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Kooperativa
VIENM INSUMNCE GROUP

Dodatek č. 1poiistné smlouvy č.772o88L472

úsek poiištění hogpodářských

ňík

Kooperativa pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group

sídlem Přaha 8, pobřežní 655/21, PsČ 186 oo, Č.ská rcpublika
ÍČo,|!,7LL6['L7
9e

zapsaná v obchodnírn reistříku u Městského soudu v PÍáze, sp' zn. B 1897
(dáte

ien'Poii'titel9'

zastoup€ný

na zákLadě zmocnění nížepodepsanými osobarni

Prácoviště:
Koop€rátivá pojtštovna, a.s', Vienna Insurence Group
zámecká 19, 7o2 0o ostreve
tet. 596 279 862

Povodí odry, státní podnik

ídlem Varenská 31ov49, Mořavská ostrava, 7o2 0o ostrava
rčo: 7o89oo21, DIč| cz 7o89q'21
:e

Bánkovní spoien{: Komerčn{ banka, a.s. ostrava' 971o475vo1o0
zápsaný v obchodním ÍeistHku u Krejského soudu V ostravě' sp. zn' AXIV' vložka 584
(dáte jen
'poii3tníť)
zastoupený In8' )iřím Págáčem, genérálním ředttelem
Korespondenční adresa Poiistníka je totožná s koíespondenčn{ádresou pojištovacÍho maktéře.

uzavíraií
ve smysLu zákona č' 89/2012 5b.' občánského zákon{ku' tento dodetek, kteď spolu s Výše uvedenou pojtstnou
smLouvou, pojistnými podmínkami poiistitete á přtlohami, ná které se po'istná smlouvá (ve znění tohoto
dodatku) odvolává' tvoři nedíLný ceLek.

T€nto dodatek pojistné smLoUVy byt sjednán prostřednictvím pojištováctho máktéře:

FIXUM a.s.

se sídlem: Muglinovská

rČ: 25:t88886

27ďro5' Psč 712 0o o9tÍava - Mutllnov

(dále ien
m.klář'),
',poiištovací
Kor€spondenčn{ edresa pojištovaciho makléře je totožná s Výše uvedenou adresou pojištovacího maktéře.

s účínnostíod 01.09.2015 zní V,ýše Uvedená poiistná smlouva (včetně Výše uvedených údajůo výše uvedených
subjektech) takto':
. pol.ň

l.
2.

"!Ňo

dod:Gk

'

pď*u'é 9

'

nq !énb dod

*

člán€k r.
úvodníustanovení
Poiištěným je poiistník.
K tomuto pojištění 5e vztahuiÍ Všeobecné po'istné podmínky (dáte jen
(dáte jen
a Dodatkové poiístné podmínky (dáte ien'DPP')'

',zPP)

'VPP')'

zvtáštní po'tstné podrnínky

všeob.Gnó poitstné Podm{nkY
VPP P'L0ď14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

zvláštní poiistné Podm{nky
zPP P-2co/74' plo poiíštěnípro pňpad odd'zen{
Dod.tkové porrtné podmlnky
DPP P_52ď14 _ pro poiištěníhospodářských rizik, sestávaiící 5e z násLedujících doložek|

z.b.zp.čen{

Doz].01 ' před€psané způsobY zabezpečení poiištěných věct (netýká se ftnánčních prostředkú
předmětD G401)

a cenných

Doz].o2'Před€psané způsobY zabezpečen1 finančn{ch prostředků a cenných předmětů (1401)
Doz104' Loupež přepravovaných peněz nebo c€nin ' Předepsané zpúsoby zábézpečénípeněz a cenin
Doz].o5
obecné
DoB1o1
DoB1o3
DoB1o6

-

přepravovanýCh osobou prováděj{Cí přeprevu (1401)
Před€psané způsoby zabezpečení - Výkl'ad pojmů (1401)

Etektronická riziká _ Výtuka (1401)
Výkbd pojmů pro účeLypoiistné smtouvy (1401)
_ Bonifikáce _ VYmezení podmínek (1401)
_
_

liné

DoDc102_ MaLbY, nástřiky nebo potepení _ Rozšířenírozsahu pojištění G4o1)

Druhy a

t.
l.l'

článek Ir.
pojtštění,
př€dměty
způsoby

a

řozsah Poiištění

obéGná uj.dnání přo poiištěn{ m3i.tku
PravÍdta pro stanovení výše pojistného ptněn{ jsou podrobně uprevena v poiistných podmínkách
vztahuiícich se ke si€dnánému pojištění a V dálš{ch ustánoveních tohoto dodatku poiistné smlouvy. Na
stanovenívýše po]istného plněn1t€dy můžem{t vliv např. stupeň opotřebení, provedeni opravy či
znovupořízení nebo způsob zabezpeč€ní po'ištěných věCí.

t.2. Pro po)'ištěnímáietku
m{stem po]1štění úzenúč.rléř€pubttly' které po'ištěný vtastn1či po právu už{vá,
popřípádě v nich provádí
obiednanou činnost, a to včetně Věcí uložených v dopravn{m prostředku, není_li
'€
dáte Uvedeno jinak.

2.

Přehled siedn.nýCh poii'štěÍ{

Poiištění5e siednává pro předměty poiištění v rozsahu a na mistech pojištěn{ uvedených
tabUtkách:

V

nástedujicích

odGizení

2.1.1

M{rto oďištěnú územíc€ské reoubtikv
Rozs.h Doiištěn{: ooiištěníoío oříoad odcizení (s V,újtmkou louDeže Dřeorevovaných Deněz nebo cenin)
Poiištěn{ se řtdú VPP P-],cf,/r4'zPP P-2co/L4 a doLožkarhi Do8101' DoB1o3, Do8106, Doz1o1, Doz102'
DOZ105
po'tštění r.
MRLF'J)
Poř.
Po'ktná
spoluúč.sť
MRLP'
nr
zlonkové
Předmět poiištěnt
dedňává
)
čártl.t)
Prvrr{ riáko'
čÍslo
boltltěň{|)
souborvLástn{ho

movitého Žařízen{

-)

1 ooo Kč

5 0oo 00o Kč

1.
]edná se o

$ubol stroiú' zařízenÍ a úventáře

souboí Vbstních
roubot zásob

]edná

'eo
Soubor vtastn{ch a
ciích budov a
ostátních stáveb a

s

výiňlou

výiimkou 5ilniční<ha zvláštnich voídeL,

,

2 ooo

")

1mo om Kč

om Kč

nedokona.né stá@bnl ýýlobv'

1 o00 Kč

jelich stáVebn{ch

3

5

1 ooo Kč

Žásob

2.

(vč' DrH^^)

součást{ á

rříštUšénítví
prc účetytéto smtouw považuj( věcd ktélék ní podLe s!.é
za st vební
budovy nebo stavby
povahy patří'oučás(
zn.hodnotú zpraúdb jd€ o
a ňemohou být odděteny anu'ese tÍn budoE nebo
'tavba budovY nebo stavby
Vě.t ktelé jsou k budově' nebo stavbě pewě pfuojény' za přístušensM
považuí věci, které isou uÉ€ny k tomu' aby b''ly l budo@u nebo 5taltou tNaL užívány a jsou'e
zpÉlidlá uvnitr nebo Wě k budově nebo stavbě odmontovatetně phpojeny (např' obklady stěn,
aňténv' Ezs' Eps' okaĎv)' včétněrtawb' bfutů.hrání.í !č. Dřéd odci'ěnún'

soubor VLástních
fi'nančních
orostředků
Urn{9těné v tre2o

1

')

ooo Kč

r*h v místě ooiíštěňína územ( cR'

kte ré ooiištěn ý

5m ooo Kč

vt stní' nebo @ o.áW

uívá

Poznámky: pro poLožky 1,2,3 se odchYtně od čllnku 2' odstavec 1)' písmeno e) zPP P_20o^4 ui€dnáVá
bez překonán{ překážky'' se si€dnává MRLP3)
bez překonáni Překážky". Pro škody způsobené
',krádeží
'krádež
pro
polistnou
káždou
udátost ve VÝši 1 mo Kč.
ve výši 100 oo0 Kč a spoLuúčast
r) neníli uvéd.no'
5édnáýá sé polÍštěnís po'tstnou hodňotou uwdenou v přÍst!šných pojistnkh podm{nkách

2.Zt

d

vandalitňu

M{sto Doiištěn{: územíCeské reoubtikv
Rozseh ooiištění: ooiištění oro oHoad vandaLtsmu
Pďištění 3c ř(dí: VPP P'LcolL4' zPP P-2@l74 a dotožkami DoB101' DoB1o3' DoB106. DoDc102
poř.
ěÍ3lo

Poiútná

Přednět poiištěn{

částke1o)

souborvLastního
movitého zařízení

sPo]uúč.'tl
)

Poiištěr{ sc
si€dnává

Génu''J

,

1 ooo Kč

1.
]edná sé o

subor strolů' 2ařizení

a

souborvlastních
2.

5

Úinkou

MRLP'

Přvnl

ňZitď

5 ooo

om Kč

Úimkou ílnťnícha ztáštnth vozidet'

1 00o Kč

zásob

)edná se o soubor zásob

1nventáře (vč' DrH&D s

n.

I

2 oo0 o0o Kč

)

1 0oo 00o Kč

íedokončenéltavební vý.obý

soubor vlastníCh a

CÍíchbudov

3.

a

ostatn{ch staveb a
i€iich stavebních
součástí a
Dř[s[ušenstú

1 ooo Kč

NARLP')

zlomkové
bóiiltání|)

ze stávébn1 součástÍ budow nebo stavby 5e pro účeLytéto 9ňLouw poÉžuívacl' ktelé k ni podte slt
povahy patřÍ a nemohou být odděLe.y aniž se tím budoÉ nébo stávbá znéhodnotÍ' zprávÍdb
o
věc| které lsou k budově' nebo stavbě pevně piipojeny' za přísLušensM budow nebo stavby sé
'dé
považuí VěC1' které jsoo určeny ktomu' aby byLy s budovou nébo st.vbou tMt. uívány a lsou
zpÉvútuÚ(tř nebo Wě k budow nebo stavbě odmontoEtetně připojéňy (nápř obkbdy stěn'
áňté.v' Ezs' EPs' okiov)' včetně staveb. DNkú chénícívěc Dřed odciŽeníň

DoDc102 pío škody zpť]sob€né úmyslným poškozením vnějšíhoobvodového pLlště pojištěné
budovy maLbami' nástřiky nebo polepen{m se siednává MRLP' ve ýši' 1000 ooo Kč a spoluúčastpro
každou Doitstnou udátost ve výši 1 m0 Kč.
D|'e doLožky

přGtulných poiistnýlh pod

eno' sjednává !e pÓjiště.í s Pojtstnou

2.3.l Poiištěn{ oro oř{Dad odcizcní -

M{sto ooiištěnúúzemí ceské reoubtikv
Rozs.h Dďištěn{: Doiištění oro oříoad odcizení - louoež ořeoráVováných Deněz nebo cenin
poitatění !€ ř{d{: VPP P'Lú/L4'zPP P-2ú/L4 a dotožkami DoBlol' DoB1o3, Do8106' Doz104'

Poř.
č'(r[o

Předmět
poiištěn{

Poiistná
částtaÚ)

spoluúč.st'

peníze a

1

1 0oo Kč

Poiištěd 5.
iiednává n.
cenu")

MRLPÉ)
Přvn{

)

řt'tko.

Dozlos

MRLPB)

Zlomkové
Doiiřt:n{')

50o o0o Kč

PoznámkvI

nenlLi uvedeno' siednává se !oí!tění
oojistnou hodnotou uwdenou v přGt!šných poji*ných pod
Poíltění s polistno
'ednává

{

nová cena je vyjádř€ní pojistné hodnoty ve lmystu ustánovení čL 21odst.2) písm' a) VPP P-1mÁ4
časová c€na jě vyjádřenÍ poiistné hodnotyvěci ve smystu ustanovení čt' 21odst' 2) PÍsm. b) VPP P-100Á4
ptsm' c) VPP P-10oÁ4
obvykLá.ena ie vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanov€ní čL' 21odst'
jiná cena jě vyjádření Poiistné hodnotyvěci v€ smyslu čL V. zvuštníuj€dnánítéto po]'ÍstnésmLouly
pruni riŽiko ve smystu lstanovéní čL' 23 odst. 1) písm' a) vPP P 10ď14

)

'

'MRLPiehorníhránic1pojistnéhoplněnívsouhrnuzevš€
chPojistnÝchudáLortí\,znikLýchvjédnompojistnémroce.'é-ti
poilštěn1 sjednáno na dobu klatšÍ než jed€n poiistný rok jé MRLP horn1 hrantct pojtstného ptnění v souhrnu z€ Všech

')
'
o
'
o
'
o

poiistných Udátostí vznikLých za dob! trvání po]ištěnt.
ztomkové Pojištění ve smyst! čt. 23 odst' D písm' b) vPP P_1mÁ4
sPoLuÚčast mŮže b$ vyiádřena pévnou částkou' plocentem' č.sovým úsekem nebo je'ich kombinaci ve
'mysL!
čL' 11 odst.4) VPP P_100Á4
odchytně od čt' 8 odst. 1) Věta druhá ZPp P-6mÁ4 poskytne pojistitet na úhradu všéch pojtstných udátostí nastatých
během j€dnoho Pojistného roku pojistné pLněnív souhrnu maximátně do Výše timttu pojÍstného pLnění
odchytně od čL' 8 odst. 2) věta třetí zPP P_6oo^4 poskÉne poiÍstiteL na úhradu všech Pojistných UdáLostí nastatých
během j€dnoho po]istného roku pojistné ptněnív souhrnu maximátně do výše subttmitu pojistného pLněn{
dobou ručen{ se rozumí doba ve smysLu čL' 11odst. 5) zPP P-t}oo^4
inte8ráint časová franšíŽaje časový ús€k specifikováný někotika pracovnímt dny' Právo na pojÍstné ptněntvzntká jen tehdy,
j€_Li přeluš€nÍ provozu Pojištěného détšínéžtento poč€t pra(ovních dní'
přerušení provozu pojištěného detší než
tento počet pra.ovních dn{, n€má tntetrátní č.sová fr.nšíza vLiv ná výši poiistného
'€-ttvšak plíění
agre8ovaná pojtstná částka s€ sjedíává v pňPadě po'ištění solboru věcí' ceLková pojistná částka sé sjednává v případě
poíištěnívýčtu j€dnotLivých věcÍ a so!čt! iéjtch hodnot

čtánek Iu.
Výše a způsob placení poiiltného
Poiistné z. i.d.n poiistď
an{:
rL Poiištětí pro příped'ok
odcizerrí

t.z

Po'ištěn{ pro příp.d v.nd.li5mu

1.3.

Po'ištění přo přtpad oddz.ní - loupcž Přepř.vov.nÝch p€něz nébo C.nin

souhrn poiistného za siednaná poiištění z. ieden poiistný ]ok
sleva 2a dobu trvání po]ištěni čtní15%
ob.hodn{ st€va činí15%

cellové poiistné z. 5i€dnená pdištěn( po 5levách 2.

L

z

finí

l48 dro'- Kč

Po'trtnÝ řok čin(

1o3 600'- Kč

'eden
Poiistné obdobi ie tříměsíčni.Pojistné Je v keždém poiistném roce splátné k datúm a
Pojtstné je sjednáno jako běžné.
datum:
01.04.
01.07.
01.10.
01.01.

V

částkách tákto:

částka:
25 900'_Kč
25 900'_Kč
25 900'_Kč
25 90o'_Kč

Poiistník ie Povínen uhrádit pojistné v uvedené r/ýši ná účetpoJtstttele
symboL 7720881472.

č. Ú.

2225222/o8m, VáriábiLní

článek rv.
Hlášení škodných událostí
Vznik škodné udátosti

poiistník (poii'štěný) povinen oznámi't přímo nebo prostřednictvím zpLnomocněného

poiištova({ho makLéře bez zbytečnéhoodkladu na jeden z nížeuvedených kontaktních údajú|
'e
Kooperativa po'ištovna,

a.5',

Vi'enna InsUrance GroUp

cENTRuM zÁKAzNIcKÉ PoDPoRY
centrální podate|'na
Brněnská 634'
664 42 Modřice

TeL: 841 105 105
Íax: s47 2I2 @2, s47 2L2

s67

E-maiL oodatetna@koop.cz

Na \.ýzvu poiistitele je pojistník (pojištěný nebo
p{semnou formou,

jiná osoba) povinen oznámit Vznik škodné udátosti
'akákoLi'v

člán€k V.
zvláštníuiednání
1.

2.

o podpoiištěn{ (inf,.čn{ dotožk.)
ui€dnává 5e' že pokud pojistná částka předmětu pojištění (souboru) v době poii'stné Události není nižš{o
víCe než 15% než i€ho pojistná hodnota' pojištovna pro toto po'išténíneuptatní podpojištění Ve smystu
s 2854 zákona č' 89/2012 sb.
Autom.tiďé poiištaíínova pořc.náho m.i.ttu
PojÍštěníse eutometÍcky rozšiřuie i na nově pořizený maietek v souboru (patříCí sui'm charakterem do
mai€tku iiž poiištěného),kt€ný poiištěný nabude v průběhu poiistného roku a jsou zahrnuta do pojištěn{
okámži'kem' kdy přejdou do v|.estníďVi poii'štěného. V případě přírůstku či úbytku maietku bud€ nové
ročn{ pojistné Wpočitáno za pouátí poiistné sazby (pro konkrétn1druh maietku a poiistné riáko)' pl'etné
V př€dtožené nab{dce. V připadě dopojištění a odpojištěni V průběhu pojistného období bud€ pouát
L]i€dnán{

pňncip Výpočtu alikvotn{ části z ročn1ho pojistného k pňslušnému detu. Tento m€chenismus bude

3.

4.

8arántován po celou dobu pl'nění zakázky'
Poiistné ptněn{ bude odpovÍdat nové ceně mejetku.
Poiistitel Poslq'tne poiistníkovi bonifikáct ve sínystu Dotožky DoB1o6 _ Boniflkáce _ Vymezení podmínek
(1401).
PojistiteLna záktadě písémnéžádosti poj1stníká provéde vyhodnocen{ škodnéhoprůběhu poiistné smlouvy
za hodnocené obdobi, ktenýín ié iéden pojtstný rok' Bude_ti skutečná hodnotá škodného průběhu po'istné
smLou\.y nižšínež hodnotá smluvně stanovená, pHŽná pojistttet bonifíkáci následovně:

průběh
doo%
do 10 %
do2j%
do3o%
nad 30%
Škodný

5.

výše bonif1káce

30%
20%
10%

o%

o%

odchytně od dotožky Doz101 se pro n{že vyjmenováné předmětY pojištění uiednává odchylný způsob
2abe2pečení|

0ý l+56 ,]-

Pononré čeřp.dlo EVGu' tnv.č.€rra5ř'včbtně pLováků a etektrického přtvodního kábele
05342 Anal'Yzátorové stenice Bohumín nová hodnotá ccá 20 000
250oo'_ Kč.

-

součást DHM

'_až

Čerpadlo je zavěšeno na kovovém rameni na sloupu' spuštěno pod vodní hladi'nu a stabili2ováno
n€rezovými ptovákY Gloup, rameno' elektroinstebce _ součást stavby Asi čerpadLo včetně plovákú movitý majeteD' ram€no ie ukotv€no ke břehu ocetovými bnky á zabezpečeno zesíleným kolíkem' který
brání pohybu ramene na němž je zavěšeno čerp.dlo v kolmém směru kvodnímu toku, kotík je navft
zajištěn proti \.ýtažen{ a manipuLaci kládkotl.
Skupina odběrových pHst oiú á pňstřoi. k mčřén{průtoko, které sLouá k odběru a měření
přítomnosti ob5Luhy.

v terénu beŽ

TÉon{že uv€dené přístroje jsou většinou instalovány

na pozemku zákezntka' který nemusi b'Ít vždy oplocen
á pod dozorem, á jsou zaiištěny proti krádeži řetězem a vtsacím zámkem.

Přistro'e Umistovány i mi'mo ar€át zákaŽn1ke. V tákovém případě bude
měříc{ ŽáXzen{ zábezpečeno připoutáním řetézem a visacím zámkem k pokud možno neodstrániteLnému
'sou
kusÚ ko
stromu átd.
nok

Ve Úiínečných případech

Inv. Č.

DHM04876

Přenosný Dlůtokoměl SIGMA 95o AV

1995

26a m5 Kč

DHMO,}ATT

PřenosnÝ Dlůtokoměr SIGMA 95o AV

1995

26s 794 Kř

003269A12
00 3270 A 1Z

DHMO5357

PřénÓsnÝ dávkÓváč SIGMA gooP

1999

185 353 Kč

BA 1298 LPCO 18798

DHMOS/+22

PřénosnÝ dávlovač xlAN t0o0 A

1999

149 20o Kč

28840

DHMO5424

PřenosnÝ dávlovač XIAN 10oo A

1999

139 700 Kč

24841

DHMOs515

AutomáttckÝ vzorkovač sisma 9oo P

20oo

1ao 462 Kč

ca Lt7&looo1

DHMO7478

Automátický vzorkováč siPmá sD 9oo

2012

1a2 592 Kč

1103m395374

DHM07479

Automátický vzorkovač siPmá so 9oo

2012

66

47

110200390243

DrHMO2a14

2m6

37 000 Kč

DrHMO2a15

2m6

37 00o Kč

Kč

že doide k odcizení a poiištěné věci nebudou zebezpečeny mlnimáLně výše uvedeným
dohodnuým zpúsobem' posk]^ne pojistitel p[nění' které je tim1továno částkou odpoúdejícízpůsobu
zabezPečenívdobé vzniku poiistné událostl způsob zabezpečen{ se vtomto PříPadě bude p|'ně Hdit
doLožkoU Doz101'
V případě,

1.

z
3.

článek Vt.
Prohlášení poiistníka
Pojistn{k potvrŽuié' žépřed uzavřením tohoto dodatku mu byty oznámeny inÍoímáce V souLadu
s ustanoven{m $ 2760 občanskéhozákoniku'
Pojistník potvrzuie, že byt informován o rozsahu a účeluŽprácování ieho osobních údaiůa o práVu
přistupu k nim v soutádu s ustánovením $ 11, 12, 21 zákona č. 1oť20oo sb' o ochraně osobních údájů'
Pojistník potvrzuje' že před uzavřením tohoto dodatku př€vzal v listinné nebo jiné textové podobě Gapř'
na tNatém nosiči dao dokumenty uved€né V č[. I' bodu 2. této poiistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a

seznámiL 5e 5 nimi. Poiistník si i€ vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této po'istné smlouw
Ve znění tohoto dodatku a upravuj{ rozsáh po'ištění,
omezení (Včetně ýýtuk)' práva a povi'nnosti
Účastníkůpojištěnía následky ieiich porušení e dáLší podmínky pojištěni a poiistnik je jimi vázán stejně

{.

5.
6.

1.

'eho

iako poiistnou smtouvou.

Poiistník potvÍzuje' že adresa jeho sídta/bydl1ště/trvatéhopobytu/ínista podnikání a kontakty elektronické
komunikáce uvedené v tomto dodatku jsou áktuátní, á souhL'sí, aby tyto údeje byty v případě jeji'ch
rozporu 5 jinými údaji uved€nými V dřive u2avřéných pojistných smlouvách' ve kterých ie po'istníkem
nebo poiištěným, využívány i pro účel'Ytakových poiistných smluv' s tímto postupém poiistník souhlas{
ipro případ, kdy poii'stiteti oznám1 změnu
sídtďbydtištďtrvalého pobytly'místá podntkáni nebo
kontaktú eLektronické komunikace v době třváni
'eho této pojistné smlouw Tím neni dotčena moŽnost
pouíVání jiných údaiůuv€dených V dř[ve uzevřených pojistných smlouvách.
Pojistník prohLášuie, že má opráVněnou potřebu ochrany př€d následky poiistné udátosti (poiistný záJem).

Pojistník prohLašuj€, že věci n€bo
hodnoty poiistného zájmu pojlštěnétouto poiistnou smtouvou Ve
znění tohoto dodátku neisou k detu'iné
uzavření tohoto dodatku po'1štěny proti stejným neb€zp€čim u iiného
pojistitel€' pokud není v této pojistné smLouvě ve zněn{ tohoto dodátku \/ýsLovně uvedeno iinek.

článek vtl.
závěÍ€čná ustanovení
Néní_tiuiednáno jinak' je pojistnou dobou doba od 01.04.2015 Gočátek poiištěno do 31.03'2020 fton€c
poiištěno. Tímto dodatkem provedené změny nab'ýVaji účinnostidn.not.og. m15.

2.

Pojistn{k Je povinen vrátit pojistiteli veškeréslew poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, jesttiže
poiistnik Po'tštěni vypovi před uptynuttm poJistné doby nebo jesttiže poiištěn1 zánikne z iiného důvodu
před UpLynutím po'istné doby' s v,Íjimkou zán1ku poiistného záimu pojistntke.

3.

odpověd' poiistníka na náVrh pojistiteLe na Uzavření tohoto dodatku (dáte ien ,nabídka! s dodatkem nebo
odchytkou od nábidky se nepovažuje za jeií přiiett' e to eni v případě' že se takovou odchyLkou podstatně
nemění podm{nkY nábídkY.

L.

Poii'stník prohtašuie' že uzáVřel s po'tštovacím makLéřem smlouvu' ná
základě po'ištovaci maktéř
vykonává zprostředkovátelskou Činnost v pojištovnictvÍ pro poiistníka,
a
to
'ejimž v rozsahu této pojistné
smlouw ve znění tohoto dodatku. smluvni strany se dohodty, že veškerépís€mnosti maj{c{ vztáh k
pojištěn{ sjednanému touto pojistnou smlouvou v€ znění tohoto dodatku doručovanépojistttetem
pojistntkovt nebo po'1štěnému se považujíza doručené poitstníkovi nebo pojištěnémudoručením
poiištovacimu maktéřt' odchYtně od čL 18 VPP P-10o^4 s€ pío tento případ
íozumí
'"adresátem"
poiíštovaci mektéř. Dá[e se smluvní strany dohodly' ž€ Veškeré písemnosti maiíCí
vztah k pojtštěni
sjednenému touto poiistnou smLouvou ve zněn{ tohoto dodátku doíučovanépoii'štovec{m makléřem za
poiistníka nebo pojištěného poiistiteli se považui{ za doručenépoiistiteti od pojistníke n€bo poJtštěného'
a to doručením pojistiteli.

5.

Tento dodatek k poiistné smlouvě bylvyprecován Ve 4 ste'nopisech, poiistn{k obdrží1 steinopis' pojistiteL

6.

Tento dodatek obsahuje 7 stran. K
f\.zickY přiložena k tomuto d

si Ponechá 2 st€jnopisy a pojištovaci mákl'éř obdrží1 steinopis'

smtouvě ve Žněn{ tohoto dodatku ná[eží 1 přÍtohá' která neni

V ostrávě dne 28'08.2015
Vá.tav Utmán

V ostravě dne 28'08'2015

za poiistníka
Ing.

Dodatek Vypracoval

slÓtní

podnik

3

]iří Pá8áč 701 2ó ostlovo, Volenskó 49

Teichman' tel. 596 279 862

'iři

Povodí odry,

