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Pojištění se sjednává pro případ:
1. Odpovědnosti za újmu z provozní odpovědnosti

JSDHO - škoda na věci nebo újma na zdraví či životě
způsobená třetí osobě, za kterou JSDHO ze zákona
odpovídá.

2. Odpovědnosti za škodu na věcech užívaných
movitých - např. škoda na vypůjčené hasičské
výzbroj i nebo výstroj i.

3. Odpovědnosti za újmu způsobenou obci, která je
zřizovateIem JSDHO - škoda nebo újma, kterou
způsobíJSDHO svému zřizovateli (obci). Případně také
škoda nebo újma způsobená navzájem mezi
jednotlivými členy JSDHO.

V případě, že je obec pojištěna u Hasičské uzájemné
pojištbvny pro případ odpovědnosti z provozníčinnosti,
sjednává se pojištění odpovědnosti JSDHO v rozsahu
bodů 2 - 3.

V případě, že obec u Hasičské vzájemné pojištbvny není
poiištěna pro případ odpovědnosti z provozní činnosti,
sjednává se pojištění odpovědnosti JSDHO v rozsahu
bodů 1 - 3. t
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Pojištění se vztahuje na:
r živelní rizika (tj. požár, výbuch, přímý úder blesku,

krupobití, vichřice, pád předmětů, povodeň,
záplava),

r poškozenívozidla střetem nebo nárazem,

r na škodyvzniklé na všech komunikacích,
r poškození či zničení pneumatik a na škody vzniklé

mimo komunikace v případě, že ke škodné události
dojde v přímé souvislosti se zásahem.

Vybavení vozidel technikou potřebnou k zásahu se
připočítává k pojistné částce vozidla a je pojištěno na

stejná rizika.
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Členové JSDHO, kteříjsou zároveň členy SDH sdružených
v SH ČVtS, jsou pro případ úrazu pojištěni smlouvu, kterou
SH ČMS uzavřelo s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.

Nad rámec této smlouvy, nebo pro členy JSDHO, kteří
prostřednictvím smlouvy s SH ČMS pojištěni nejsou,
nabízíme Úrazové pojištění, které je speciálně připraveno
pro členyJSDHO.

Výhody:
r skupinové pojištěníza nízké pojistné,

r jednoduchá administrativa,
l neomezená územníplatnost,
l pojistná ochrana při provádění zásahu (v době od

vyhlášení poplachu do návratu členů jednotky na

základnu),

r pojistná ochrana se vztahuje i na plánovaná školení,
rnýcvik a údržbu techniky,

r u doby nezbytného léčení úrazu není nutné
prokazování pracovní neschopnosti,

r možnost zvolit pojistné plněníod 0,5% nebo od l0%
tělesného poškození,

r možnost sjednat až pětinásobek základní pojistné
částky.

Pojištěná rizika a základní pojistné částky:

r S]tlřt úrazem 150 000 Kč

150 000 Kč

Bmo: Panská 2, 602 0o Bmo, tel.: U2 211 296, bmo@hvp.cz - České Budějovice: Lannova 63, 370 01 Č. Budějovice, te|.: 387 437 905, budejovice@hvp.cz
Jičín: Denisova 585, 506 01 Jičín, tel.: 493 u1 205 - 6, jicin@hvp.cz - ostrava: Zeyerova 4, 702 00 ostrava, tel,: 595 136 42B - 430, ostrava@hvp,cz
Plzeň: Purt<yňova 27,301 36 Plzeň, tel.:377 220 187, plzen@hvp.cz - Praha: Římská 2135/45, í20 00 Pnha 2, tel.:222 510 493, praha@hvp,cz

Ustí n. Labem: Vaníčkova í070/29,400 01 Ústí n, L,,tel.:475210139, usti@hvp.cz - Žďár n. Sázavou: Komenského 1,591 01,Žďár n S,, tel,: 566 624 561, zdams@hvp.cz
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