Digitálně podepsal Radomír Doležel
DN: c=CZ, o=Povodí Odry, státní
podnik [IČ 70890021], ou=105916,
cn=Radomír Doležel,
serialNumber=P434615
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č.3 poiistné smlouvy č.772o8al596

úsek poiištění hospodářských rtztk

Kooperativa poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se s{d[ém Praha 8,

rčo: 471165u

Pobř.žní 66ý21, PsČ 186 fi), česká republika

zapsaná v obchodním reistříku u Městského soudu V Praze' sp. zn. B ].897
(dáte

jen'poiirtiteť),

zastoupený na záktadě zmocněni niže podépsanými osobami
Pracovlště:
Kooperative pojištovná' a's.' Vienna Insurance Group
zámecká 19' 702 oo ostrava
tet. 595 279 862

a

Povodí odry, státní podni.k

310ť49, Mořavgká ostrava, 7o2 oo ostrava
IČo: 7og9@21, DrČ: cz7o/Bfizt'
Bankovní spojenÍ Komerčni banka' a.s. ostrava' 9710475V0100
3e sídaem vařenská

zapsaný v obchodn{m rejstř{ku u Kraiského soudu V ostravě' 5p' zn. AXIV' vtožka 584
(dáLe jen ,poiistníť)
zastoupený Ing' )iřím Págáčem, 8enerálním ředitetem
Korespondenčn{ adrésá po'istníka je totoŽná s korespondenční adresou pojištova€ího makl'éře.

uzaVíraií
ve 5my5[u zákona č. 89/2012 sb', občanského zákoníku' tento dodatek' kteď spolu s v,ýše uvedenou pojistnou
smLouvou' pojistnými podmínkámi pojistiteLe a přílohami, na které se poiistná smlouva (ve znění tohoto
dodatko odvotává' tvoří nedítný ceLek.

Tento dodatek poiistné smLouvy byt sj€dnán

FIXUM a.s.

se sídlem: Muglinovská 270Á05,

Ič: 25388886

prostřednictvím pojištovac{ho ínáktéřej

psč 712 @ ostrava - Muglinov

ien "poiišťovac{ m.kléř),
Korespondenčn{ ádresa pojištovacího makLéře ie totožná s Výše uvedenou adresou pojištovec{ho mákLéře(dáte

s účinnostíod 14-11.2016 znt výše uvedená poiistná smlouvá (Včetně Výše uvedených údajúo výše uv€dených
subiektéch) tákto ':
poilm bnto dodrď'

pof!'.

Llánel l' nvnlznr'

1.
2.

*

'

něl

bnb dod'bk

Článek t.
úvodníustanovení

Poiištěným je pojistník'
K tomuto pojištění 5e vztahuií: Všeobecné pojistné podm{nky (dáte jen
(dáte jén
a Dodatkové pojtstné podmínky (dáte jen

'DPP!.

',zPP')

'VPP)'

zvtáštní poitstné podmínky

všeobecnépo'istné podmínky
VPP P'1oď14 ' pro poiištěnímajetku a odPovědnosti

'

zvtáštn{ po'istné podmínky
zPP P'15o/14 ' pro áv€tní poiištění
zPP P-2(nlL4 - plo pojíštěni pro piipad odcizeni
zPP P'3oď14 ' pro poiištěnístroiú

Dodatkové poiistné PodmínkY
DPP P_52ď14 ' pro pojištění hospodářských ňzik' sestávaiicí se z nástedujíCich doložek:

z.bctp€č€ní
Doz1os _ Předepsané způsoby zabezpečení- Výktad po'mů (1401)
Doz1o8 _ Př€depsané způsoby zabezpečenímobiLních pracovnich stroiů (1401)

střoi.
DsTlog'

Ponorná čerpadta nebo čerpadl-a v hLubinných studních - Výtuka (1401)
opra\.y vinut{ 'Vymezen{ poiistného plněni (].401)

DsTl11 ' Výměna a8re8átú,

obe(né
DoBlo1 _ Etektronická ňztka _ Výtuka (1401)
DoB1o3_Výklád pojmů pro účetypojistné smLouvy (1401)
DoB1o5_Tihe sněhu, ná mraza ' VYmezeni podmínek (1401)
D08106_Boniftkace _ Vym€zení podmínek (1401)
DoB107 _ DeÍinice jedné poiistné události pro poiistná n€bezpečí povodeň, záplava, Vichřice, krupobitÍ
(1401)

Čtánek II' nYni zn{:

článek II'
Druhy a způsoby poiištění' předměty a řozsah poiištění

t.

obo<ná ui.dnání přo

pďštěn( m.ietku

1.t. Pravtdla pro stanovení ui'še pojistného ptnění jsou podrobně upravena

v

poiistný€h podmínkách
Vztehuiících s€ ke siednanému poiištění a V dalších ustanovenÍch tohoto dodatku poiistné smtouvy. Na
stenovení Výše poiistného plnění tedy múžemít vliv např. stupeň opotřebení' proved€ni opravY či
znoVupořízen{ nebo způsob zabezpečeni po'ištěných věcí'

1.2. Pro pojtštěnímajetku je místéÍnpoiištění území ČeskérepubLiky' které pojištěný vl'ástni či po práVu užívá'
popřípadě V nich provádí obiednanou činnost' a to Včetně věcí uložených
doprávním prostřédku, nen{'
ti dá[e uv€deno jinak.

úa

2.

Přehled siedn.nýCh poiištěnt

Pojištění 5e s'ednává pío předměty po]1štěni v rozsahu a na místéch po'ištění uvedených v nástédujicich
tabu[káchI

2.1.1 Živétní

M{sto Dotištění: úz€mí Českéreoublikv
Ro'sáh Doiiřtěn{: sdružený živet
pďtštěn{ 3c ř{dt VPP P_1o0Á4' u PP P_150Á4 a dotožkami DoB101' DoBlo3, DoB105' Do8106, Do8107
MRLPJ
MRLP3'
Poiištěd se
Poiistná
Přédmět
Poř.
2lomkové
PÍvní
Spotuúčert5) siednává n.
poiíštěn{
čá3tk.1o
říslo
ňd(o'
Doiištěn(')
zaňzení dle

1.

54 755 613 Kč

10 000 Kč

Dřttohv č. 2
hodnotou uvedenou v přGtušnÝch pojistnýlh podňúkách

-) .níLt Uvédéno' šjédnává sé

odcizení
2.2.1
M{sto odiištění: Územi Českéreoubl1kv

D.iiště"', D"nštěm p.

Poitštění r€
Poř.

odcizení (s výiimkou loupeže přepravovaných Peněz!!!9!9!!n)
VPP P 'Lm,/L4' zPP P-2Ň/r4 a dotožkami DoB1o1' DoB1o3' DoB1o6, Dozlos' DQ4!9g

poiištění

Poiistná
ělstka1o

spoluúčást'

Poiištění r.
si.dnává ná

zařizení d[e

54 755 613 Kč

10 0oo Kč

,

Přédmět

č'í'lo
1.

;íli

ř{d{:

p

přítohv č. 2

u".d.ňó' rlédnává sé Doiiltění

s

MRLP'
První

ňíto'

MRLP'
zloňkové

ooltštěnť)

ooiistnou hodnotou uvedenouv DHstuínÝch pojtstnÝch podmÍnkách

2.3.1

-R"''.h
M{sto Dďištění: Území Českérepubtikv

ffi
poitštění

5e ř{dí: VPP P

Poř.
čÍ5lo
1

-Lcf,/t4'zPP P-3CĎ/L4

přédňět
Poltltěn(

poiistíá

zaňzení dte

54 755 613 Kč

čá:tketo

DoBlo3, Do8106, DsT109' DsT111
MRLPJ
MRLP'
Poiištěn{ s.
Přvn{
zl,omkové
spoluúč.st9 si.dnává n.
ňztkď
ooiištění')
a dotožkami

10 oo0 Kč

Dřítohv č. 2

Poznámkv:

nén!L( uvedeňo' siednává 5é ooíltění s Doiiltnou hodnotou uvedenou v pří ;tulných poiistnýlh podmúkách

nová cena je vyjádř€ní poiistné hodnoty ve smysLu ustánovení čl' 21 odst' 2) písm a) VPP P-10o^4
časová cen; í€ vyjádřen{ pojistné hodnotyvěci Vé smystu lstanovént čL' 21odst' 2) pGm' b) VPP P_1clcna
p_10oÁ4
obvykLá céná jé Vyiádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanoveníčL21odst.2) písm' d VPP
jiná cena j€ vyjádření pojistné hodnoty věci ve smys|u čL V' zvLáštn{ ujednání této Pojistné smlouvy
první riáko ve smYstu ustanov€níčL 23 odst' 1) pism' a)Vpp P-10o^4
MRLP je horní hranic{ poiistného Ptnění v souhrnu ze všéch pojistných udá to stí vzn1ktýc h v j€dnom pojistnéfi rocé. Je-ti
pojištění s'édnáno na dobu kr3tš1 než jeden pojirtný rok je MRLP horn{ hranicÍ pojistného PLnění v souhrnu ze Všech
pojistných udátostí vznik|'ých za dobu truání pojištěni'
ztomkové pojištěn{ ve smysLu čL 23 odst' 1) pÍsm' b) VpP P-10ď14
spotuúč.stÍnůžébýt \.yiádř€ne PeVnoU částkou' Procentém' časoýý.t\ ús€kem nebo j€jich kombinácí vé smystu

odst' 4) VPP P'1m/14
odchytně od čt' 8 odst' 1) věta druhá zPP P-6ooÁ4 poskytne pojistitet
během jednoho pojistného rok! poji'stné PLněn{v souhrnu mlximátně do
odchytně od čL 8 odst' 2) vět. třetí zPP P-6CJo/14 poskÉne poiistÍt€L
během jednoho pojistného roku pojistné ptněnív rouhrnu maxlmáLně do
dobou ruč€ní s€ ro,umí doba Ve smysi'u čL 11odst. 5) zPP P-4{/..L4
čL' ]'1

na úhradu Všech PojÍstných udá|'ostÍ nastaLých
ýýše Limitu Pojistného plnéni
ná Úhradu Všech pojtstných udátostí nastatých
Výše subtimitu pojistného plnění

'

integrátní časová franšÍzaje časový úsek speciÍikovanÝ někoLik. pracovn{mi dny' Právo na pojistné pLnění wniká jen t€hdy,
jeti př€rušení plovo,! Pojištěného detšínežtento počet pracovnÍch dnL ]e_ti vš.k Př€rušení Provozu pojištěného déLšínéž

t€nto Počet Précovníchdní nemá integrátn{ časová franší,a vtÍv n. výši Pojistného pLněrí'
10 .grégováná pojistná částka 5e sj€dnáVá v případě pojištění souboru věcí' cetková pojistná částka 5e sj€dnává

pojttěnívý&u jednotLivých věcí. součtu jejich hodnot

3.

v

případě

Poiistné plnění

3'1. Pojistné ptnění ze všech pojištění si€dnanýCh touto pojistnou smlouvou, v souhÍnu zá Všé;hny pojistné
události způsobené povodní nebo zápláVou, nastalé v průběhu jednoho poiistného roku (résp' jé-ti
poiištění sjednáno ná dobu kratš{ než jeden pojistný rok, v průběhu trváni pojištěno, je omezeno
maximálním ročnímlimitem pojistného ptnění ve výši 20 0o0 @0 Kč; tím nejsou dotčénáiiná uiednáni'
z nichž vyplý\,á povinnost po].istlt€le poskytnout poiistné pLněnív nižšinebo steiné výši.
V rámci maxlmálniho ročniho l1mitu pojistného plnění uvedeného \^i'še V tomto bodě 5e však pro všechny
pojistné událostt nastaLé v průběhu trvání pojištěnt' které vŽniknou povodn{ nebo záplavou v záplavovém
územ1 (stanovené dLe zák' ř.' 2s4l2@L sb'' o vodách e o změně některých zákonů (vodní zákon)' vyhl
č' 236/2002 sb., o způsobu a rozsahu zpracování náVrhu á stanovení zápLavo\^ich území v ptatném zněno
vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tJ' územ{ s periodicttou povodně 20 tet - \.ýskyt
povodně' který ie dosažen nebo překročen průměrně iedénkrát za 20 teo si€dnává meximátní ročnílimit
pojistného ptněn1 ve V,ýši 5o0 ooo'- Kč. Tim nejsou dotčena jiná ujednání' z nichž rypl,ývá povinnost
pojistit€le poskytnout pojistné plnění V nižšinebo steiné Výši'
3.2. Pojistné ptnění ze Všech poiištění sjednaných touto pojistnou smlouvou' vsouhrnu 2e všechny pojistné
události způsobenévichřici nebo krupobitím, nastalé v prúběhu jednoho pojistného roku (resp' je-ti
pojištění sjednáno na dobu kÍátši než jed€n pojistný rok' v průběhu trvání poiištěno' ie omezeno
maximáLním ročnim limitem pojistného ptnění Ve \^i'šÍ 20 oo0 o0o Kč; tím neisou dotčená jiná u'ednáni,
z nichž vyptý\,á povinnost pojistitele posk}tnout pojistné plněni V nťšínebo stejné l/ýši'
3.3. Pojistné p[něn{ 2e všech pojištěni siednaných touto pojistnou smlouvou' v souhrnu za Vše(hny poiistné
události způsobené s€souvánim půdy, zřícením skaL nebo zémin' sesouváním n€bo zHcen{m [eVLn'
zemětřesenim, tíhou sněhu nebo námrazy nastaté v prúběhu jednoho pojistného roku (resp' ie_ti poiištění
sjednáno ňádobu kratšíneŽ jeden pojistný rok, v průběhu trvání poiištěno' je omezeno mextmáln{m
ročnímlimltem pojtstného ptnění V€ výši 20 o0o 00o Kč; tírň néjsou dotčená jiná ujednán{, z nichž VyptýVá
povinnost poiistitele poskytnout poiistné pLnění V nižšín€bo stejné výši.
LLanék

lll.

nYnL Žnt:

Článek r.

Výše a zpúsob placení po'ístného

Po'istné z. ieden poiirtnÝ řok čtní|

r-L

l-2.
j-3.

Živelní Poiištění
poiištěn{ přo
PřÍp.d odcizen{
Poitštěn{ 5troiů

souhřn poiistného z. iiednaná poiištěníz. iedcn poiistný řok čin{
sleva ze dobu trváni poiíštěníčiní15%

53l l31'- Kč

ob.hodní st€Va čini 15%

celtové Poii'tné z. 5i€dn.ná

1.

poiištění po s!€váGh z. iéden Poiistný řok čin{

371 792,_ Kč

Pojistné je siednáno |ako běžné.
Ročnípojistné ze změny provedené dodatkem č' 3 po slévách Ža dodatek č.3 čini * 22 236,-Kč' Poměrné
pojistné za změny provedené dodatkem č' 3 od dátá 14.11'2015 do 31.03'2o17(',"iroč0 čtní- 8 4o7,-Kč a ie
sptatné k datům a v částkách takto:
datum:

01.04.2016
01.07.2016

25.07.20L6
01.1"0.2016

14.11.2016
o1.01.2017

částkaI
91 163'_Kč
91 163'_Kč
5

473''Kč

91 153+7 404 = 98 567'_Kč
_ 2 924'_Kč bud€
vřáCeno
91 153 +7 243 - 5483 = 92 923'-Kč

Pojistné je v káždém nástedujicím pojistném roce sptatné k datům a

částkách tekto:

částka:

datum:
01.04.
01.07.
01.10.
01.o1.

2.

V

92
92
92
92

948,_Kč
948,_Kč

948,_Kč
948'_Kč

Pojistník je povinen uhradtt poiistné v uvedené \.ýši na účetpojistitete
symboL 7720881596.

č. ú. 2226222/0800, VeňabiLní

Čl'ánek ÍV. nyní Žní:

článékrVHlášení škodných událostí
Vznik škodné události j€ poiistník boiištěný) povtnen oznámit přímo nebo prostředntctvím zplnomocněného
poiištovacího makLéře bez zbytečnéhoodktadu na jeden z nížeUvedených kontektních údajů:
Kooperativa po'ištovna' a.s'' Vienna Insurance Group

cENTRuM zÁKAzNIcKÉ PoDPoRY
céntrá[nípodatelna
Brněnská 634'

5&

42 Modři€e

TeL: 957 105 105

Íax.547 2I2 602' 54'l 272 567
E-máiL oodatetnaíakooo'cz
Na Výzvu poiistitele je poiistník (pojištěný nebo iakákotiv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné udátosti
p{semnou formou.

Čbnek V' nyni zní:

článek v.
zvláštníuiednání

1.
2.
3.
4.
5'
6.
7.

čL' 9 zPP P'150Á4'
(iníleční
doložk.)
ui.dnán{ o podpoiiatění
u]'ednává se' že pokud poitstná částká předmětu po'išténi(souboru) V době pojistné udátosti nen{ nižšto
VÍ€e než 15yo než jeho poiistná hodnota' poji'štovna Pro toto pojištění neuplatní Podpoiištěn1ve smystu
$ 2854 zákona č' 89/2012 sb'
Autoňátické poiištění nově Poř{'eného mai.tku
V přiPádě přtrůstku či úbytku ma'etku bude nové ročnípojistné Vypočítáno za použiti pojistné sazby (pro
konkrétní druh maietku a po'istné riztko), ptatné v přédLoženénabídce. V připádě dopoiištění a
odpoiištění v průběhu poiistného obdob{ bude pouat princip Výpočtu atikvotni části z ročn{ho pojistného

Ujednává se' že se rušíustanovéní č[' 1 odst. 7) a 8), čt. 3 odst' 5)' čL 6 odst. 3) a

k příslušnémudatu' Tento me(hánismus bude 8arantován po celou dobu pLnění zakázky'
Pojistná částka je pojistnou hodnotou á bude odpovídát nové ceně majetku'

2), písmeno h) se poiištěnívztahuie i ne poškoŽen{ Věci
jako
nákladu.
během přeprá!.y stroje
ná poškození
odchYLně od ZPP P-3oo/].4 čtánek 3, odstavec 3), písmeno d) se pojištění vztahu'e
předmět
pojištění
5e uiednává poiištění
skteněnýCh díLů- \,ýhtedovýCh skel pojištěných strojú. Pro tento
pojistné
smtouvy.
bez spoLuúčasti a do limitu uvedeného V příloz€ č. 2 této
Poiistitel poskytne poJistn{kovt bonifikaci ve smystu Doložky DoB1o6 ' Boniftkace _ Vymezení Podminek

odchyLně od

zPP P-3ú/r4 čunek 3' odstáVec

i

(14o1).

Pojistitet na zákLadě písemnéžádosti po'istníká provede whodnocení škodnéhoprůběhu poiistné smlouvy
za hodnoc€né období' ktenim
ieden po'istný rok. Bude_Li skutečná hodnota škodného prúběhu poiistné
stánovéná' přizná pojistitet boniftkaci násl€dovně:
smlouvy nižšínež hodnota smluvně
'e

!ýše boniftkace
30%

Škodnýprůběh

do0%
dolO%
do 20

20%
L0%
o%
o%

Vo

do30%
nad 30 %

Čhnek VI. nyní zní:

článek Vr.
Prohlášení poiistníka

1.

Pojistník potvrzui€'

2.

Pojistník potvfzuje' že byt informován o rozsahu a účeluzpracování ieho osobníCh údajůa o právu
přGtupu k nim V souladu s ustanovením s 11, 12,27 zákone č' 7o7./2o(n sb' o ochraně osobníCh údá'ů.
Pojistník potvrŽuie, že před uzevřením tohoto dodatku převzal v Listinné nebo jiné textové podobě (např'

3.

4.

5.
6.

že před uzavřením tohoto dodátku mu byly

oznámeny inÍoÍmáce vsouládu

s ustánovením $ 2760 občanskéhozákoniku'

na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené V čL I' bodu 2. této pojistné smLouvy V€ znění tohoto dodatku a
seznámiL se s nimi. Pojistník si ie vědom, že tyto dokumenty tvoH nedítnou součást této pojistné smlouvy

ve znění tohoto dodatku e upravuji rozsáh poiištěnt' ieho omez€ní (včetně VýLuo' práva a povinnosti
účastníkůpojištěni a nástedky jeiich porušení e dalšípodm{nky poiištění a pojístník ie jimi vázán stejně
jako pojistnou smtouvou.

Pojistn{k potvrzuje' že adresa ieho sídLa/bydtištďtrvatého pobytu/rnístá podnikání á kontakty elektronické
komunikace uvedené V tomto dodatku isou aktuáLní' á souhtasí, áby tvto Údájé byty v připedě je'ich
rozporu s iinÝmi údaji uvedenými v dřÍv€ uzavřených poiistných smtouvách' ve kterých ie poiistnik€m
n€bo pojištěným' Wužívány i pro účeLytakov,ých poitstných smluv' s tímto postupem poiistník souhlásí
sidLďbydtiště/trvatého pobytL/m{sta podnlkání nebo
ipro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu
pojistné smlouvy. T{m nen1 dotčena možnost
v
kontaktů elektrontcké komuntkace
době trváni
'eho této
používáníjiných údajůuvedených v dHve uzavřených poiistných smtouvách'

Pojistnik prohtášujé' že má oprávněnou potřebu o(hrany před násLedky pojistné udáLosti (pojistný zájem).
Poiistn{k prohtašuje' že Věci nebo jiné hodnoty pojistného zá'mu pojištěnétouto po]'istnou smlouvou ve
zněni tohoto dodetku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku poiištěny proti steiným nebezPečím u iiného
poiistitele' pokud není V této pojÍstnésmlouVě Ve znění tohoto dodatku \/^ýsLovně uvedeno iinak'

čLánek VII' nyn{ zní:

čtánek Vtt.
2ávěrečná ustanovení

1.
2.
3.

ie po'istnou dobou dobá od 01'04.2015 (počátek pojištěno do 3].'03.2020 &onec
pojÍštěno. Tímto dodatkem provedené změny nabýVejí účinnostidn.m lt' 11' 2016'
Neni_Li ujednáno

'inak,

Poitstník je poúnen vrátit poiistiteti Véškeréslevy poskytnuté za s'ednanou dobu poitštění, jesttiže
pojistník pojištěni vypoví před uptynutím po'istné doby nebo jestttže po'ištění zanikne z ii'ného důvodu
před uplynutim po'istné doby, s výiimkou zániku poiistného zájmu pojistníka.
s dodetkem nebo
odpověd' pojistn{ka na návrh pojistttele na uzavření tohoto dodátku (dáte jen
'nabídká')
odchytkou od nab{dky se nepovažuje za je]1 přijetí' a to .ni v případě, že se takovou odchyLkou podstatně
nemění podmínky nab{dkY.

Pojistník prohtašuie, že uzavř€l s pojištovacim maktéřem smlouvu' ná iejímžzáktadě poiištovací maktéř
4/konává zprostředkovatelskou činnost V poiišťovnictvípro poii'stníka, a to vrozsahu této po'istné
smLouvy ve znění tohoto dodatku' smLuvní strány se dohodty, že V€škeré pisemnosti máiící vztah
k poiištěnís'ednanému touto pojistnou smlouvou Ve zněni tohoto dodatku doručovenépoJistitetem
pojistníkovi nebo poiištěnému se považuji zá doručenépojistníkovi nebo pojištěnémudoručením
poiištovacímu maktéři. odchytně od čL 18 VPP P_1oo/14 se pro tento případ
íozumí
''adresátem"
poiištovací maktéř' Dá[e se smluvn{ strany dohodlY' žéVelkeré písemnosti maiíci
vztah k pojištění
sjednanému touto poiístnou smtouvou Ve zněni tohoto dodatku doručované pojištovactň mekléřem za
poiistnika nebo pojištěnéhopojistiteLi se povážuií ze doručénépojistiteli od pojistn{ke nebo pojištěného,
a to doručením poiistiteti.
5.

Tento dodatek k pojistné smtouvě

6.

Tento dodatek obsahuie 7 stren a 2 přílohY' K pojistňé smlouvě Ve znění tohoto dodatku nátežt 2 přítohY'
z nichž 1 je fyácky přitožena k tomuto dodatku'

bYL

Vypracován ve 4 stejnopisech, poiistn{k obdrx 1 stejnopis' pojistitel

si ponechá 2 sté'nopisy a pojištovací maktéř obdržÍ1 stejnopis'

Výčet přitoh:

V ostravě dne 14.11.2015

přítohá č. 1- V,ýpis z obchodního rejstříku - nepřLloženo
přílohá č' 2 - seznam pojištěných strojú _ phtoženo

.....-a

za pojistiteLe

l?.L'ť}ái

*á'po;tstltete

lMoMVáC|áV U[mán

]iři Teichman

PoVodí odry,
V ostravě dne 14.11'20].6

dodatek Vypracoval ]iři Teichman' tet' 595 279 852
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