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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 5 poiistné smlouvy č. 7720881595

úsek poiištění hospodářských rizik

Kooperativa poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 66ý21, PsČ 196 oo, Čéskárépubltka

Ičo: 47116617

zapsaná v obchodním rejstHku u Městského soudu v Práze' sp' zn. B 1897
(dáte

ien'poiistit.t),

zestoupený na zákLadě zmocněni niže podepsanými osobami
Pracowště:

(ooperativa Po'ištovn.' a's.' Vienná Insurence Group
zámecká 19, 7o2 0o ostrevá
tel 596 279 862

a

Povodí odry, státní podnik

sídlem varenská 310ý49, Mořavská ostrava, 7o2 0o ostrava
Ičo: 7o89oo21, DIč: cz 7o89q)21
Bankovní spoiéni: Komerčn{ benke' a.s' ostrava, 97Lo476ýoL@
9e

zapsaný v obchodnim rejstřtku u Kraiského soudu V ostravě' sp. zn' AXIV, vtožka

jen'poltstnft '')
zastoupený In8' Jiřím Pa8áčém, generálním řediteLem
(dáte

5&

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenčn{ adresou poiištovacÍho maktéře.

uzaúraií
ve smysLu zákona č.89/2012 sb.' občanského 2ákoníku' tento dodetek' kteni'spotu s Výše uvedenou pojistnou
smtouvou, pojistnými podmínkámi pojistitete a přiLohami, na které se pojístná smLouva (ve znění tohoto
dodatku) odvotáVá, tvoří n€d{tný cetek.

Tento dodátek pojistné smlouvy byl siednán prostřednictvim pojištovacího makléře|

FIXUM

a.s.

se sídlem: Mutllnovská 27o^o5, Psč 7r2

Ič: 25388886

m ostrava - Muglinov

(dál'e'en,'Po,tštovác{ ln.ktéř'),
Korespondenční adresa pojištovácího makLéře je totožná s výše uvedenou edresou pojištovac{ho mekléře

tw"tstToazZ

S účinnostiod o3'o7'2o17 zn{ Výše uvedená pojistná smLouva (včetně Výše uvedených údajŮ o Výše uvedených

subjekech) takto.:

po'ém

'efto

dodrbl"' pw:foj€

!

d ně

t

o

dodiď

čEnek r.
úvodníustanovení

t.
2.

Poiištěným je pojistník.
zvtáštní pojistné podmínky
K tomuto pojištění se Vztahuji: Všeobecné pojistné podÍnínky (dáte jen
',VPP'),
(dát€ jen,,zPP') a Dodátkové pojistné podmtnky (dáte jen

'DPP')'

všoobecnéPo'tBtné podnft ky
VPP P_1oď14 _ pro pojištění maietku

a

odpovědnosti

zvuštn{ Poititné Podmínkv
zPP P-LsolL4 - pÍo živeLnípojištěn{
zPP P-2oo/L4 - plo pojlštění pro přbad odcizeni
ZPP P-300^4 - pro pojištěn1strojů
Dodatkové Poiistné podm{nky
DPP p_52oÁ4 _ pro po].ištěn{ hospodářských rizik' sestáVajicí se z následujícÍch dotožek|

z.b.zp€č.lí

Dozlos'Předepsané způsoby zabezpečení- Výktád pojmů (1401)
DoZ1o8' Předepsané způsoby zabezpečenímobitn{ch pracovn{ch strojů (1401)
střoie

DsT1og _ Ponorná čerpedLa nebo čerpadta v h[ubinných studních - Výtuka (1401)
DsTl11 'Výměná ágregátů, opravy Vinuti - Vymezení poiistného ptněn1(1401)
obécné
DoB1o1 ' Etektronická rizika _ VýLuka (1401)
DoB1o3 _Výktad pojmú pro účetypojistné smtoulY o4o1)

DoBlos'T{ha sněhu' námrazá - VYrňezeni podmtnek (1401)
DoBlo5 - Boniftkace - Vymez€ní podmínek (1401)
DoB107

-

Definice iedné poiistné udátosti pro pojistná nebezpečÍ povodeň, zápLava, Vichřice, krupobiti
(r.401)

č[ánek II.
Druhy a zpúsoby poiGtění' předměty a rozsah poiištění

l.

obecná Újednán{ přo poiištění m.i€tku

1.1. Prevtdla pro stanovení V'iše pojistného plněn{ jsou podrobně upravena v pojistných podm{nkách
vztáhu'{cÍch se ke si€dnanému po'ištění a V delších ustánoveních tohoto dodatku poiistné smLouvY' Na
stánovent Výše poiístného pLněni tedy můžem{t V[tV např' stupeň opotřebení' provedení opřáVy či
znovupoHzení nebo způsob zabezpečeni pojištěných věcí'
t.2. Pro pojištění má'etku je m1stem pojištění území Českérepubtiky, které pojištěný vtastni či po právu uává,
popřípadě V nich provádí obi€dnanou činnost' a to včetně věcí Utožených V/na doprevním prostředku' není'

2.

li dá[€ uvedeno iinák.

Přéhlédsi.dnanýGh poiištění
Pojištěni
tebutkách:

5e sjednáVá pro předměty

poiištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následuiíC{ch

211ziv.lňí

ní

M{sto ooiištěnúúzemíČeskérepubtikv
Ro'sah ooltštěnú sdruženÝ živet
p"ii:tlni
xdt vpp p -Ic/]//L4' zPP P-Lso/r4
Poř.

čísLo
1.

"e

Poii5tná

Předmět
pojištění

částta )
5a 398 613 Kč

zařízení dle

e dotožkami

DoB1o1' DoB1o3, DoBlos' DoB106, 0o!!9Z
MRLP'
MRLP})
Poitštěnt s.

spoluúčestí s'ednává na

t

10 00o Kč

Dřítohv č' 2

Prvn{

řiziko'

zlomkové

ooii!těn{a)

ňéňítíuvédéno'siedňáVá se Doiištění s ooilstnou hodn o1ou uledenou v přislUlných po]istných podmúláCh

2,2-a

Mí.to Doiiště j

d

odcizení

úŽemíČeskéreoubttkv

ffi
T-"iizu''r
xdt vpp p_loo/r+zPP
""
Poř.

čítlo
1.

Př.dmět

PoznámLV:
v.d.nÓ

nebg L

P-2oo^4 a doLožkami DoB1o1' DoB103, Do8106' Doz105' qoz1o8
MRLP'
MRLP3J
Poitštěn{ s€
Pojirtná
z[,omkové
PÍvn{
si€
d
nává
n.
spoluúčastn
částká )
rtzihot
Doltštěn{o

poiištěn{
zář{zen{ dte
ĎříLÓhv č. 2

upeže přepravovaných peněz

5a 39a 613 Kč

10 oo0

(č

)

š1édnává ŠéoÓiíštěnÍ s Doiistnou hodnotou uvedenouv přistÚšných pojistnýth podmfikách

ů

llaf"to

oailtlr* *"rnt Gtte

r"puUtit v

Rozi.h Doiištěnúdte člá nku 2zPP P'3co/74
pďtitěn( se Nd1L VPP P_1o0/].4' zPP P'3oo/14
Poř.

Přednět

č(sLo

Po'tštěn{

částkaD)

zaíizeníd|e

58 398 613 Kč

1

Poiistná

DoB1o3' DoB1o6' DsTlog, DsT111
MRLP'
MRLP'
Poiištění se
zl,omkovó
První
si€dnává na
spo]uúčást'
6diištěnío
riákod
a doLožkámi

10 0oo Kč

-)

Dřílohv č. 2
néníLiUv.deno'siednává se oolíštěnís poiistnÓu hodnotou uvedenouv přísušných poiistnFh

písm a) VPP P_1mÁ4
nová cena je vyjádř€ní Pojistné hodnoty Ve smystu ustanovení čL' 21 odst.
p_10oÁ4
&sová cen; je vyjádření pojistné hodnotY Věci v€ 5my5L! ustanoven{čL 21odst' 2) písm' b) VPP
2)
c)
VPP
P'100/14
čl'
21odst'
je
pojistné
věci
vé
smysLu
ust.novení
hodnoty
Písm'
ouwtu c"na vyirareni
jiná céna jewádření pojistné hodnoty věci Ve smystu čL V' Zvuštníujednánítéto pojistné smLouvy
První ňziko v€ smysLu ustanovení čt' 23 odst' 1) písm' e) VPP P_10ď14

'

MRLP je hornÍ hranicÍ pojistného p|něnív souhrnu ze všech poji'stných udátostí vznlktých v jednom pojistném roce' ]+ti
pojtštění šjédnáno na dobu kratší než jeden pojistný rok j€ MRLP horní hranÍcí Pojistného plnění v souhrnu ze všech
Pojistných udátostí vzn{ktých za dobu trván{ pojištěnÍ'
Žtomková pojištěn{ ve smystu čL' 23 odst' D pÍsm' b) VPP P_1oď14

spoluúčast můžebýt \.yiádřen! pevnou částko!, procentem, časovým ús€kern n€bo jéiich kombinací vé smystu
čl'' u odrt' 4) VPP P'1mÁ4
odchyLně od čt. 8 odst' 1) věta druhá zPp p-6oď14 poskÉne poJistitet na úhradu všech pojistných UdáLostí nastatých
běhém j€dnoho Pojistného roku po'istné ptnění v souhrnu maximátně do výše Limitu pojistného ptnění
odchylně od čL 8 odst' 2) větá třetí ZPP P-6oď14 poskytne pojistitel n' úhrad! všech pojistných Udátostí nástalých
během jednoho pojistného rokt] pojistné pl'nění v souhrnu manmátně do výš€ subLÍnitu pojistného ptněai
dobou ručenís€ rozuňí doba Ve smysLu čl' 11odst' 5) zPP P'l{olL|

int€8rátní č.sová frenšízá je čásoÚ Úsék speclftkovaný někotika Prá<ovními dny' Právo na pojistné ptnění Vrniká j€n t€hdy'
j€.ti přerušeííprovozu pojištěného detší nežt€nto počď pracovn{ch dn{' l€-Li Však př€rušenÍ provozu pojtštěnéhodeLší než
t€nto počétprácovn{ch dnú nemá lntetráLnÍ časová fř:ňšíŽa vLiV na Výši poiistného ptnění
1o
pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, cetková pojistná částká sé sjednává v přÍpadě
'grégovaná
pojištění Výčtu jednottivých Věci a součtu jírch hodnot

')

3.

Poiistné plnění

3.t. Poiistné ptněni ze všech poiištění sjednaných touto poiistnou smlouvou'

v souhrnu za všechny poiistné
průběhu
události způsobené povodn{ nebo záplavou, nastalé v
iednoho pojistného roku (resp' je-ti
průběhu
poiištění sjednáno ne dobu kratšínež ieden poiistný rok' v
trvání pojištěno' je omezeno
maximálnim ročnim limitem poiistného plnění Ve Výši 20 00o 0oo Kč; tím nejsou dotčena iiná ui€dnáni,
z nichž vypL,foá povinnost pojistitele poskytnout poiistné ptnění v ntžš{ nebo stejné !"ýši.

V rámci maximáLniho ročního timitu poi1stného ptněni uvedeného \/ýše v tomto bodě se všák pro Všechny
pojistné události nasta[é v průběhu trvání pojištění' které Vzniknou povodni nebo zápláVou v záplavovém
území(stanovené dLe zák. č' 254/2úL sb.' o vodách a o změně někteďCh zákonů (Vodní zákon)' VyhL'
č' 236/2002 sb', o způsobu . rozsahu zprácování návrhu a stanovení zápLávových úzémív pLatném zněno
vymezeném zápLavovou čárou tzv' dvacetileté vody (tj' územís periodicitou povodně 20 Let'Výskyt
povodně' kteni je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 Leo s'édnává máximáln{ ročn{ limit
pojistného plnění ve Výši 5@ 0oo'' Kč. Tím neisou dotčena iiná uiednání' z nichž Vyp['ýVá povinnost
pojistitete poskytnout pojistné ptnění v ni_žš{nebo steiné \^i'ši.
3.2. Pojistné plnění ze všech pojištěni siednaných touto pojistnou smlouvou' vsouhrnu za Všechny pojistné
udál'osti způsobenévichřici nebo krupobitím' nastaLé V průběhu jednoho poiistného roku (resp' ie'li
pojištění sjednáno na dobu kratš{ než jeden pojistný rok, V průběhu trvání pojištěno, ie omezeno
maximálním ročnim limitem pojistného plněni Ve výši 20 000 0oo Kč; t{m neisou dotčena jiná uiednání,
z nichž vyplývá povinnost poitstitele poskytnout poiistné pLnění V nižšínebo stejné výši.
3.3. Pojistné ptněn{ ze všech poiištění s'ednaných touto pojistnou smlouvou' V souhrnu za Vš€chny pojistné
události způsobené sesouváním půdy' zřÍcenim skal nebo Žemin' sesouvánim nebo zřícením l-avin'
z€mětřesenim' tíhou sněhu n€bo námrazy nastaLé V průběhu jednoho pojistného roku Gesp. ie-Li poiištění
sjednáno nádobu kratšínež ieden po'istný rok' vprůběhu trvání poiištěno' je omezeno m.xímátnim
20 oo0 0m Kč; t{m neisou dotčena
ujednání' z nichž VypL'ýVá
ročnímLimitem pojistného plněni Ve
'/ýši
poúnnost poiistitele poskytnout poiistné pLnění v nižšinebo stej'né Výši.
'iná

! Poji'tné 2á iéd.n poiistný
l..L Živeln( poiištěn{
1.2.
1.3.

článek III'
Výše a způsob placení poiistného
rok čini:

Po'lštěn{ pro př{pad odcizent
Poitštěn{ střoiú

(č

souhrn poiistného z. siédnaná poiištěn{ za ied€n poiistný řok činí
steva za dobu trvání pojištěni čint 15%
obchodní sl€va činíls%

565 467'-

c€lkové Poiistné za siedn.ná poiištění po ilevách

396 524'_ Kč

poiistný rok čin(

'á

n
Poměřná část dod.tku za tento
2l6,-Kč.
Ročn{ poiistné Po llevách z. t€nto dod.t.k činí25'ed€
18 813,-Kč e bude Pláceno dle nížeuvedeného řozpisu sputek.
2. Poiistné ie sjednáno iako běŽné'

dod.t.k činí

Pojistné období i€ tříměs{ční'Pojistné je v každém pojistném roce splátné k datům a v částkách takto:
dátumI
07.A+.2077

o7.o7.2077
o3.o7.2077
01.10.2017
01.o1.2018

částka:

92 a2oiKč
92 a2oiKč
6 22s'-Kč

92820+6363=99183'_Kč
92 820

+

6 225

=

99 045'_Kč

Poiistné je v každém následuiíC{m pojÍstném roce splatné k datům a v částkáCh takto:
datum:
01.04.
01.07.
01.10.
01.01.

3. Poiistník je povin€n

částka:

99 131,_Kč
99131,_Kč
99 131,_Kč
99 131,'Kč

uhradit poiistné V uvedené výši na účetpojistÍtete

č. ú. 2226222/080q ýanebilLní

symboL 7720881596.

4. Výše uvedené pojistné ie stanoveno bez po'istné či jiné obdobné daně (dáLe jen,,deň) za rizika umístěná
V členskémstátě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. smluvní strany se dohodly'
že V pHpedě zavedení daně z poiištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kt€rou bude po nabyti
účinnostipHslušných právních př€dpisů na úz€m{ tohoto iiného členskéhostátu pojistitet povinen odvést'
se poiistn1k zavazuie uhradit nad rámec poiistného předepsaného Vtéto pojÍstné smlouvě nákledy
odpovtdaj{cí této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neptatí pro daně, kt€ré isou pňpadně Vbodě 1'
tohoto článku výslovně uvedeny.

i

článek tV.
Hlášení škodných událostí
Vznik škodné udál'osti je pojistn{k (poiištěný) povinen oznámit pHmo n€bo prostř€dnictvÍm zpLnomocněného
poiišťovec{ho maktéře bez zbytečnéhoodkl'adu na ieden z nížeuvedených kontaktnich údajů|
Kooperativa pojištovna' a's.' Vienna Insurance Group

cENTRuM zÁKAzNIcKÉ PoDPoRY
centrá[ní podate[na

+ax:

Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tet.: 957 105 105
547 21,2 602, 547 21,2 561,

E-mail pedatqlBl@teaprz

Na \^i'zvu pojistitele ie poiistník Gojištěný nebo iakákotiv jiná

písemnou formou'

osob'

poýinen oznámit vznik škodné události

čtánek V.
zvláštníuiednání

1.
2.
3.
4.

ujednává se' že se rušíustanoveni

čL' 1

odst' 7) a 8)' čt' 3 odst' 5)' čt' 6 odst' 3) a čL.9 zPP P_].50Í.4'

Lliednání o podpoiištěn{ (inft čnídotožka)
uiednává s€' že pokud pojistná částka předmětu pojištěn{ Gouboru) V době pojistné události nen{ nižš{o
!'íCe než 15% než ieho poiistná hodnota' pojištovna pro toto pojištěn{ neuplatn{ podpojištění ve smyslu

s 2854 zákona č' 89/2012 Sb'
Autom.tické poiištěn{ nově pořo.ného maj.tku
V připadě přirústku či úbytku majetku bude nové ročni poiistné vypoč{táno za pouŽiti po]1stné sazby (pro
konkrétní druh maietku a pojistné rizíko), ptatné V př€dložené nabídce' V pHpadě dopoiištěnía
odpo]1štěn{ V průběhu poiistného obdobi bude pouŽtt prtnctp Výpočtu etikvotn{ části z ročn{ho pojistného
k přÍstušnému datu' Tento me(hanismus bude 8arantován po Celou dobu plněn{ zakázky'
Po]1stná částka ie pojistnou hodnotou e bude odpov[dat nové ceně majetku.

5.

odchytně od zPP P-3cÍ],/14 čLánek 3' odstavec 2), písménoh) se pojištěníVztahuJe t na poškozéňívěci

přepravy stroi€ iako náktadu.
na poškození
odchytně od zPP P-3cfj,/L4 čLánek 3' odstavec 3), písmeno ď se po'ištěníVztahuje
poiištěnýCh
předmět
poiištění
skteněných d{tú - Výhtedových skeL
strojů' Pro tento
5e uiednává pojištění
přiloze
pojtstné
č' 2 této
smLouw
béz spoluúčásti á do limitu uvedeného V
PojistitéL poskytne pojistn{kovl boniflkaci V€ smystu DotoŽky Do8106' Bonilikace _ Vymez€n{ podm{nek
běh€m

5.

7,

i

(140D.

PojistiteL na záktádě písemnéžádosti poiistnika provede Whodnocení škodnéhoprůběhtr po]'istné smtouvy
pojistný rok' Bude_ti skut€čná hodnota škodného průběhu pojistné
za hodnocené období, kteďm i€
smLou\,.y nižšinež hodnotá smluvně stánovená, přizná poiistitet boniftkaci následovně:

'edén

Škodnýprúběh

výše bon1ftkec€

30%
20%

doO%

dolO%
do 20

]0%

Eo

do30%

o%

o%

nad 30 %

čl"ánek VI.

Prohlášení poii'stníka

že před uzavřením tohoto dodatku mu byly

1.

Poiistn1k potvrzuie'

2-

Po'istník Potvrzuje, že bY[ inÍoÍmován o rozsáhu a účetuzprácován{ jeho osobn{ch údájů a o právu
přístupu k nim V souLadu 5 ustanovením $ 11,12,27 zákone č' ]loýz(ffi sb. o ochráně osobních údájů'

3.

Poiistník potvrzuie' že před uzavřenim tohoto dodatku převzat v tistínné nebo iiné textové podobě Gapř.
na trvatém nosiči dao dokumenty uvedené V čt' I' bodu 2' této po]1stné smlouvy Ve znění tohoto dodatku a
seznámil se s niÍni' Pojistník si je Vědom, že tyto dokumenty tvořÍ ned{lnou součást této pojistné smLouw
Ve znění tohoto dodatku e upráVuit rozsah po]1štění' jeho omezení (Včetně výtuD, práva a povtnnosti
poiištěníe násLedky jeJich porušen{ a dá[ší podmínky pojištění a po]lstn{k je jimi Vázán stejně
účastníkú
j.ko poiistnou smlouvou.

4.

Poiistník potvrzuje' že adresa jeho sidla/bydtištúrvatého pobytu a kontaky el'ektronické komunikace
uvedené V tomto dodatku isou aktuální' a souhlas1' aby tyto údaie byty v případě jejtch rozporu 5 iinými
údaii uvedenými v dŘve uzavřenýCh pojistných smtouvách' ve kteni'ch je pojistníkem n€bo pojištěným'
využtvány i pro účelytakových poiistných smluv. s timto postupem poiistník souhLasí i pro případ' kdy
pojistÍtelt oznámí změnu ieho sídta/bydtiště/trvaléhopobytu nebo kontaktů etektrontcké komunikace v
době trván{ této poiistné smlouw' Tím neni dotčena moŽnost pouáVání jíných Údaiů uvedených v dřÍve

5.

s ustanoventm $ 2760 občanského 7áloniku'

oznámeny informace v souladu

uzaVřených pojistnýCh sm[ouVách.

Poiistník prohtašUie' žémá opráVněnou potřebu ochrány před následky pojistné udátosti (pojistný zájem).

6-

Poiistník prohl'ašuie' že Věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu poiištěné touto poiistnou smlouvou Ve
znění tohoto dodetku nejsou k detu uzavřeni tohoto dodatku poiištěny protí stejnÝm nebezpečÍm u jÍného
poiistitéle' pokud není V pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku Výslovně uved€no jinak'

7.

smluvní strany se dohodty, že pokud tento dodatek podLéhá povinnosti uveře'nění podte zákona
č' 34o/2o15 sb.' o zv|'áštníCh podmínkách účinnosti někteni'ch smluv' uveřeiňováni těchto smluv

reglstru smluv (dá[e jen
o registřu 6m]uv)' ie tento dodatek (včetně Všech předchoách dodatkú
'zákon
již
pojistné
e
smLouw' nebyty_ti
dřive uveřeiněnY) povin€n uveřejnit poiistník' a to Ve thůtě a zpúsobem
stanoveným t{mto zákonem' Pojistnik ie povin€n bezodkLadně informovat pojistitete o zashní tohoto
ao

dodetku správct registru smluv zprávou do datové schránkY ID: n6tetn3.

Nezajistí_li po'istnik uveřejnění tohoto dodátku (Včetně Všech předchoích dodátků á po'istné smtouvy,
nebyty_ti již dřtve uveřeiněny) podle předchozího odstavce Ve Lhútě 30 dní ode dne ieho uzavřeni,
je pojistitel oprávněn 5ám tento dodatek (Včetně všech předchozích dodatků a po'istné smtouvy) Uveřejnit.
pro tento případ pojistník r/ýsLovně souhtasí s poskytnutím/uveře'něnim infoímácí o tomto dodátku
(a o všech předchoách dodatcích a pojistné smLouvě), a to V rozsahu nezbytném pro spLnění povinnosti
dle zákona o re8istru smLuv. Pojistník, ie-ti osobou odLišnou od pojištěného' dáte potvrzuje, že pojištěný

dal souhtas s poskytnut{Í/uveřejněním informácí o tomto dodatku (a o všech předchozich dodátcích

a pojtstné smlouvě) na záktadě pLné moci udělené mu poiištěným. Takové uveřejnění nebude porušením
poúnnosti mlčenlivosti pojistitele ve smysLu pLetných právních předpísů' smluvn1 strany s€ dohodty' že

ode dne nabyt{ účinnostismlouvy jej{m zveřeiněnim v re8istru se Účinky pojÍštění'Včetně práV a
poúnnost{ z něj VyptýVaj{cích' VŽtáhují i na období od data uvedeného iako počátek pojištění(resp. od
data uvedeného jako počátek změn provedených dodátkem,
o účinkydodatku) do budoucne' smtuvni
strany nepovažuií žádnéustanovení smLouvy e dodátků za obchodní tajemství'
'de_Li

Článek vtt.
Závěrečná ustanovení
1.

Není-ti ui€dnáno jinak' je pojistnou dobou dobá od 01'04.2015 (počátek pojištěno do 31'o3.2o2o (konec
pojištěno. Tímto dodatkem provedené změny nab'ýva'í účinnostidn.m o3.o7.2o1?'

z.

Pojistník je povinen Vrátit pojistit€ti Veškeré slevy poskytnuté za sjednanou dobu po'ištění' iesttiže
pojistn{k pojištěni vypoví před uptYnutím poiistné doby nebo jesttiže pojištěn{ zánikne zjiného dúVodu
př€d uplynutím poiistné doby, s Úi.mkou zániku pojistného zájmu pojistn{ke'

3.
[.

odpověd' pojistníka na návrh pojistitele na uzavřen{ tohoto dodetku (dáLe jen ,,nabidka') s dodetkem nebo
odchylkou od neb{dkY se nepovežuje zá jeji přijetí' a to ani V případě' že se takovou odchylkou podstatně
nemění podmínkY neb{dkY'

Poiistník prohlašujé' že Uzavřel s pojištovacím makléřem smlouvu, ná jejímžzákLadě pojištovaci maktéř
Vykonává zprostředkovatetskou činnost V pojištovnictvÍ pro pojistníka' á to v rozsahu této pojistné
smlouvy ve zněni tohoto dodatku' smtuvní strany se dohodly' že Veškérépísemnosti maiíci Vztah

pojištěni s'ednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doÍučovanépoiistitelem
poiistnikovi nebo po'ištěnému 5e považUjí za doručenépo]1stn{kovi nebo Poiištěnémudoručením
poiištovácímu makLéři. odchyLně od čL 18 VPP P'1oď14 se pro tento případ'adresátem'' rozumi
pojištovácí maktéř DáLe se smluvní strany dohodty, že Veškeré písemnosti majicí Vztah k pojÍštění
siednenému touto poiistnou smlouvou Ve znění tohoto dodatku doručováné pojištovacím makléřem za
pojistn{ká nébo poiištěného poiistiteti 5e považuji za doruč€né poiistiteti od po'istnika nebo poiištěného'
k

a to doručénim pojistiteLi.
5.

Tento dodatek k pojÍstnésmlouvě bylvyprecován Vé 4 steinopisech' pojistník obdrží1stejnopis, pojistitet
si ponechá 2 stejnopisy a pojištovací maktéř obdrá 1 stejnopi's'

6.

Tento dodatek obsahuje 7 stran' k pojistné smlouvě Ve znění tohoto dodatku náLeží 2 přítohy' z nichž 1 je
fyzicky přitožena ktomuto dodatku. součástípojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou poiistné

podmínky pojistitete uvedené VčL 1' této poiistné smlouvy ve znění tohoto dodetku a dokument
InÍormace pro záiemce o poiištění. V případě, že je jekékoli Ustanovení uvedené V InÍormacích pro zájemcé
o pojištěni v rozporu s ustanovenim po]1stné smlouvy, má přednost příslušnéustanoven{ po]'istné

Výčet přil'oh:

- Výpis 2 obchodního réjstříku _ nepřiloženo
příloha č.2 _ seznam pojištěných strojů _ phloženo
pHtohe č. 1
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dodatek wpÉcováL
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l- z-?.

PřÍloha k dodatku č. 5 stroinÍho

strojú
:d(ťý!i4']

I
2
3

ďr2s PECovn{'troi !.motÍ'dnÝ
noíčnářadÍ REFonM mEŤRAc

116

6tt5 ř.lní ...ówí l'.í lllt' GF )nful]
627( Pr.@vttí'trci.'moil'dttÝ
nosť hářadlnEFoRÚ

627' a.lní ..!ová

METn^c H6

s

s

rýpádLo nákLadač lcB

I
B

4cx

7na č.li( mmvl

H6

x

755!

74ti
Tt

lt

714l

nosř nářádí n.f.m M.{ř.. H6x

ř.tíídeva

2010

1 390 O0(

55054
/aR 226025AAC00263
lz To1 3704

2010

1 390 00(

t1c11105670

2010

4

VÁR226025AAc00344

R.fom Mltrac H6x

2011

1335m0

':ď

Llt'

R.fom

GF

'n7'

59922
vaR 225025AÁC20579
RZ T00 5145

2014
2A!2

1355 000

'ýl.trá.

H6x

20tz

769 3oC

201)

599 9oO

2011190@05

2012

432041

436E23217

20L2

1 3@ 00(

nosič nářadÍ AEBI TerÉtřác TŤ 210

7174 č.td eeva

lt}i. l(uHN pRo 21o
59@ T.tfur' 22 HP
Vč.tně mltčovačeLtpco a ameta4ho karÉče
KotovÝ n.kt d.č s přGtuš.n'tvím

'.r(íářádí &r'r.
7a?t !.dňoo.ý n$il

25

75(E Mobiltí č..P.C( it.nio
tvD MČs 24 -55o P

26

75:t5

?ý27

R2T015257

lzTo15295

?ó9

2l

iz T00 3666

/četně muLčováčé1'25 m
PracovnÍ stroj přÍpojný
štapkov.č
SEN A 530

xL

3

pntfua.Btvúí

ňoíčnářad( R.fom ivl.tr.( H?sx

č.t r

á

t.ď ltšt. GF 2072

nonč nářadí R.fo.m lýl.tr.. H?sx

7sú č.t omvl

l(št. GF

'o7'
nosič nářadí R.form .trx H7sx
'.ď

150 O@

140

57875
2712125

'E

24

Tm 3784

a.lrí ..mvá
ltlt. GF )o7'
'..í a.i.!n.i.r
vlotořova sék.čb

20

29

210 m(
550 00c

vaR 22602544C@265
RZ TO1 3705

nosič nářadí

28

2014
2009

M.tn. lEx

nosič náhdí

23

1279 24t

nosič nářadÍ R.Íorň

6S2a ě.tlí éó6Ýa
lišt' GF ro7'
'..íMuď A61 Mobdl
6547 nyp..lto M.n.i
stro1 sahoiízdný včětně DřísLuiénstú

12

2009

VÁR226025ÁAc9oo9a
rcg.značla: To0 3720

RZ

L2

21

2 076

štaPloY.č lENsEN A

652!

17
18

2@8

€&značka: Too 3329

'o77
5:!' xL

6š2a č.ln( <.!ová ,.cl tiltá GF 2072

15
16

7š fix)
1 240 oOO

ltat. GF

L1

0@

2t&T

649G Pracovní strcj'á.í
PřípÓJný

660t 'racovn(

1 330

20()5

r'4R22602004470850

'.p'2náčka: T0o35o5

noíčnářadí REFoRM túEIRAc

6525

L3

2006

?g'značka] T0o 3263

l{&. GF 2072

6i$: P..Gowí 5trcj'..(
$mo'&díÍý
6[75

ýAR226020oM6o813

rcg značka: T0o 5231

m(

m(

7s9'7(Í

200 00()

141L00

m(
m(

112015
590025100249

2012
20L2

104

669361246

20j2

599 A4{

RZ :aT2 3aO3

2012

2 680

vaR 226031AAC30080

2013

1 497 50(

2013

135750(

2011

1ls7

660

@(

RZ TO1 8389

58984

vaR 226031MC30079
RZ TO1 a38a
58083

vaR 226031Mc3m78
RZ TO1 4386

140

m(

-

poř
31

75:ta

75t1

po'tltátá vě.

ř.l'í rmul

'xí

tt!t. GF ,o77

nosič nářadÍ R.fom M.tnC

l3

č.ln( olová
ltltá GF 2072 rrok 2012)
'..Í
7541 x.áč.iídrypádlo

MElEt Mucx

l5

l6
17

Á81

'{ob

'trc'

712Í Pr.covní

'trci

!.moí2díý _ tetéskopický ňanipulátor

755t

obin

ň

noíčiářadí

Hsx

RéÍorm tu.trá.

'á.í

tGt.

G

F

2072

n.foň lÁ.tř.. Hsx

735A č.líí..pováž.G{ tttt GF 2072

Trap

noíčňářadi R.fom M.tr.( H5x

č!t ePová l.cí lišt. GF 2072
nosič nářadí

is

R.Íorň M.tr* Hsx

š.tt{ G.Pová l.ct ttšt GF2072
77St sékeak. scAG T(t r6t 5Tc48v_22Fs

7rn

Pr.covnÍ strci pípojný

ltěptovď lENsE A 5!o xL
48

7as9
nosič nářadÍ

49
5o

7&
79!12

!.tm C.pova

r(í. G I

2{) /

2

íoslčnářadí R.Íom M.tn. H4x

ó.lí(..pová

!1

n.forň Metr.c H5x
'..1

7!l!)a

'.cí

tišt GF

2072

nosič iářadÍ R.fom ,rEtr.c Hax
53
54

xt95 č.tlíG.pová ž..( l(št. GF 2072

t5

?t 71

6

57

5a

5o

at0a

2013

1 357 50(

2013

6 20o

1a1m(

57373

81009135905

ďlc

t466
1M55077

2011
2014

aa7 720
848

&7

RZ T01 1729

zF1P2aTO1C4182083

20L4

1 950

O@

vaR 226030MC40315

2014

1 464

m(

2074

1 464

2014

1 454 00(

20L4

1 454 00C

RZ T02 0490

61392
vaR 22603044C40317
RZ T02

0489

61393
vaR 22603044C40313
RZ

T00 s390

1aS 0{X

61394

vaR 226030MC40316

1a5

RZ TO2 0491

61395

00(

íxŤ

1a5 00c
339 9oC

aIÍn216
;514073184
tz Ťo2 0498

2014

659 50C

VÁR 226o3oMc50371

20L5

1 574 50(

61768
vAR 226o30BÁc€'9389
RZ T02 2986

2016

1 577 o0(

2016

170
L \77

RzÍo2 2477

61776
Rz Ťo2 2985

m(

tÝ

61772
2012120000a

2016

170 00c
450 473

l.dmo.Ý ňoía íař..lí R.pid

t0011319

2015

3416m

tsič nář.dlRďořtll lu.trrc H7Rx

20'17
RZ TO2 3834

1 793 00(

!.hí c€oová

63507
2017

170 00(
545 000

zlaa

alo!

)Ó12

VAR 226o31ÁAc3oo81
RZ T01 8387

73cD lÍtrů

ýid|e fu h^n|šIónu s drcDók

75St č.L{ opová
7553
nosič náhď

58981

Ftz T00 5326

7B9i iÉhov! ík.al€ D*óÝÁ noBoFlÁrl
prc !.a.nl G(.íítF.ř.ri Tlrbo {
7tt1

nokló.kcí bpoto'

39

rřsx

vÍňltdoÝl.kL

/čétňěmutčovačeHumus

Žacl llštá GF 2072

rruKor kolový

]osič nářadÍ Réfom l'otEc H4x
/čelně:
!€lnÍ c€oová žacíliĚt GF2072

v4R22003084C70415
Rz Í02 3835
53SoA

170 000
58 398

!rnrusret<

61!

