BYT A SERVIS, družstvo Olomouc
Olomouc, Lazce, U sportovní haly 542 / 3, PSČ 779 00
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001

Družstvo zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 309.
IČ: 47 67 72 01

DIČ: CZ 47 67 72 01

 585 209 246

E-mail: marsalova@bytaservis.cz

Vlastníci jednotek
ve správě BYT A SERVIS,
družstvo Olomouc
U Sportovní haly 542/3
779 00 Olomouc

Váš dopis zn./ ze dne

Naše zn.

fin/Mar.

Vyřizuje/ 

Maršálová/585 209 246

V Olomouci dne

25.05.2021

Věc: Potvrzení o pojistném
Tímto potvrzujeme, že nemovitost na ulici, která je ve správě BYT A SERVIS, družstvo Olomouc, U sportovní
haly 542/3, Olomouc, IČ: 47677201, je pojištěna pod rámcovou smlouvou č. 7720613510 podepsanou dne 5.12.2011
mezi Svazem českých a moravských bytových družstev a Kooperativou, pojišťovnou a.s. Vienna Insurance Group
na pojistnou částku ve výši ..…………….... Roční pojistné činí ……………….. Roční pojistné je hrazeno
pojistníkem BaS je ve čtvrtletních splátkách. Prolongovaná smlouva má platnost do 31.12.2024. Od 1.1.2017 je
cena bytů navýšena na 1,5 násobek ceny původní hodnoty udávané Kooperativou, pojišťovna a. s. Navýšená
cena se blíží ceně tržní.
Pojištěná rizika a předměty pojištění:
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

All risks (všechna pojistná plnění týkající se živelných pohrom)
Pojištění odpovědnosti za škodu (statutární orgán)
Pojištění pro případ odcizení, z toho:
2.3.1. Soubor budov a staveb vč. stavebních součástí a příslušenství budov a staveb
2.3.2. Specifické vybrané dodatečné pořízení technologie (výtahy, FVE, čistírny odpad. Vod)
2.3.7. Soubor movitých věcí vlastních i cizích, nájemců a vlastníků bytových
jednotek, umístěných ve společných prostorách k tomu určených
2.3.8. Hasící přístroje a veškeré hasící vybavení domu
Pojištění pro případ vandalismu, z toho:
2.4.1. Soubor budov a ostatních staveb vč. Příslušenství (např.: okrasné dřeviny)
2.4.2. Soubor budov a staveb vč. stavebních součástí a příslušenství budov a staveb
(sprejerství)
2.4.3. Specifické vybrané dodatečné pořízení technologie (výtahy, FVE, čistírny odpad. Vod)
2.4.6. Soubor movitých věcí vlastních i cizích, nájemců a vlastníků bytových
Pojištění souboru opláštění budov (vyklování ptactvem)
Pojištění skel
Pojištění „nepřímého úderu blesku“
Pojištění „nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelnou událostí“
Pojištění „úniku vody – vodné, stočné“
Pojištění desinsekčních a desinfekčních nákladů
Pojištění potrubí a rozvodů
Pojištění strojů
Pojištění elektroniky

Originál Rámcové pojistné smlouvy je uložen na Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem
Podolská 50, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 01, Česká republika.
S pozdravem
Za BYT A SERVIS, družstvo Olomouc
Ing. Markéta Maršálová, vedoucí kanceláře

