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Kooperativa
VIENNA

GROUP

'NSURANCE

Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č.772og81l72
u3ek poii.štěn{ hospodářský.h ňztk

Kooperati.va poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

sídLm Praha
IČo: 47u66u
se

8, Pobřežní 616ý21, PsČ 185 oo, čGská řépub]i'ka

zapsaná v obchodn{m re'stříku u Městského soudu V PraŽe, sp' zn. B 1897
(dáte

ien'poii3ti'tet')'

zastoupený ná základě zmocnění nížepodepsanými osobámi
PÍácovišté|
Kooperativa poiištovne' á.s'' Vienna Insurance Group
zámecká 19' 7o2 0o ostrava
teL. 596 279 862

Povodí odry, státní podnik

ídlem varenská 310ť49, Mořavská ostřava,
rčo: 7o89oo21, DIČ: cz7of;ymzt'
se

7o2 oo ostrava

Bankovni spojeni: Komerční bánka' a.5. ostrave' 97L0476ý0Lú
zapsaný v obchodním rejstříku U Kraiského soudu v ostravě, sp. zn' AXIV' vLožka 584

jen,,po't'tn{k')
zastoupený In8. ]iřim Pa8áčem, 8€nerátním ředitelem
(dáte

Korespondenční adresa pojistníka ie totožná s korespondenčn{ edrésou poiištovacího mákLéře'

uzavtalí
ve smystu zákona č. 89/2012 sb', občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu 5 výše uvedenou pojistnou
smlouvou, poiistnými podmínkámi po'istit€te e přílohami' na které se pojistná smlouva (Ve znění tohoto
dodatku) odvotává, tvoři nedítný cetek.

Tento dodáték poiistné smLouW byl sjednán prostřednictvím poiíštovacíhomaktéře|

FlXllM

a.s.

5e sídlem: Mut]inov5ká

IČ:25388886

27oÁo5, Psč 7u oo ostřálfa - Mutlinov

(dáLe ien ,'po'tšťov.GÍmakléř'),

Korespondenční adresa poiištovacího maktéře je totožná s vli'še uv€denou

adresou poiištovacího mek[éře'

s účinnostíod o1.o4'2o17 zní Výše uvedená pojistná smlouva (včetně ui'še uvedených údajůo \"iše uvedenÝch
subiekech) takto':
po'em

1.
2'

't!

o

dod.bk

'

p@abP

s a

ně,

enb dod:bk

článek I'
úvodníustanovení
Pojištěným ie pojistník.
K tornuto pojištění se Vztahuj{: Všeobecné pojistné podmínky (dáte jen
',VPP')'
(dáte ien ,zPP1 á Dodátkové pojistné podmínky (dáte ien

zvláštni Pojistné podminky

'DPP!.

Všeobecné po'tstné podnft ky
VPP P_10o^4 _ pro pojtštěn{ maietku a odpovědnosti

zvuštníPo'istné podmínky
zPP P_2c]ď14

_

pro poiištěn{ pro přtpad odcizen{

Dod.tkové poiistné podmínky
DPP P'52ď14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestáváJíc{ se z následuiícich dotož€k|
zábezpeč€ní

Předepsané způsoby zabezpečení poiištěných věcí (netýká 5e finančníchprostředků a cenných
předmětů) (1401)
Doz1o2 _ Předepsané způsoby zabezpečen{ flnančníchprostředkú a cenných předmětú (1401)
Doz104 _ Loupež přeprevovaných p€něz nebo c€nin _ Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin
přepravovených osobou provádějid přepravu (1401)
Doz1os _ Předepsané zpúsoby zabezpečení- VÝktad pojmů (1401)

Doz1o1

_

ob..nó

DoB].01 ' Etektronická rizika _ Výtuka (1401)
DoB].03'Výktad pojmů pro účel'ypojistné smtou,.y (1401)

D08].06

-

Bonifikace

-

VYmezenípodminek(1401)

liné

DoDc102_ Mátby, nástřiky nebo polepen{_Rozšíř€n{

rozsahu pojištěni G40].)

Článek II.
Druhy a způsoby poiištěnípředměty a rozseh poiištění

1.

obecná uj.dnání pro poiištěn{ m.ietku

1.l. Praúdta pro stanov€ní Výše poiistného Ptnění
Podrobně upřáVena V pojistných podmínkáCh
Vztahuiícich se ke sjednanému pojištění a v daLších
'sou Ustánoveních tohoto dodatku po)1stné smlouvY' Na
stanoveníVýšepojistného ptněni tédy može mít vliv např' stupeň opotřebeni, provedeni opravY či
znovupořízén{ nebo způsob zebezpečení pojištěných věcí'

t.z

2.

Pro poiištění maietku je mistem Pojištěni ú2€m{ českéř.publikv' které poiištěný vtastn{ či po právu užívá'
popřipedě V nich provádí objednanou činnost, a to včetně Věcí uLožených v doprevn{m prostředku' nen{_[i
dá[e uvedeno iinak'

Přehl€d

'iedňáných

po'lštění

Po]'ištěn1se sjednává pro předměty poitštění V rozsahu a ná místech po'ištěn1 uvedených V násteduj{c{ch
tábUtkách:

t
Místo pol!!!!Ég9l[!!94Él9pq!!!!L
pojtltlnn
rrat vpp
DOZ105 ""

!![

p

-LúlL4,zPP P'2co/74

ri"a'nl.riinrnr
|

Poii'tná

spotuúčart'

soubor vbstniho

pa * ---"r
o ouuo
lĎ.li: l.udéL

strc;r:'

1

'aroent

Souborvlastních
2

)

částka1o

moútého zaňzení

1.

a dotožkami

a

t*mtlr

DoBlol, DoB1o3, DoB1o6, uozlul' UUZruz'

poiištění 3.
5'ednává na

)

0oo Kč

'r'

DrH^^) s

MRLP'

přvn{

5

_. 'ť:i1.
-..',r

ňdko' l

0@ 0o0 Kč

výiiňkou silníčntcha auštn1ch vozid't'

,

1om(č

2 0o0 00o Kč

]edná se o šoubol zásob s !Ýjimkou nédokonč.néstawbní výrobý

soubor vLastních a

ci'ách budov á
ostatních staveb e
jejich stevebních

1

1 ooo 0oo Kč

0oo Kč

součástí a

3.

ořís[ušenstvi

se pro úč.tVtéto smtoÚÝY povážÚÍ vě'i' kt€ré k ní podLe své
á't-"b"t
'*čáni6i.w
*."t'* uvr ""b" 'tavby 5etim budov. nebo stavba 7nehodnoti zprundt! Id' o
"ddelenvánÉ
""tr, " l urao'l
stavba pevné phpoJény za p-riŠbŠ€nstu budovYnebo st'vby
il".'J"
r.ij,o
'
"ebo l tomu' áby bvlý 1budo@u nebo stavóou tM[e u'ivány a jsou'e
".'ktele Eou utaerv
Ďóvá'Utrvě.r
připojenv (napí obt bdv 5těn'
Ódmontoul
r *u'"
i"'*ai'
-e l t';ově 'ebo st'vbéthránÍcÍ
'tné
pl.d
"-i'
od.uenLň'
véc
r7s Fps Ók'ov)' vťetnéstav.b' ontú

";Áň"

soubor Vbstních

finančních

I

1 0oo Kč

5o0 0o0 Kč

@tavec

1)' pismeno a) ZPP P'2oď14 ujednává
pro'skody
bei prekonánipřekáŽky'' se si€dnává MRLPr)
způsob"ne
|i."pr"l""a"ípreúzky',.
''krad"zt
't']á"l
Výši 1000 Kč'
pojistnou
Ve
pro
událost
každou
ve výši r0O boo rt a spotuúčast
n.ňí'Lt Uvedéno' s1ednává se DoiišranÍ s pojrstnou hodnotou uvedenou v p4sllinY(n po'tsuY.a poo

M{.to
Rozsah

n{: území Č€ské

ffi

ní: ooiištěn{ oro případ vandalismu

i

DoBlqlQpqlq1lqq!9qppqlt!?

Poiištěn{ se
siédnává na

souborvLástního

moVLtého zařízeni

l@kou

3

ni'nuh'

zÝtaltauh rczúel'
2

o@ 000 Kč

)edná se o soubor,ásob s výjimkou nedol@nčenéltavebrí výro

soubor vlastních a
dŽ{ch budov a

ostatních staveb a
jeiich stavebních
<oučást{ e

řis[ušenství

1 0oo 00o Kč

ffi
..J"

poÉ'uíVěci't.téék rípodtésýé
setn budow nebo stlvbá 7n'hodnoh 7pÉful' jde Ó
uw
".tn ' U kbudově'nebo"ddětenvá1ú
stáVoě p.úě pirpÓFny za pňstušenstvi budov! Ťbo sl'vbvse
;ě- É;éj
n.;rulÍvě.i' kleréBou utaenvk tomu'Jbv b!'lv í budorcu n.bo st.vbou lfuaLe U'ivánva )sou
uu;ově nebo sbvbé odňontoGtelně phpojenv6aot obktádv stén'
|"'".jr' u*ti
""uou"lrva.tně st'véb ofu|ú (htánErvěC DiPd odcúenn
l/( Fpq.t'nv)

*."r'-

';lÁ^'

@poškozenímvněišíhoobVodovéhoptáštěpojištěné
pro
u"a""v Á"it".t' nástřiky nebo potepením se sjednáVá MRLP' ve výší1000 000 Kč a spoLuúčast
každou DoiistnoU událost ve výší10oo Kč.
;.níLlUvédéno'siednává
ooiÉtění pollstnou hodnotou Uvédenou pníu9nych poFtnycn poomÚKao
-'5é

V

s

odcizGn{

nébo cenin

-

územi Českérepubl
M{rto
n*".t' ooitrt.'t, potstění pro připád odcúen1:!9
ř{dt VPP P'1ooÁ4' ZPP P-2oo^4 á doložkami

".

nává se

poiiltěn1s pojistnou hodnotou

U

DoB1oLq9E

něz nebo c€nin

DOZ104. DOZ105

v přístušných pojútnýth podm{nkách

pojistné hodnoty vé smyslu ustanov€ní či' 21 odst' 2) pÍsm VPP P_]_0ď14
(L
b)rýPP^P'10o/14
i"'w:ar"'it ó"jistné hodnoty věclVe smystu ustanoveni 21od't' 2).písm'
póitstne hodnoivvěct ve smyítu ust.novéní čl''21odst' 2) Pism c)VPPP'1mÁ4
této poji'tné sŤtouvy
iiná cena je vyiádiení pojistné hodnoty věci v€ smyslu čL V' ZvuŠtni ujednáni
pisn'
a)
VPP
P_10oÁ4
1)
pryní riálo ve smystu usťanoveni aL 23 odst'
pojÍstném roce' ]€_Lí
llnu;e horni hrantct pqtstného Plněnív souhrnu ze vŠech pojistných udátost( vzíilLych! jednom
;"6u kratši než jeden pojistný rok jg MRLP holni hranici Poitstného pLněni v souhrnu z€ všéch

nová c€na

jé vyjádř€ní

'

t"-"i.*l
;;i.ii;;J;" 6#."i
pŇj"rl"t"J""

d
o

pojistných udátosti ".
Vznlktých za dobu t'váni polištěni
;iomkové po]lšténive smvst- čl' 23 odst 1) Pism' b) VPP P_10ďt4

-n"

uýt

pevnou částkou' Procéntem' časovým úsekem nebo jeji'ch kombÍna.í ve smysLu

"útar"*
4) VPP P-10o/14
rl věta druhá zpP P_6oď14 portytné poji'titel na ÚhIadu všech Pojistnýlh udáLostí nastatých
a
"a".
"aiL
"a.r'vňJ
pojistného
roku pojistné ptnění v souhlnu manmáLně do Výše Ltmitu pojistného plnění
úiá J€dnoho

"poL",rt"'i
čL 11odst'

nastalých
.d.hÝ!;ě od .L' 8 odst' 2) vat. tiďt zPP P_6oď14 Poskytne poJistitet na úhradÚ Všech po)lstných Události

poi*,neno roku pojistné PLněni v souh'nu ma{Prátně do V'iše subtnitu po]lsťnéhoplnéni
p"lffi/L4
dobou iučent se rozumi doba ve smysl'u čL' 11 odst' 5) zPP
pLnění vzniká jen t€hdy'
iňg*ht t"'o* f."nlí'" ié časový úsékspecifikovaný někoti]€ pracolními dny' právo na pojistné
poii'Šténéhodetší než
plovozu
pi€
Ušent
však
přacovnicldn{
]eti
déLínež tento počet
i€.Ll ;réruš€ni Dtovozu poiiŠténého
pojistného
pLněnÍ'
vttv
na
výŠi
Íransiza
časová
ientá potet pracovntch dnl' nemá intetráLní
p"i'""l t;'*a se s1ednlvá v pr6adě pojištění souboru věcí, 'elková pojrstná částka sé sjednává v přQadě
"*'"'"*"a
pojištěni ýýčtU jednotLivých véCi á Éoučtu]€jich hodnot

ili"i.l"a"or'o

Článek r.

výše a způsob plac€ní poiistného
1.
1.1.

Poiistné Žá ied.n poiistný řok činú
Po'ištěn{ přo př{P.d odciz€ní

1.2.

Poji'stné ..-.-.'.'.'.'.'..'.'.'.__'
Poiištění Přo pHPád vand.llrmu

t-3.

Po'istné .'.'.'.'.'.'.''.'.'.'._-.
Poiištěn{ Pro př{Pád odci'ení - toupež přePř.vov.ných péněz nebo cenin

94 m0'_ Kč
44 0o0'_ Kč
10 ooo'_ Kč

['

lt

celkové po|istné

t

l1a q)o'_ Kč

poiištění 2a i€den poiistný řok
souhrn pojirtného za
'iédnaná
steva Ža dobu trvání poiištěníčiní15%
obchodni sLeva činí1s%
Že

siedn.ná poiištěrí po sleváGh z.

2. Pojistné
-ó.it.iieje siednáno jako běžné'

-'

datum:
01.04.
01.07.
01.10.

"ua"ut

i" tříměsíční.Po'istné ie

to3 6m'- Kč

'€dén
každém pojistném roce spl'atné k dátům a v částká.h tekto|

částka:
25 900'_Kč
25 90o''Kč
25 9o0'_Kč
25 90o'_Kč

01.01.

I

V

poiirtný řok činí

variábiLní
3. Pojistník je povtnen uhradit pojistné V uvedené výši na účetpoiistíteLe č' ú' 222622210800'
symboL: 7720881472.

(dáte jen ,'dáň') za rizika umisténá
4. VÝše uvedénéoojistné je stanoveno bez pojistné či' jiné obdobné daně
t*oó'le unie nebo Évropskéhohospodářského prostoru' smluvnl stranY sepodohodLY'
nabytí
"'iř"'r.a..táti
i" prtp"ae zev€deni daně z poiištění sjeánaného touto poiistnou' smLouvou' kteÍou bude
povinen
po'istitet
odvést'
'
jiného
státu
členského
tohoto
právní€
h
;ř;dpisů
n;
Území
ižt"í"'iipL't"i"v*
'nad '
pojtstné smLouvě
nákLady
poiistného předepsaného
zavalup' uhradit
'Vtéto
'ámec t'oh'oto bodu neptati pro daně'
které jsou přÍpadně vbodě 1'
'"_póiJrit
p;vinnosti. Ustanoven{

i

oapoúa"it.i této

tohoto článku \^i'sLovně uvedeny.

čEnek rV.
Hlášení škodných událostí
zplnomocněného
Vznik škodné udátosti ie pojistník (pojištěnÝ) povinen oznámit přímo nebo Prostřednictvim
údajú|
kontektntch
jeden
níže
uvedených
na
z
p;jištovacÍho maktéře Úez zbytečnéhoodkládu
Kooperativa pojištovna' e's'' Vienna Insurence Group

cENTRUM zÁKAzNlcKE PoDPoRY
centrá[ní podátetna
Brněnská 634'
664 42 Modhc€

,""'

r.l"iii'u11,"1"oi.,

..'

E maiL Podatetne@kooo-cz

jiná osoba) povinen oznámit Vznik škodnéudátosti
Na Výzvu Poiistitele je pojistn{k (pojištěný nebo jakákotiv
pisemnou formou.

článek V.
zvláštn{ uiednání
t.

Lli.dnání o podpo'ištěn{ (inÍbčnídoložk'
:"'potua poiistná částka předmětu pojištěni Gouboru) v době pojistné události neni ntžšio
úi"aniu:
'"' n"z 1"t'o po1t.tnr hodnóta' pojištovna pro toto pojiŠtěnt neuptátnt podpojištěni ve smysLu
ri'il

ři"
2.

""i
$ 2854 zákoná č' 89/2012 sb.
Áutomatické poiištěn{ nově poř{z.náho mei.tku
Poiištění se automatickv rozšiřU|e i na nově pořízený majétek V souboru fuátřict svým Charakterem do
z'hrnuta do poiišténi
maietkrl iu poltlteného)' kte.ý p;jištěnÝ nábude v píúběhu poiistného roku ' isou
přejdou do ;bst;ictú pojištěného' V případě pňrůstku či l]bytku mejetku bude nové
poiistné ri2iko)' pbtné
iotnt pqtsine vypotitlno za PoUát{ poiistné sazby (pro Lonkrétni druh majetku a

"tjial!','úv

pouát
u or"áb:ené nabtdce' V připadě dopojišténía odpojištěn{ V prúběhu poiistného období bude
i.i"ap-wp"rú "tiluotni t].ti z áč;iho pojistného k př{slušnému datu' Tento mechanismus bude
larantován po celou dobu plněni zakázkY'

3.

Poiistné plněn{ bude odpovídat nové ceně maietku.
Poiist1tet poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smysLu Dotožky DoB1o6

(14o1).

_

Bonifikace

_

Vymezení podmínek

PoiistiteL na zákLadě písemnéžádosti poiistníka Provede vyhodnocení škodnéhoprůběhu pojistné smLouvy
za hodnocené období' kterým ie ieden pojistný rok' Bude-Li' skutečná hodnota škodného průběhu pojistné
smlou\.y nižšínež hodnota smLuvně stanovená' přiŽná PojistiteL bonifikaci následovně|

prúběh
doo%
do 10%
do2Qýo
do 30 %
nad 30 %
Škodný

5.

V,ýše bonifika€e

30%
20%
10%
0ýo
O%

odchytně od doLožkY Doz101 se pro níževyimenované Předměty poiištění UjednáVá odchyLný způsob

zabezpečeni:

Po.ořné č.řP.d[o Evctl' inv.č.ovt56'včetně ptovákú a etektrického přívodního kabele
05342 Analyzátorové stanice Bohumín nová hodnota cca 20 00o až 25 oo0'- Kč'

-

součást DHM

'-

čerpedto je zevěšeno ne kovovém rámeni na sloupu' spuštěno pod vodní hbdinu á stábiLizováno
nerezovými plováky (s[oup' rameno' elektroinstalece _ součást stavby As; čérpedLovčetně pLovákú ínovitý majetek), rámeno je ukotveno ke břehu ocelovými bnky a zabezpečeno zesiLeným kotíkem, kteď
brání pohybu Íámene na němž je zevěšeno čerpadto Vkolmém směru kvodn{mu toku' kotík je naúc
zájištěn proti !rytaŽent a manipubCi k[ádkou'
skupina odběřovýCh přístřoiú . př{stfoi€
přitomnosti obs[uhy'

k měřen{ prútokú' které sloužík odběru á měření V térénubez

Tyto niže uvedené Přístíoje jsou většinou instálovány na pozemku zákazníka' který nemu5í být vždy optocen
a pod dozorem' a isou za'ištěny proti krádéá řetězem a Vi'sacím zámkem.
Ve Úimečných přípádech isou přístroje umistovány i mimo areáL zákazníka. V takovém přÍpadě bude
měříc{ zaříŽení zábezpečéno připoutánim řetězem a visácím zámkem k pokud možno neodstranite[nému
kusu konstrukce, stromu atd

tnv.č.

áz.Y

Rok
VÚrobní

řtšL

DHM04876

PřénosnÝ Drůtokoměr SIGMA 95o AV

199S

268m5

DHMO4a77

PřenosnÝ orůtokoměr SIGMA 95o AV

1995

265 794 Kč

AaZ
(n3270ArZ

DHMOs357

Přénosný dávkováč SIGMA 9ooP

1999

185 353 Kč

BA 1298 LpCO 18798

DHMO5422

PřenosnÝ dáVkovač XIAN 1ooo A

1999

149 2m Kč

28a80

DHMOs424

PřénÓsný dávkováč XIAN 1mo A
AutomátickÝ vzorkov.č sism. 90o p

1999

139 7@ Kč

28481

DHMOs515

2000

180 462 Kč

cA 1378430001

DHMO7478

Altom.tickÝ vzorkovač sisma sD 9m

2012

182 592 Kč

1103m395374

DHMO7479

AutomatickÝ Vzorkovač sism' so 9m

2012

56 447 Kč

1102m390243

DrHMO2814

2@6

37 ooo Kč

D.HMo281S

2m6

37 ooo Kč

Kč

oo3259

V příPadě, že dojde k odcizení a pojištěné věci nebudou zabezpečeny minimáLně výše uvedeným
dohodnutým zpúsobem, poskytne poiistitel p[něn1' které je limitováno částkou odpovÍdáJ{cí způsobu
zabezpečenívdobě Vzniku pojistné události. způsob zabezpečeníse vtomto připedě bude ptně řídit
dOLOZKOU

UUZIIU.L

čtánek Vt.
Prohlášení pojistníka
1.

Po'istník potvrzuje' že před uzavřením tohoto dodatku mu byty oznámeny inÍormace vsouLdu
s Ustánovením

2.
3.

$ 2760 občanského zákontku.

Poiistník potvrzuje, že byL inÍormován o rozsahu a účeluzprácován{ ieho osobních údejůa o pÍávu
přtstupu k nim V souladu s ustanovením s ].1, 12,2\ zákona č.7oý2o(n sb' o ochraně osobnich Údajů'
Poii'stník potvrzu'e' že přéd uzevřením tohoto dodetku převzál V listinné nebo jiné textové podobě (např.
na trvatém nosiči' dat) dokumenty uvedené V čL I' bodu 2. této poiistné smlouvy ve znění tohoto dodátku
a seznámil se 5 nimi Po'istník 5i ie vědom, že tÉodokurnenty tvoř( ned{lnou součást této pojistné
smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravuií rozsah pojištěni, ieho omeŽení (Včetně Wtuk)' práva a
povinnosti účastníkú
po'ištění a nástedky jejich poruš€ni á da[š{ podmínky pojištěníe pojistn1k ie iim{
vázán ste'ně jako poiistnou smLouVoU.

a_

Pojistn{k potvrzuie' že edr€sa

ieho sidta/byd|'tště/trval'ého pobytu a kontakty elektronické komunikace
uvedené V tomto dodátku jsou aktuátn{' a souhtasí' aby tyto údai€ byty v případě jejich rozporu s jinými
údaii uvedenými V dříve uzávřených poiistných smlouvách' Ve kt€ni'ch je poiistníkem n€bo pojištěným'
využíVány i pro Účety tákov'ých pojistných smLuv. s tímto postupem poiistnik souhlasí Í pro případ' kdy
pojistit€ti oznámi změnu jeho s{dLa/bydLištvtrvátého pobytu nebo kontaktů elektronické komunÍkace v
době trváni této poiistné smlouvy. T{m není dotčena možnost pouávání iiných údajůuvedených v dříVe
uzavřených poiistných smLouvách.

5.

PojÍstníkprohlašuie' že má opráVněnou potřebu ochíány před nástedky pojistné udátosti (pojistný záiem)'

6.

Pojistník prohLášUjé' že Věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěnétouto poiistnou smlouvou ve
znění tohoto dodatku nejsou k dátu uzavřeni tohoto dodátku poi1štěny proti stejným nebezpeč{m u jiného
poiistitete, pokud neni v pojistné smlouvě ve zněn{ tohoto dodátku Výslovně uvedeno iinak'

?.

smluvn{ strany se dohodly, že pokud tento dodatek podLéhá Povinnostt uveře'něni podte zákona
č.3/{aDols sb'' o zvllštn{ch podmínkách účinnostíněktenich smLuv' uveřeiňováni těchto smtuv
o ř.8istfu smluv), ie tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků
a o régistru smluv (dáte ien
',ákon
a pojistné smtouvy, nebyLy_ti již dřÍVe uveře'něny) povlnen uveřejnit pojistník' a to ve lhůtě a způsobem
stanoveným tímto zákonem. Poiistník je povinen bezodkl-adně informovat pojistitele o zastání tohoto
dodatku spráVci registru smluv zprávou do dátové schránky ID: n6tetn3'

Nezajisti_li pojistník uveř€inění tohoto dodatku (včetně všech předchozích dodátků á poiist.é smLouvy'
uzáVřeni,
nebyty_ti již dříve uveře'něny) podte předchozího odstavce ve thůtě 30 dní ode dne
je pojistitel oprávněn sám tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků á poiistné smtouvy)
uveřeinit'
'eho
Pro tento případ poiistník výsLovně souhLasi s poskytnutírr/uveřejněním tnformác{ o tomto dodátku
(a o Vš€ch předchoá€h dodatcích a pojistné smLouvě)' a to v rozsahu nezbytném pro splněn{ povlnnosti
dle zákona o regtstru smLuv. Pojistník, je-Li osobou odtišnou od Poiištěného' dáte potvrzuje, že pojištěný
daL souhtas s poskytnutírr/uveřejněním informáci o tomto dodatku (e o všech předchoích dodátcích

a pojÍstné smlouvě) na zákLadě pLné mocÍ udětené Ínu po'ištěným. Tákové uveřejnění nebude porušením

povinnosti mlčenl1vosti po'istitete ve smystu ptetných právních předpisů'

čtánek VIr.
závěřečná ustánovení
1.

poiistnou dobou dobá od 01.04'2o15 (počátek pojištěno do 31.03.2020 (konec
Není]'t ujednáno itnak,
poiištěno. Tímto dodatkem provedené změny nebýVají účinnosti dnem 0!..0{. 2ol7.

2.

Poii'stník je povinen vrátÍt poiistiteli veškeréslevy poskytnuté za siednanou dobu po'ištění, jesttiŽe

'e

3-

4.

poii'stník poiištěníVyPoVí před uplynutírn poJistné doby nebo Jéstližepojištěn{ zanikne
před uptynutim pojistné doby, s výiimkou zániku poJistného zájmu pojistn{ka.

z

iiného dúVodu

odpověd'pojistn{ka na návrh pojistitele na uzavřeni tohoto dodatku (dáte jen
s dodátkem nebo
''nabídka)
odchyLkou od nabídky se nepovažuje ze jej{ přLieť' a to ani V pňpadě, Že se takovou odchylkou podstatně
nemění podÍnínky nabídkY'

záktádě po'išťovac{ máktéř
Poiistník prohtašuie' že UzaVřeL s pojištovacím makléřem smLouvu' ná
pojištovnictví
pro
po'istníká,
á to víozsahu této poiistné
vykonáVá zprostředkovatelskou činnost V
'€jímž

smlouw ve znění tohoto dodatku. smluvni strany se dohodty' že Veškerépísemnosti ínajicívztáh
k poiištění siednanému touto po'istnou smtouvou Ve znění tohoto dodatku doručovánépoiistitéLem
poJistn{kovi nebo pojištěnému s€ považuií za doručenéPoiistníkovi nebo po'ištěnému doručénírŤl
poJtštovacímu maktéři' odchytně od čt' 18 VPP P-1oc/14 se Pro tento přípád
rozumí
'adrésátem"
poJtštovaci mak[éř. Dále se smtuvní strany dohodly, že Veškerépísemnosti má'ící vztáh k pojištění
sjednanému touto poiistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doíučovánépojištovácím mákléřem z3
pojistníka nebo pojištěného poiistit€li se považujíza doručenépojistiteti od pojistníká nebo pojištěného,
á to doručenímpoiistit€li'
s.

Íento dodatek k pojistné smlouvě bylvyprácován Ve 4 stejnopisech' pojistník obdrá 1 stejnopis' poiistítet
si ponechá 2 stejnopisy a pojištovácí mektéř obdrž{ 1steinop1s'
Tento dodátek obsahuje 8 stran' součást{ poiistné smLouw ve znění tohoto dodatku isou poitstné
podmínky poiistitete uvedené včL I' této pojistné smlouw Ve zněni tohoto dodatku a dokument
Informacé pro zájemce o pojištěn{' V přípedě, že ie iakékoli ustanovení uvedené v lnformacích pro
zájemce o pojištění v rozporu s ustenoven{m pojistné smlouw, má přednost příslušnéustanovení poji'stné

V ostravě dne 31.03.2017

za poiistitete

Vodí odry,

) oinrpodnrl
V ostravě dne 31.03.2017

stníka

liři
Dodatek \.yprácova[: ]iH Teichman' tet' 596 279 862

Pa8áč

'...'..'.-':'-'.'.í-._- -'za poji.stitete

'tříTeichman

___--..-.-...---

