož. ZP ve prospěch zaměstnance   DPPO 40 Škody na životním prostředí   
DPPO 51 Jiná majetková škoda   DPPO 53 Rozšíření salmonely   
DPPO 70 Výkon státní a veřejné správy   DPPO 300 Časový rozsah pojištění   
 

 
Místo pojištění Č. 1 – Mysločovice , 763 01, Zlín  

- Budova č. 1:  FLEXA budovy,  FLEXA zásob,  FLEXA rezerv,  
Voda z potrubí budov, Přírodní nebezpečí,  
První riziko:  

36.1.a Peníze a cennosti (uloženy v předm. s požár. odolností do 30 min)   36.1.a Peníze a cennosti (uloženy v předm. s požár. odolností do 30 min)   
36.1.b Peníze a cennosti (uloženy v předm. s pož.od. nad 30 min nebo v trez.)   36.1.b Peníze a cennosti (uloženy v předm. s pož.od. nad 30 min nebo v trez.)   
36.1.c Peníze a cennosti (pro velký rozměr nelze umístit v trezoru)   36.1.c Peníze a cennosti (pro velký rozměr nelze umístit v trezoru)   
36.10. Stavební součásti a příslušenství uvnitř budovy - odcizení   36.10. Stavební součásti a příslušenství uvnitř budovy - odcizení   
36.11. Nosiče dat vč. záznamů na nich uložených   36.11. Nosiče dat vč. záznamů na nich uložených   
36.12. Výběr z celku movitých věcí - dle přiloženého seznamu   36.12. Výběr z celku movitých věcí - dle přiloženého seznamu   
36.13. Potrubí vně budovy   36.13. Potrubí vně budovy   
36.2. Osobní věci zaměstnanců   36.2. Osobní věci zaměstnanců   
36.3. Věci jiných osob převzaté na základě smlouvy o opravě, zpracov.,…   36.3. Věci jiných osob převzaté na základě smlouvy o opravě, zpracov.,…   
36.4. Výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty, …   36.4. Výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty, …   
36.5. Prodejní automaty (vč. náplně zboží a peněžní hotovosti)   36.5. Prodejní automaty (vč. náplně zboží a peněžní hotovosti)   
36.6. Předměty na volném prostr. (které nelze umístit do uzamčených prostor)   36.6. Předměty na volném prostr. (které nelze umístit do uzamčených prostor)   
36.7. Předměty na vnější straně budovy (přísl. budovy)   36.7. Předměty na vnější straně budovy (přísl. budovy)   
36.8. Najaté prostory (stav. součásti, úpravy a adaptace na vl. náklady)   36.8. Najaté prostory (stav. součásti, úpravy a adaptace na vl. náklady)   
36.9. Stavební součásti vně budovy - odcizení   36.9. Stavební součásti vně budovy - odcizení   
37.3.a Nepřímý úder blesku (bez přepěťové ochrany)   37.3.a Nepřímý úder blesku (bez přepěťové ochrany)   
37.3.b Nepřímý úder blesku (přepěťová ochrana min. 1 a 2. stupně)   37.3.b Nepřímý úder blesku (přepěťová ochrana min. 1 a 2. stupně)   
37.4.a Sklo - standardní zasklení budov   37.4.a Sklo - standardní zasklení budov   
37.4.b Sklo - umělěcká zasklení budov   37.4.b Sklo - umělěcká zasklení budov   
37.4.c Sklo - ostatní speciální skla   37.4.c Sklo - ostatní speciální skla   


