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českrípojišťovnaa.s.
spálerrá 75116, 113 04 Praha

1,

česká republika

IČo 45272956,
zapsaná v obchodním rcjstříku u Městského soudu v PÍaze' spisová mačka B

l4&,

ktcrou zastupuje
Ing. Josef sluka, útvar korporátního pojištění a zajištění
a

Zlammila Čemá' útvat obch. ředitelství pro Top partnery
(dále jen''pojišťovna")

Povodí odry' státní podnik
varcnská 3101/49, Moíavská ostrav4 7o2 oo osrrav'" Doručovací číslo:7o1 26, Česká republika

Ičo 7o89oo21,

zapsaná v obchodrrím rejstříku u l(ajského soudu v ostravě, spisová značka AxIv 584'
kteťou zasfupuje
Ing. Jiří Pagáč, 8enenílníředitel
(d]íle jen,'pojistn (")

vzaýka]í

dodatek č. 2 pojistné smlouvy l. 706-58169-15
o pojištěnímajetku
(živelnípojištění)
Tato pojistrlí smlouvaje ve spÍávě: Kateřina Kišová' upisovatel'
útvaÍkorponimího pojiŠtěnía zÁjištění Česképojišťovny a.s., 28. řiina 32, PsČ 7o2 E6 ostrava'
Pojistná smlouvaje sjednána prostřednicrvím makléiské společnosti FD(UM a's', se sídlem
ostrava _ Muglinov, Muglinovská 270l1o5, PsČ 712 o0, Česká republik4 tČ 25388886. Pojištěný bude
uPlatňovat veškeřá pÍáva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovaciho zProstředkovatele.

oodatek

č2

pojistné smlouvy 706-58169n5

Úvodní ustanovení
Dne 2ó'3.2015 uzavřeli Českípojištbvna a.s. (d,ále jen "pojišťovna'') a Povodi odry, státní
podnik (d.ále jen "pojistník') pojistnou smlouvu č. 706-58ló9-l5 pro pojištění majetku
podnikatelů (živelr'í pojištění).
1.2.

Pojišťovna a pojist'tík pÍohlďují' že si přejí změnit nížespecifikovaaá ustanoveni pojistné
smlouvy způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojismé smloury.

Pojištění živelní
Pojištěni živelni se fidi Pojistnými podmínkami vPPMo-P' DPPSP-P' DPPMP-P a dalšími
ujednáními uvedenými pťo toto pojištěnív pojistné smlouvě.

2-l Předúět pojištění' pojistDé čáltky
Ustlnovei!í bodu 2.1. Pojištěné věci' pojistné částky pojismé smloula se rušía nabÍazuje se
následujícím měrrím:

Pokud bude v souladu s ustanovenífu člár*u 15 bodu 5 vPPMo-P sjednáno pojištění jako
pojištění prvního rizik4 bude toto uvedeno u příslušnépoložky ("Pojištění 1. íizika'' resp'
,'Pojištěníl'R') a částk! uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 Mu 13 vPPMo-P
limitem plnění prvního rizika.

pol. č.

pojistúá částk'
limit plnění
1. rizikA í Kč )

SPECIF'IKACE PŘIDMňTU PoIŠTĚNÍ
l. Stavbv

sl
s2
s3

s4

vyjmenované budoiy' haly ajiné stavby uved.né na příloze č' l
této smlowy.

vyjmenované stavby na vodních tocích uvedené na př{loze č' 1 b)
této smlouýy. Pojištění se nevztahuje na břehové opernění foťmou
záhozů a nemevněnÝch dlažeb.
vyjmcnované vodní dila - stojní části uvedené na příloze č. 1 c) této
smlouvy.
Malé vodni eleknámy uvedené na přiloze ě.
2.

lL

a)

této smlouvy'

1 d)

944,647.5r0,3,118,759.810,-

389'81ó'040'_
E0,735.132,-

věci movité

M1

soubor strojÚ' zďízení a inventáře (vč. DDHM)
kerým je Pňděloýána Rz, Iodí a letadel.

M2

souboř ásob s lyjimkou nedokončené stavebni
uvedených v člránku 4 DPPMP' Pojištění l.R

M3

soubor drobného hmotného majetku vedeného v opeÍativníevidenci.
Pojišrění 1.R

M4

objekt provomího Zízemi -"souboÍ ob'ťrých kontejneru
buněk - místo pojištěnívN sance

s

ýýjimkou vozidel'

ýÍoby a věcí

-UNMo

380,000.000,4,000.000,ó0,000.000'_
I,100.000,-

oodatekč. 2 pojistné smlouvy] 706_58169_15

2.2

Pojistná íebezpečía lpoluúčrsti
Pro předmět pojiŠtěníspecifikovaný v bodu Předmět pojištění, pojistné částlry této Pojistné
smlou}y se sjednává Pojištění pro případ jeho poškozenínebo mičení'připadně pÍo vznik
pojištěných nákladů, niže uvedenýrni pojistnými nebezp€čími. zíroveň jsou pro jednotlivé
poloŽb (pol. č.) a pojistÍtá nebezpečí sjednlíny nížeuvedené spoluúčasti.

pro

pol. č'

sl -s4
MI-M4

st-s4
M1-M4

st-s4
M1.M4

sPf,cmIKAcE PoJlŠrĚpÝcrr ronsnvýcrr
nnnnzpnčÍ
PoŽár, \.ýbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo

nákladu (čl. 2 bod

l' písm. la) DPPSP-P

Povodeň nebo áplava (ěl. 2 bod

DPPMP-P)

l

resp' DPPMP-P)

písrn' b) DPPSP-P rcsp'

vicMice nebo krupobití (čl. 2 bď 1 písm. c) DPPSP_P resp.
DPPMP-P) - odchylně od VPP se sjedoává riziko bouŤlivy vítr

Špoluúčastv

Kč

100.000,-

10% min. 100.000,-

20.000,-

s1, s4

M1-M4 zemětřesení (čl' 2 bod l písm. g) DPPSP-P
s1, s4

M1-M4

st, s4
MI.M4

sl, s4
M] -M4

M1.M4

1

Pád stomů, stožáÍůnebojiných předmětú (čl. 2 bod
DPPSP-P resp. DPPMP-P)

písm' d)

l písm.e)

Sesouvriní nebo zříceoísněho\.ých lavin (čl. 2 bod l písm. d)
'
DPPSP-P resp. DPPMP-P)

2 bod

l pism'

f) DPPSP-P resp'

vodavÍékajíciz vodovodních zařízení. (čl.2 bod l
DPPSP-P resp. DPPMP-P).

st, s4
zamrziní vody ve vodovodním potÍubi'je-li
M1-M4
(čl. 2 bod l písm. DPPSP_P)
budova.

sl-s4

DPPMP-P)

Sesouvání Půd' zříceni skal nebo zemin (čl. 2 bod
DPPSP-P resp. DPPMP-P)

s1, s4
Tiha sněhu nebo nímrazy (ěl.
M1.M4
DPPMP.P)
s1, s4

resp.

)

písm. h)

pojištěnou věcí

Úmyslné poškozeni nebo aličenívěci (ěl.2 bod
M] -M4 DPPSP-P resp' DPPMP-P), vč' sp.ejeĎtvi a
nezjištěný pachatel.

1

100.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

10.000,-

10.000,-

písm' j)

ýí_ zjištěný i

5.000,-

s1, s4

Náfaz dopravního pťosdedku. Ujednává s€' že pojištěni se
M1-M4 nevztahuje na škody zpúsobené dopravním prostředkem
pÍovozovaným pojištěným.

L

10.000,-

Dodatek č' 2 pojistné smlouvy: 706_581

59í 5

Působení kouře, kter'ý unikl náhle a neďekávaně, ze
sl, s4 sPa|ovaaího' toPného, vamého nebo sušícíhozařizení
MI.M4 nachlizejícího se na místě pojištěni' pokud kouř unikl mimo

určenéotvory. Pojištění se však neváahuje na škody vmiklé

20.000,-

dlouhďobým. PostuPn]im působením kouře'

st, s4
Příval vody
MI-M4 ledu.

způsobený atmosfériclo'mi snižkami, táním sněhu a

NeDřímý údeÍblesku' přepětí tj. působení přepětí anebo indukce
(elektrického yýboje) jakoŽto následku pfimého úderu b|esku,
kerý můžeudeřit mimo místo pojištění; pojištění škod
zpúsobených nepřímým úderem blesku se váahuje na elektrické
a elektronické přístroje nebo zařízení, elektÍicképožámí a
zabezpečovacísignalizace' elekt cké shoje
motory'

10.000,-

i

-s4
Ml-M4
s1

elektronické prvky

a

a

20.000,-

součástky tvořící součást nebo

příslušensťvípojiŠtěnéstavby. Přepětím se Íozumi napěťová
špičkav elektrické síti n€bo Úboj statické elektřiny v
atmosféře.

23

Mírto pojištění
Jako místo pojištění se sjednává, pokud není d,ile uvedeno

1)

2)
2.4.

j

inak:

místa na úzcmíČ& ktení pojištěný vlastní nebo je po právu užív4rtebo na nich provádí
objednanou činnost a na kterych se nachází předměty pojištění
pro bod M4 s. sjedÚívá místo pojištění vodní díb Šance - přebradní hrráz

ostatní ustanovení pojistné smlouly zůstívajínedotčena.

Ročnípojistné vyplývajíci z připojištění bďu M4 _ objeld provoaniho Zízemí čini 1.664'_ Kč.
Pojismé za dobu pojištěni od 8.1.2016 do 313.2016 činí37t'- Kč. Tuto člástku uhadí pojištěný
na úěet pojišťovny do 31.12016. Bankovní spojení: čísloúěfu 19_2766110237/0100 u KB
v PÍaze, variabilni sFrrbol 70658169l5' konstantní syÍnbol 3558'

L

oodalek č' 2 poiistné sňlouw]706_5816}15

Závérečná ustanovení

3'l.
3'2.

Dodatek č. 1 se sjednává s účinnostíod 8.1.2016.
Tento dodatek obsahuje celkem 5 listú aje rryhotoven ve 3 stejnopisech,
obdrži pojistník, makléř a poj išťovna

v o,t *e a"e...1.!.1!!'

z nichŽ Po jednom

?016

PovodÍ odty'

stólní podnik
7ol 2ó ostÍovo, VoÍenskó 49

generální ředitel
za poj istnika

V ostravě dne 7.1.201ó

V ostÍavě dne 7.l.201ó

a413

čEsKÁ PoJtlŤovNA...
orď{.

//

t--ffi

lr''t/

Zletom

a

čeruí

útvar koÍpořátítíhopojištěni a zajištiní

útvaI obch. ředitelství pro Top paÍtnery

za pojišťovnu

za pojišťovnu

