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Kooperativa
vlENNÁ lNsURANcE GRoUP

Dodatek č.4 poii,stné smlouvy č.7720881596
Úsek poiištění hospodářgkýGh

řizik

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

se sídlem Praha 8, Pobřežní 66521,

tůot t zí-tC6r7

Psč u5

(X)'

čéskír.pubtika

záps'ná V obchodn{m íejstříku u Městského soudu v praze' sp' zn' B 1897
(dáLe'en',PoÍistitet")'
zástoupenÝ na zákládě zmocnění noe podépsanými osobami
PraCoviště:
Kooperativá poiištovna' a's.' Vienná Insurance Group
Zámecká 19' 702 oo ostrava
tet. 596 279 862

a

Povodí odry, státní podnik

se 5ídlem veřénská 310v49, Mořavská ostřava, m2 oo ostrava

rčo: ?@9oo21, DIč: cz 7o89(n21

Bankovn{ spoieni: Komerčn{ banka' a's. ostrava' 9770476ý0I@
zapsaný V obchodním rejstaiku u Krejského soudu V ostrevě, 5p. zn' AXIV' vtožka 584
(dáte

jen,'poiistník")

zestoupený In8. ]iřím Pa8áčem, generálním ředitelem
Korespondenční adresa poiistníka ie totožná s korespondenční adresou pojištovacího máktéře'

uzaVíraií
Ve smystu zákona č' 89/2012 sb.' občanského zákon{ku, tento dodatek, ktený spolu 5 vli'še uvedenou pojistnou
smlouvou, pojistnými podm{nkami po'istitete a přÍLohámi' na které se pojistná smlouva (Ve Žnění tohoto
dodatku) odvolává, tvoří ned{tný cetek'

Tento dodatek poiistné smlouvy byt sjednán prostřednictvím pojiltovacího makléře:

FIXUM a.s.

Muglinovlká 27oáo5, psČ 712 oo ostřava - Muglinov
Ič: 25388886
(dál'e'en,'poiištovác{ mak]éř')'
Korespondenční adresa poiištovácího maktéře je totožná s Výše uvedenou adresou pojištovacího mekLéř€
9e síd]em:

s účinnostiod 01'04'2017 zní V'iše uvedená poiistná smtouva (Včetně V,ýše uvedených údajůo V'/še uvedených
subiekech) tekto':
r pq€n

"bnto

doa.tť pMn .

re

á ié' t.ňb dodi&l

čHnek t.
Úvodní ustanovení
1.

Poiištěným je poiistn{k.

2-

K tomuto pojištěni se vztehuji: Všeobecné poiistné podminky (dáte
ien
(dáte jen ,zPP) a Dodetkové pojistné podminky (dáte jen

'DPP).

'VPP),

zvtáštní pojistné podmínkY

Všeob.Gné poiistné podnÉnky
VPP P'10ď14 _ pro pojištění maietku á odpovědnosti
zvtáštn{ po't.tné podn{nky
zPP P'15o^4 _ pro živeLn{ pojištěn{
zPP P-2cf,/I4 - plo pojlštěni Pro pftped odci7eni
zPP P-3oo^4 _ pro poiištěni strojů

Dod.tkové poii'tné podmínkY
DPP P_52ď14 _ pro pojištění hospodářských rizik' sestáVající se z násLeduiícich doLožek|
z.bezpeč€ní

Dozlos

Doz108

_
_

Předepsáné zpúsoby zábezpečen{ ' Výkbd poimú (1401)
Předepsené způsoby zebezPečení mobitních pracovních stroiů (1401)

střoic

DsT109 ' Ponorná čerpadb nébo čerpedta V hlubinných studních - Výtuka (1401)
DsT111 _ Výměna a8re8átú, opravy vlnutí _ Vymezen{ pojistného ptnění (1401)

ob.cné

DoB1o1 _ ELektronická rizika _ Výtuká (1401)
DoB1o3 _ Výktad pojmů pro účetypoiistné smLouvY (1401)
Do8105 _ Tíha sněhu, námraza _ VyÍnezení podm{nék (1401)
DoB105 ' Bonifikace ' VYmezení podÍnínek(1401)
0oB107 _ D€finice iedné pojistné udátosti pro poiistná n€bezpečí povod€ň'
(1401)

zápLava' Vichřice' krupobiti

článek II.
Druhy a zprisoby pojištěníl Předměty a rozsah poiištění

1.

ob€cná

Uicdnán{ pro Poiištění nátetku

l.1' Pravidta plo stanovení Vli'še pojistného p[něn{ isou podrobně

upravená v poiistných podmínkách
Vztahuiících se ke sjednanému pojištění a v dalš{ch ustanovenÍch tohoto dodatlu pojistné smlouvy. Na
stanoven{ Výše pojistného plnění tedy můž€ m{t VLtv např' stupeň opotřebeni, provédení opráVy či
znovupoř{zení nebo způsob zabezpečení poiištěných Věcí.

l-2. Pro pojišténímejetku ie mistern poiištěnt úzeÍníČeskérepubLiky' které poiištěný Vbstni či po právu uŽíVá'

2.

popřipádě V nich provádí objednánou činnost, á to včetně Věcí utožených úa doprávnim prostředku'
Li dáte Uvedeno jinák.
Přehl'€d

nen{_

siedn.nýď poiištění

Poiištění se sjednáVá pro předměty pojíštěn{v roz'ahu a ne místech po'lštěni uvedených v nástedu'ícich

tabutkách:

2.1.1 Živ.tn{

M{tto oďtštěnÍ územ{ Českéreoubtikv
nozs.h Dolt:těnt sdruženÝ živet
Poiištění se Hdí: VPP P-1oo/14' zPP P-15oÁ4 e dotoŽkami DoB101' DoB103' DoB105' D08106' DoB107
fuTRLPE)
Poiištění i.
MRLP'
Poř.
Přédmět
Poii5tná
2lomkové
spoLuúčest' siednává na
První
poiištění
čÍl[o
částka1o
miištění{
rizikoa
1.

zaí7zen1d|e
Dřítohv č. 2

5a 680

6t3 Kč

10

mo Kč

)

nÉní-tíUwdéno'šiédnává
Šěpojištění
Driištění s pojútnÓu
ooiútnÓu hodnotou uvedenouv Dřast!šných ooiistných DodmÍnká'
sjednává se

2-2-t
odcizen{
M{sto Ddiištěn{: úz€mí Českéreoubtikv
Ro2sáh ooiištění: Doiištěn{ Dro oříDad odcizení (s v,ýiirnkou loloeže ořeoravováných oeněŽ nebo cenin)

poiištění.€ ř{dú VPP P-1]tr/L4'zP? P'2ú/L4 a doLožkami DoB101, DoB1o3, Do8106' Doz105, Dozlo8
MRLPJ
Poiištění5.
MRLP'
Poř.
Př€dmět
Poiistná
První
2lomkové
spoluúč.st9 si€dnává n.
poiištěn{
čGLo
částkaa

dzikď

1.

54 sao 513 Kč

zařízení dLe

Eoitřtěn{')

10 o00 Kč

Dřílohv č' 2
PoznámkvI

*)

neníLi Uv.déno' sjednává se poíštěn{ s pojútnou hodnotou uvedenou v p-rísLušných pÓjistnýth PÓdmínkách

2"3.1

Místo Doiištěnil územíCeské reoubtikv
Rozsah Doiištěn{ dle článku 2 zPP P-30o^4
Poiištěn{ se řft{: VPP
Poř.
čísto
1

Poznámkv:

Předmět

poiištěÍí
zařizen{ dLe
Dřitohv č. 2

néílltuvedeno'
eno,

!
!
'
')
9
o
'
o

P

-rú/L4'zPP P-3c/c,/L4
Po'futná
částk.1o
sa 680 613

spoluúčr!t'

ft

siedňá!á se pojiště.í s pojistnou

'edíává

a dotožkámi DoB1o3' D08106' DsT1o9' DST111

1om0 Kč

Po'tštěn{ se
B'ednává na

MRLP'

Přvní
řr2úox

MRLP'

zl,omkové

Dďištěn{o

I

otou Uvédénou v přistulnÝch
ořiíulnÝch pojtstnýCh
ooístnÝCh podmínká
oodmínkách

nová cena je Vyjádřen{ pojÍstné hodnoty Ve smyslu ust.novení čL 21odst' 2) písm' a) VPP P-1mÁ4
časová cena j€ vyjádř€ní pojistné hodnoty věci ve sínysLu ustanovení čL 21odst., písm' b)VPP P-1oď14
obvykE céna Jé vyjádřéní pojistné hodnoty věciVe smystu ustanov€ní čL' 21odst' 2) písn' d Vpp p-10o^4
jiná c€na j€ \.yjádření pojistné hodnoty věci Ve smysLu čt' V' zvuštní ljednán{této pojistné smlouvy
první rizrko v€ smysl.u ust.novení čL' 23 odst. 1) p{sm. a) VPP P-1oď14
MRLP je hornÍ hr.nící Poiistného pLnění v souhrnu ze všech pojistných udátostÍ vznikLých v jednom pojistném roce' ]e-Li
pojíštěnísiédnáno ná dobu kratšt n€ž j€den pojistný rok je MRLP horní hÉnicípojistného pLnění v souhrnu zé všecb
poji'stných udátostí vzniktých za dobu truáňí Pojištěn(
ztomkové Poiištění v€ smysLu čt' 23 odst' 1) písm' b) VPP P'1oď14
spotuúčast můžebýt vyjádřéna pévno! částkou' proc€ntem' časovým úsek€m nebo jeii..h kombinácÍ ve smystu
čL' 11 odst' 4) VPP P'10o/14
odchytně od čL 8 odst' 1) věta druhá zPP P_6m/14 PoskÉne pojistitéL ná úhradu všéchpoiistný.h udátostí nastatých
během jednoho pojistného roku pojístnépLněnív rouhrnu maximátně do výš€ timitu pojistného ptnění

odchytně od čL 8 odst' 2) věta třétí zPP P-6ooÁ4 poskytne pojistiteL na úhradu všech pojtstných udáLostí nlstaLkh
běhefi iednoho pojistného roku pojistné ptnění V souhrnu maňmáLně do výše subtimitu pojistného pLněn1
dobou ruč€ní s€ rozumí doba ve smystu čt' u odst. 5) zpP P-4oo/14

integrátni časová fr.nšíza je časo,/ý úsek spécifikovaný někottka pracovn{mi dny' práVo n. pojistné ptnění lzniká j€n tehdy'
j+ti přerušení provozu poiištěného detšín€ž tento počétPrácovnÍch dní ]e_tivšak přérušéníprovozu pojištěného déLšínež
tento počď pracovních dní' nemá intetrální časová franšíra vliv na výši rjistného pl'nění
agretov.ná pojÍstná částka sé sjédnává v Případě pojištění souboru Věcí' c€tková pojistná částk' sé riednává v případě
pojištění VýčtU j€dnottivkh věcíá součtu jejich hodnot

3'

Poiistné plněÍí

3.1. Pojistné ptnění ze všech poiištěni siednaných touto poiistnou smLouvou, v souhrnu za všechnY poiistné
udátosti způsobené povodni nebo zápLávou' nástaLé V prúběhu jednoho poitstného roku (resp' je_li
pojištění sjednáno na dobu kratšÍ než jeden pojistný rok, V prúběhu tíváni pojištěno' ie omezeno
maxtmáLním ročnímlimitem poiistného ptnění ve V'iši 20 0o0 oo0 Kč; tím neisou dotčena jiná ujednání,
z nichž VyptýVá poúnnost poiistitele poskÉnout pojistné plněni V nižšín€bo steiné Výši'

V rámci maximátniho ročníhoLimitu po'istného plnění uvedeného Výše v tomto bodě se všák Pro Všechny
pojistné události nastaté v píůběhu trvání poiištění' které vzniknou povodní nebo 2ápbvou v zápLavovém
územi (stanovené dLe zák. č.254/2@7 sb', o vodách a o Žměně některých zákonů (vodní zákon)' vyhl
č' 236/2002 sb'' o způsobu á roŽsáhu zpracování náVrhu e stánovení záplavovýCh územ{ V ptatném zněno
Vymezeném záptavovou čárou tzv' dvacetiteté vody (ti. úŽernís periodicitou povodně 20 l'et _ výskyt
povodně, kt€ni'je dosežen n€bo přékročen průměrně jedenkrát zá 20 Leo sjednává maximální ročnítimit
poiistného plnění ve Výši 5oo ooo'_ Kč. Tím neisou dotčená iiná ujednáni, z nichž vYplývá povinnost
pojistitele poskytnout pojistné ptnění V nižšinebo steiné výši'
3.2. Poiistné ptněn{ ze Všech pojištění sjednaných touto poiistnou smlouvou' vsouhrnu za všechny pojistné

události způsobenéVichňcí nebo krupobitim, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp' je_Li
poiištěn{ siednáno na dobu kratš{ než
Poiistný rok' v průběhu trvání poiištěno' je omezeno
maximáln{m ročnímlimitem pojistného ptněni Ve Výši 20 o0o 00o Kč; tíínne'sou dotčena iiná ujednání'
'édén
z nichŽ vyptývá povinnost pojistit€le poskytnout poiistné ptnění V nižšínebo stejné výši.

3.3. Pojistné plněni ze všech poiištěni s'ednaných touto pojistnou smlouvou, V souhrnu zá Všechny poiistné
udátosti zpúsobené sesouváním púdy, zřícen{m skal nébo zemin' sesouváním nebo zřícením [áVin'
zemětřesenim, t{hou sněhu nebo námrazy nastaté V průběhu jednoho pojistného roku (resp' ie_li po].ištěni

siednáno nadobu krátši než ieden pojistný rok, V průběhu trvání poiištěno' je omezeno maximálním
ročnim timitem po]istného ptněni Ve \.iši 20 0m ooo Kč;tímneisou dotčena jiná u'ednání, z nichž Vyptývá
povinnost pojÍstiteLéposkytnout poiistné ptnění v nižš{nebo ste'né Výši'

1. Poii'tnó z. ied.n poiistný řok
Ll. Živeln{ poiištln{

1.2'

l.3.

čtánek uI.
Výše a způsob placení poiistného
čtn{:

Po'ištěnt Pro pHp.d odcizen{

Po'tštěn{

'třoiú

souhřn poiistného ze s'edn.ná poiištěn{ ze iedén pocirtný řok číní
steva za dobu trvání pojištění čini 15yo
obchodní steva činí15%
c€tkové po'tÉtnéz. siédn.ná poiištění po slevách

'.

5m {rL- Kč

i.d€n poifutný řok čin(..................................... 3?1 28o,- Kč

2. Pojistné je siednáno jáko běžné'
Pojistné období je tříměsíčniPoiistné ie V každém poiistném roce splatné k dátům a V částkách tákto:

datuml
01.04.
01.07.
01.10.
01.01.

částka:
92 820'-Kč
92 82o'"Kč
92 82o'-Kč

92 82o'-Kč

3' Pojistník ie povinen uhradÍt pojistné V uvedené Výši ná účetpojistitete

č' ú' 222622z0800' vaÉabitni

symboL 7720881596.

za riztka umístěná
4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez poiistné či jiné obdobné dáně (dá[e ien
'd.ň')
prostoru'
hospodářského
smluvní
strany
se dohodty'
v členskémstátě EvÍopskéuni€ nebo Evropského

přípádě zavedení daně z pojištění siednaného touto poiistnou smlouvou' kterou bude po nabyti
účinnostipř{stušných práVních předpisů na územítohoto iiného čténskéhostátu poji'stttet poyinen odvést'
se pojistník zavazuje uhredit nad rámec pojistného předepsaného vtéto poiistné smtouvě í náktady
odpovídájicí této povinnosti' ustanovení tohoto bodu nepbtí pro deně, které isou pňpadně V bodě 1'
tohoto čtánku výsLovně uvedeny'
že v

Článek tV.
Hlášení škodných událostí
Vznik škodnéudátosti ie pojistník (poiištěný) poúnen oznámit pHmo nebo prostřednictvim zplnomocněného
poiišťovácího maktéře bez zbytečnéhoodktadu na jeden z niže uvédených kontaktn{Ch údeiú:
Kooperativa poiištovna' a-5.' Vienna Insuránce Group

cENTRuM zÁKAzNIcKÉ PoDPoRY
centráLní podaté[ná
Brněnská 534'
664 42 Modřice
Tel.: 957 105 105
fay{ 547 272 602, 547 272 567
E_maiL:

pgdlt€ba@loo!Íz

Ná výŽvu pojistitele ie pojistník (poiištěný nebo jákákoliv jiná osobe) povin€n
pts€mnou formou.

oznámit vznik škodnéudáLosti

čtánek V.
zvláštníuiednání

1.
2.
3.

ujednává se' že 5e rušíustanovení č[' 1odst' 7) a 8)' čt' 3 odst' 5)' čL 6 odst.3) a čL 9 zPP P-15o^4.
u'ednán( o podpoiištění (inÍbčnídoložk.)
Ujednává se' že pokud pojistná částka předmětu pojištění (souboru) v době poiistné udál'osti neni nižšío
vÍce než 15% než i€ho pojistná hodnota, pojištovna pro toto poiištěníneupLatní podpoiištění ve smysLu
s 2854 zákona č' 89/2012 sb.
Automaťcké poiištění nově poH2éného m.'etku
V případě přírústku či úbytku máietku bude nové ročn{ poiistné wpočítáno za použitípojistné sazby (pro

konkrétn{ druh majetku a poiistné riziko)' ptátné V předložené nabídce. V přÍpadě dopojištění a
odpoiištění v průběhu poitstného obdobi budé použit princip výpočtu al1kvotní části z ročního Poiistného

4.
5.

6.

?.

k přtslušnému datu' Tento mechanismus bude gárántován po CeLou dobu plnění zakázky'
Pojistná částka ie pojistnou hodnotou a bude odpoúdat nové ceně majetku'

odchytně od zPp p_3oď14 čLlnek 3, odstáVéc 2)' p{smeno h) se poiištěnívztahu'e i na poškozenívěci
během přepraw stroje iako nákladu'
odchytně od zPP P-3co/L4 čunek 3' odstavec 3), p1smeno d) se pojištění vztahuie na poškození
skteněných dítŮ - Výhtedových skel poiištěnýCh strojů' Pro tento předmět pojištěn{ se ujednává pojištěni
bez spoluÚčesti a do limitu uv€deného v pňtoze č' 2 této pojistné smtouvY'
Pojistitét poskÉne poiistníkovi boniftkaci v€ smystu DoložkY DoB1o5 _ Boniflkace _ Vymezen{ podm{nek
(140D.
Poiistitel na záktádě pisemné žádosti poiistn{ka provede vyhodnocení škodnéhoprůběhu poiistné sml'ouvy
za hodnocené období' kteným je ieden pojistný rok' Bude-ti skut€čná hodnotá škodného průběhu poitstné
smlouvy nižšínež hodnotá smluvně stanovená' při2ná pojistitel bonifikáci následovně:

i

Škodnýprůběh

výše bonifikece

do0%
dolO%

30%
20 va

do 20

10%

do30%

o%

nád 30 %

o%

článek VI.
Prohlášení poiístnfta
1.

Poiistník potvrzuje, že před uzáVřením tohoto dodatku mu byly oznámenY informace
5

2-

3.

4.

5.
6-

ustanovenim s 2750 občanského zákoniku'

v soutadu

Pojistník potvrzuje' že byt informován o rozsahu a účeluzpracováni jeho osobních údájů a o právu
k nim v souladu s ustánovením s 1].' 12, 21 zákoná č' 10V2c]00 sb' o ochraně osobních údajů.
PojÍstntk potvrzuie, že před uzavřením tohoto dodatku převza|' v listinné nebo jiné textové podobě (nápi
na trvelém nosiči dat) dokumenty uvedené V čL I' bodu 2. této po]1stné smlouvy Ve zněn{ tohoto dodatku
e se2námil se s nimi Poiistn{k si ie vědom, že tyto dokumenty tvoří nedíLnou součást této pojistné
smLouvy Vé zněni tohoto dodatku a upráVuií rozsah pojištění' jeho omezení (včetně Výtuo' práva a
povinnosti účástníkůpojištění a nástedkY jeji.ch porušenía dalšt podmínky pojištěnía poiistník jé iimi
Vázán stejně jáko pojistnou smlouvou.
přistupu

Poiistnik potvrzuie' že adresa ieho sidLa/bydLištvtrvatého pobytu a kontakty elektronické komunÍkace
uvedené v tomto dodatku jsou aktuáLní, a souhlasí' eby tyto údaie byty v případě iéiich rozporu 5 jinými
Údaji uvedenými v dHve uzávřených poiistnýCh smLouvách, ve ktenich je pojistníkeínnebo po'ištěným,
využíVány i pro účetytakových pojistných smluv' s t{mto postupem poiistnik souhbsí i pro případ' kdy
pojistiteli oznámí změnu Jeho sídta/bydtiště/trvatého pobytu nébo kontaktú el€ktronlcké komunikace v
době trvání této poiistné smlouvy' Tím není dotčena možnost pouáváni iiných údejůuvedených v dříVe
uzavřených poiistných smtouVách-

Poiistník prohtášuie' že má oprávněnou potřebu ochrany před nástedky poiistné udáLosti (pojÍstný

zá]'eÍn)'

Poiistník prohtašuje' že věci nebo jiné hodnoty pojistného zá'mu pojištěnétouto poiistnou smtouvou Ve

zněn{ tohoto dodetku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku poiištěny proti stejným nebezpečim u ].iného
poiistitele' pokud neni v pojistné smLouvě ve Žnění tohoto dodatku \^ýstovně uvedeno jinak.
7.

smtuvní strany 5e dohodty' že pokud tento dodatek podtéhá povinnosti uveřejnění podte zákona
č.34ď2015 sb., o zvLáštních podmínkách účinnosttněktenich smluv' uveřejňování těchto smluv
a o re8istru smluv (dá[e ien
o řeti5třu smlw'), je tento dodatek (Včetně všech předchozích dodatků
'zákon
poiistné
a
smLouvy' nebyty_Li
dříve uveřejněnY) povinen uveřeinit pojistník' á to Ve thútě a způsobem
stanoveným tÍmto zákonem' Pojistník je povtnen bezodktadně informovat pojistitéLe o zasLání tohoto
'iž
dodatku spráVcÍ resistru smluv zprávou do datové schránkY ID: n6tetn3'

pojistník uveřejněn{ tohoto dodatku (Včetně všech předchozích dodatků a pojistné smtouvy'
nebyly{i iiž dříVe uveřeiněny) podte přédchoáho odstavce ve thůtě 30 dní ode dne ieho Uzávření'
je poiistitet opráVněn 5ám tento dodátek (Včetně všech předchoích dodátků á pojistné smtouvy) uveřejnit'
Pro tento přípád poitstník Výstovně souhtasi s poskytnutíďuveřeiněnim informací o tomto dodátku
(e o všech předchozích dodatcich a po'istné smLouvě)' a to v rozsahu nezbÉnémpro splnění povinnosti
dle zákoná o registíu smluv' Poiistn1k' je_li osobou odtišnou od poiištěného, dáte potvrzuje' že pojištěný
dat souhbs s poskytnutírn/uveřejněn{m 1nformací o tomto dodatku (á o všech předchoáCh dodátcích
a poiistné smtouVě) na záktadě ptné moci uděLené mu pojištěnÝm' Tekové uveřeiněni nebude porušením
povlnnosti mlčenlivosti poiístitete ve smyslu PLatných právních předpisů'
N€záiisti_ti

1.
2.

3.

člán€k Vrt.
závěrečná ustanovení
Neni_ti uiednáno jinak' je pojistnou dobou doba od 01'04.2015 (počátek Poiištěno do 3].'03.2o2o (konec
poiištěn0. Tímto dodatkem provedené změny nebývaií účiínortí
dn.m ot.o4.2o7.

Po'istník je povinen vrátit poiistiteli vešk€ré slew posk}tnuté zá s'ednánou dobu poiištěn1' iesttiže
poiistník poiištěnívypoví př€d uplynut{m pojistné doby nebo jestliže poiištěnízanikne z lného důVodu
před uplynutim poiistné doby, s Úimkou 2ániku pojistného záimu pojistníka'
odpověd' pojistníka ne náVrh poiistitele na uzavř€ni tohoto dodatku (dáte ien
5 dodatkem nebo
''nabídka)
odchylkou od nábidky se nepovažuje za ieií přtiet{, e to ani V přípádě, že se takovou odchylkou podstátně
nemění podmínkY nabidkv'

1..

Pojistník prohtašuje' že uzavřel s pojištovecím mákléřem smlouvu' na ieiímžzákLadě pojištovaci makléř
Vykonává zprostředkovatelskou činnost v poiišťovnictvípro poiistníka' a to V roŽsáhu této pojistné
smlouvy ve znění tohoto dodatku. smtuvni strány se dohodLy' že veškeré p{semnosti ínaiíciVztah
k poiištěni siednanému touto poiistnou smLouvou Ve znění tohoto dodatku doručovánépoiistiteLem
pojistníkovi nebo pojištěnému se povážu'í za doručenépoiistníkoú nebo pojištěnérnu doručenim
pojištovacímu makléřL odchytně od čt' 18 VPP P_1ocÉ4 5e pro tento pHpad
rozumí
''adresátem"
poiištovací makléř Dá[e se smluvn{ strany dohodLy' že veškeré pisemnosti maiící
vzteh k pojištění
sjednanému touto poiistnou smLouvou ve zněni tohoto dodatku doručované pojÍštovác{m máktéřem za
poiistníka nebo pojištěného pojistÍteli se povážuií zá doručenépojistiteli od pojistntká nebo poiištěného,
a to doručením pojistÍteli'

5.

Tento dodatek k pojistné smlouvě byt Vypracován ve 4 st€inopisech,
si ponechá 2 stejnopisy a poiištovací maktéř obdrž{ 1 stejnopis.

6.

Tento dodatek obsahuje 7 strán' k pojistné smLouvě Ve znění tohoto dodatku náLeŽt 2 příLohy' z nichž 1 je
fyáCky přtloŽ€na ktomuto dodatku. součásti poiistné smtouvy Ve zněni tohoto dodátku isou poiistné

poiistník obdrži 1 steinopis, pojistitet

podmínky pojisti'tele uvedené včL L této pojistné smlouvY ve znění tohoto dodetku e dokurhent
InÍormáce pro zá'emce o poiištění. V případě' že ie jakékoli ustánovéní uved€né V Informacích pro záiemce
o poiištěn{ v rozporu s ustánovením pojistné smlou\ry' má přednost přistušné ustanovení pojistné

Výčet přttoh:

V ostravě dne 31.03.2017

příLoha č' 1- Výpis z obchodn1ho rejstříku _ nepřiloženo
příLoha č' 2 - seznam po]ištěných stroiů _ přitožéno

za poiistiteLe

ze pojistiteLe
VácbV ULman

]iříTeichman

V ostravě dne 31-03.2017
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