Digitálně podepsal Radomír Doležel
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70890021,
o=Povodí Odry, státní podnik [IČ
70890021], ou=105916, cn=Radomír
Doležel, sn=Doležel,
givenName=Radomír,
serialNumber=P434615
Datum: 2017.11.01 10:58:24 +01'00'

,9r

Kooperativa
VIENNA II{SURANCE GROUP

Dodatek č.6 pojistné smtouvy č.7720881596
úsek polištění hospodářských

ňík

Kooperattva pojišťovna, a's., Vienna Insurance Group

se sídtem Praha 3, PoLrerni

Ičo: 47116617
zapsaná
(dáte

V

sos/2r' psč rs6 oo, Č.ská republiká

obchodn{m reistř{ku u Městského soudu v Praze' sp' zn' B 1897

jen',poiistit€ť'),

zastoupený na základě zmocnění nížepodepsanýmt osobarni
Pracovtště:

Kooperativa pojištovna' á.s', Vienna Insurance Group
zámecká 19' 702 00 ostrava
tet. 595 279 852

Povodí odry, státní podnik

ídlem vařenská 310'./49, Mořavlká ostrava,
Ičo: 7og9oo21, DIč: cz 7089q)21
se

7o2 oo

ostr.va

Bankovni spoiení: KomeÍčn{banká' a's. ostrava' 9710476]./0100
U Krájského soudu v ostravě' sp' zn. AXIV, Vložka 584
zaprany v obihodn{m
(dáte jen

''Po'istníť)

'ejstříku

zastoupený Ing' ]třÍm Págáč€m' 8enerálnÍm ředÍtelern
pojištovacího makléřo
Korespondenční edre5a pojj'stník. je totožná s korespondenčni ádre5ou

uzaúrají
s výše.uvedenou pojistnou
Ve smyslu zákona č' 89/2012 sb-, občanského zákoniku, tento dodetek' kteni spolu
(VÉ 2něni tohoto
pojtstná
smlouva
imiou'vou' poitstnýmt podminkami poji'stitele e přitohami' na které 5e

dodatku) odvotáVá' tvoří nedílný cetek

Tento dodatek pojistné smlouvy byl siednán prostř€dnictvím pojištováctho makléře|

FIXUM a.s.

se s{dlem: Muglinovská 27oÁo5, Psč 712 0o o.trava
tČ: 25388886
(dáte jen

ňáktéř),

'Poitšťovecí po'ištovacího makléře
řo."'ňíj",itni

"a."'"

Je

totožná s

- Mut]inov

\,"ýše

uvedenou adresou pojištovacího makléře'

Ke dni úči'nnostitohoto dodatku byl,a píovedena aktualizece nové ceny předmětů poiištění-

s účinnostiod o5.1o.2o17 zn{ Výše uvedená pojistná smlouva (Včetně výše uvedených údaiůo výše uvedených
subiektech) tákto 'I
j

pol.n

b

o

dodrbť'

pM!'. * -

néj

tfto dodí*

článek I.
úvodn{ ustanoven{

1.
2.

Poiištěným íe pojistník'
K tomuto pojtštěníse vŽtahuiÍ Všeob€cné pojÍstnépodmínky (dáte jen
(dáte jen
a Dodatkové pojistné podmínkY (dáte ien

'zPPl

'DPP')'

'VPPI,

zvtáštní Poiistné podmínky

Všcobecné poiistné Podi(nky
VPP P_10ď14 pro pojištěn1 majetku a odpovědnosti

zvuštn{ poiistné Podn{nky
zpP P_150^4 ' pro živetni pojištěni
zPP P-2(n/L4 - pro pojíštěnípro připad odcizen{
zPP P_30ď14 ' pro poiištění strojů
Dodatkové poii5tné podídnky
DPP P_52ď14

-

pro poiištěn1 hospodářských ňzik' sestáVající se z následljících dotožek;

zábezp.čcní
Doz1o5 - Předepsané způsoby zabezpečení- Výkl'ad pojmů (1401)
DoZ1o8

-

Předepsené způsoby zabezpečenímobitních precovnich strojů (1401)

střoie
DsTíog ' Ponorná čerpádta nebo čerpadta v htubi'nných studních _ VýLuka (1401)
DsT111 'Výměna a8re8átů' opravy Vinuti - Vymezení poiistného ptnění (1401)
ob€Cné
DoB1o].
DoB].o3

Etektronická riztka - Výtuka (1401)
- VÝktad pojmů pro účetYpojistné smLouvy (1401)
DoB].os - Tíha sněhu' námraza - Vymezeni podminek (1401)
Do8106 - Bonifikace ' Vymezení podm{nek (1401)
DoB1o7 - Definice iedné po'istné L]dál'osti pÍo pojistná nebezpeči povodeň' zápL.Vá' Vichřice' krupobiti
(1401)
-

čtánek tt.
Druhy a způsoby poii'štění, Předměty a rozsah poii.štění

t.

Lt.

ob€Gná

uiednání přo poiištěnt

n.iďku

Pravidta pro stanovení výše poiistného plněn{ isou podrobně upravena v pojistných podmínkách
vztahuiíCích 5e ke sjednanému pojištěnía v daLšíchustanoveních tohoto dodatku poiistné smlouw Na
stanovení výše pojtstného ptnění tedy můžemít VltV např' stupeň opotřebení' proveden{ opravy či
znovupořízení nébo zpúsob zabezpečenípoiištěných Věc{.

t.2. Pro pojtštěn{ maietku ié místem poiištění ú2emí Českérépubtiky' které pojištěný Vtastní či Po píáVU užtvá'
poPřípadě v nich provád{ objednanou činnost' a to včetně věcí utožených v/ná dopravním prostředku, nen{_
[i dáte uvedeno iinak.

z

Přehled siodnaných poiištěn{

Poiištění se sjednává pro předměty po'ištěn{
tabUl'kách:

V

rozsahu a ná m{stech pojištění uvedených v nástedu'ících

2.1.1 Žive1ní

MGto ooiištan{: územíČeskéreoublikv
Rozi.h ooiištěnÍ sdruženÝ živel
Poiištění 5e řídí:VPP P-Ico/74.zPP P-L5o/74
Př.dmět
poiištění

Pojistná
částkaD

zařízení dte

62 706 55o Kč

Poř.
čísto
1.

Do8101' Do8103' DoB]'os' DoB1o6' DoB].o7
Poiištěn{ 5.
MRLP'
MRLP'
sPoluúč.st' siédnává n.
Prvn{
z]omkové
a dotožkami

řiáko'

10 ooo Kč

Ddiiětěn{o

.)

Dřítohv č. 2

nenítíuvedeno'sjednáVá se Doiištěňí s pÓjístnÓU hodnotou uredenou v prÍstušných pojistnÝ.h podň{íká(

ní

2-2-t

odcizen{
Míito Doiištěn{: Území ceské reoubtikv
Rozs.h Doiištěnt ooíištěníoro případ odcizení (5 Vý'iimkou Loupeže přepravovanÝch peněz nebo cenin)
poiištěn{ 3e ř{d{: VPP P'Lcnh4'zPP P-2cr,/74 a dotoŽkami DoB1o1, Do8103, DoB1o6' Doz105, Doz108

čftló

Př€dmět
poiištěn{

Poitstná

1.

zařízení dte

62 706 sso Kč

Poř.

Dřítrhv č 2

částlao

spoluúč.st'

siednává

n.

MRLP'
Pívní
fiÍl<o'

MRLP3'
zlomkové

Doiištán{o

10 o0o Kč

Poznamkvl
Óu hódnÓtÓ!

z3.r

Poiištěn{ 5.

uvédénou v přÍstušných poiiltných podmúkách

n{

M{sto DoiištěÍí:územíceské reDubtikv
Rozs.h Doňštěnt: dle čtánku 2zPP P-3(n/74
Poiištěn{ se Hdt VPP P_10o/14' zPP p_3oo/14 a doLožkami DoB103' DoB105' DsT109' DsT111

Př€dmět

Poř.

poiištění

čÍsIo

zaHzent dLe
DHtohV č. 2

1

Poii'rtná

částta )
62 706 sso l(č

spotuúč.st9
10 00o Kč

Poiištěnt 5e
siednává

n.

MRLP'
Prvn{

rizikod

MRLP'

Ztomkové

Ďďtštěn{')

r

PoznámkV:
Jvedeno' s1ednáv'á se ooÍištění s ooiistnou hodnotou uvedenou v ořÍstušnÝch ooiistný.h Dodminkách

a

t

nová cen' jé Vyiádřéní pojistné hodnoty ve smystu ustanov€ní čL 21 odst' 2) pi'm' a) VPP P'10ď14
časová cena je vyiádřen{ pojistné hodnoty věCi v€ smysLu ust.noveníčL'21odst' 2) písm' b)VPP P-10oÁ4
oblyktá.ená je vyjádř€ní poiistné hodnoty věci ve smystu ustanovenÍ čL 21odst' 2) pGm' c) VPP P_10ďL4
jiná.ena je vyiádřen{ pojistné hodnoty věci Ve smystu čL' V' zvláštnÍ ujednánítéto pojistné smtou!"y
první rtáko ve smyst! i]stanov€ní čL 23 odst- 1) Písň' é) VPp P-10ď14
MRLP je horní hranicí pojistného ptnění v souhrnu ze všéch pojistných UdáLostí vzniktých v jédnom poiistném roce' ]e-Lt
pojištění sj€dnáno na dobu kratší néžied€n poiistný rok je MRLP horní hranicÍ pojistného ptnění v souhrnu ze vš€ch
pojistný.h udátostt Vrniktých za dobu trvání poíištění'
ztornkové poirštěníve smysLu čL 23 odst' 1) Písm' b) VPP p-10ď14
spotuúčastmúže být Vyjádř€na Pevnou částkou, procéntem' časovým úsekem n€bo j€jich kombÍnací v€ smystu
čt' 11 odst' 4) Vpp p_10ď14
odthytně od čt' 8 odst' 1) věta druhá zPP P-6oď14 poskylne pojistitet na úhr.du všech pojistných udál'o'tí n.statkh
běhém iédnoho pojistného roku pojtstné ptněnív souhrnu maxinátně do výše timitu pojistného ptnění
odchytně od čt. 8 odst' 2) věta třetí zPP P'60ď14 PoskÉnépojistitéL na úhrádu všech pojistných udátostí nastaLých
během i€dnoho Poiistného roku poiistné pLněn1v souhrnu maximáLně do Výše subtimitu pojistného ptněnÍ
dobou ručéníse rozum1doba v€ smystu čL' 11 odst' 5) zPP P-4cfJ./L4

if,tegrátnÍ časová fr.nšÍza ie časový Úsek specifikovaný někotika pracovnÍmi dny. Právo na poji'stné ptnění lzniká jen tehdy'
je_Li př€rušení ProvoŽu pojištěného deLšínež ténio počet pracowích dní' lé-ti však př€rušenÍ provoru pojištěného deGí než
tento poč€t pÍacovní.h dní nemá integrátn1časová franšíŽ. vliv na výši pojistného PLněnt
sjédnává V připadě pojištění souboru věcí' ceLková pojistná částka 5e sjednává v případě
a8retovaná pojistná částk.
pojištění výčtu j€dnotLivých 'e
věcÍa součtu j€jtch hodnot

3.

Poiistné plněn{
VšeCh pojištěni s'édnaných touto Pojistnou smlouvou, V souhÍnu 2a všechny pojistné
události způsobené povodní nebo zápLevou' nastaté v průběhu iednoho poiistného roku (resp. je_Li
pojištěnísjednáno ne dobu krátši néžjed€n poiistnÝ rok' v průběhu trvání pojištěno' ie omezeno
maximáLním ročnímlimitem po'istného pLnění Ve Výši 2o0o0 0oo Kč; tím néjsou dotčena jiná uiednání'
z nichž vyplývá povinnost pojistiteLe poskytnout pojístné pLnění v nižšínebo stejné výšt.

3.L Pojistné ptnění ze

V rámci maxlmálního ročního timi'tu pojistného p[něn{ uvedeného V'iše V tomto bodě se však pro VšeChnY
poiistné události nastalé v prúběhu trvání poiištěn{' které vzniknou povodní nebo záplavou v zápl'avovém
Lzemí (stanovené dte zák' č' 2541200]. Sb., o vodách a o změně některých zákonú (vodní zákon)' VyhL.
č'236/2002 sb.' o zpúsobu a rozsahu zpracováni návrhu a stanovení záptavových Územi V ptatném zněno
Vymezeném záplavovou čárou tzv' dvacetiLeté vody (tj. území5 peňodicitou povodně 20 tet ' Výskyt
povodně' kteď je dosažen nebo př€kročen průměrně jedenkrát za 20 l'eo sjednává maximálni ročn{ limit
poiistného ptnění ve výši 5ooooo'' Kč. Tím nejsou dotčena jiná Ujednáni' z nichž vypl'ývá povlnnost
poiistitete poskytnout poiistné pl'něnív nižšinebo stejné \/li'ši'
3.2. Pojistné plnění Že všech pojištěnísjednáných touto po'istnou smtouvou' vsouhrnu za Všechny poiistné
udátosti zpúsobené vichřicí nebo krupobit{m' nastalé v průběhu iednoho poiistného roku (resp' je_ti
pojištěnísiednáno ne dobu kratšínež jeden pojistný rok, V prúběhu trvání pojištěno, je omezeno
máxÍmálním ročnim limitem pojistného ptněn{ Ve \^išt 20 000 0oo Kč; tím neisou dotčená iiná ujednání'
z nichž vypbivá povinnost poiistitele poskytnout pojistné ptnění V niŽši nebo stejné Výši.

3.3. Pojistné p[něn1 ze Vše€h Pojištěn{ sjednaných touto pojistnou smLouvou, v souhrnu za Všechny pojistné
udátosti způsobené s€souváním půdy,zřicením skal nebo zemin' sesouváním nebo zřícením Laún,
z€mětřesenim, tíhou sněhu n€bo námrazy nastalé v průběhu jednoho po'istného roku (resp. je_li po'ištění
sjednáno nedobu kratšínež jeden pojistný rok, v průběhu trváni pojištěno' ie om€zeno maxi.málním
ročnímLimitem poiistného Ptnění Ve Výši 20 0o0 ooo Kč;tímnejsou dotčena jiná ujednání, z nichž VypL'ýVá
povinnost poiistitele poskytnout poiistné ptnění V nižšinebo steiné \^iši'

čHnek rlr.

1. Poiistné

1.r.

l_2.
1.3.

i.d.n poiistnÝ
'r
Živolnl Poiiatěn{

Výše a způsob placení Poiistného

řok či'í{:

Poiištění přo příp.d odcizen{
Poiištění střoiú

poiistný řok čin{
souhřn poiistného zá s'ednáná poiištěÍí2r
steva za dobu trvání pojištěn{ činí15%
'eden

556 167'- Kč

obchodn{ stéva činí15%

c€tkové Po'istrié z. siedn.ná po'tštění po st.váGh z.

poiistný rok čin(.

396 524._ Kč

'ed€n
Ročí{poiistné po slevách z. t.nto dod.tek čln{ o,-Kč.
2. Pojistné ie sjednáno jako běžné'
Pojistné období je tříměsiční'Pojistné je v každém pojistném roce splatné k detům a v částkách takto:

datuml

čá5tka:

01.04.2017
01.07.2017
03.o7.2077
01.10.2017

92 820'_Kč
92 820,_Kč
6 225iKt

0101.2018

92820+5363
92A20+6225

=
=

99 183'-Kč
99 045,-Kč

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

V

káždém násLedujicím poiistném roce sptátné
k datúm á v částkách tákto:
čá5tká:

99131'_Kč
99131,_Kč
99 131,_Kč

99131'_Kč

' :;ň.Jir']:&"'!$:
l.

Uhrádit pojistné V uvedené V}i'št na Účet poiistitele
č' Ú' 2226222/oa@, variebíLní

Výše uvedené po)istné ie stanoveno béz-poiistne jiné
či
obdobné deně (dá[€ jen,,daň') zá rizika umístěná
v čLenskémstátě Evropské unie nebo.Evropského
il".ú;,.kel-ro*;;;ř;;',i'iuun,
-ň;"J,]'"'r,"."".r."nu 5e dohodly,
že v připadě zavedeni deně z pojištěni
sjeánaného
bud€ po nábytí
ÚČinnosti přtslušných právníCh předpisů n;
územt ,"r'"i"-;,"iňi' ei""'le'" iiJiu"
ooiurtr"t ponin"n oaua*'

tJt" p;;tiil

pojistného pr!a"p*""-r'.
srntouvě t neklady
"iiá_p";is'tnl
bodu nepleti pro dáně'
která isou případně vbodě 1.

;:'::L:.j]l íil"l]"#[:Íij,iť"rámec
eni tohoto

tohoto článku Výslovně

uvedenY'

čtánek IV'
Hlášení škodných událost{

Vznik škodnéudálosti ie pojistntk (oojištěný) povinen
o'námit přtmo nebo prostiednictu..m zptnomocněného
pojištovactho maktéie bez zbytečného;dkbdu
na 1eden z nl;e uveden;ich l""i"ri-"ďoi"i,l
Kooperativa poiištovna' e's'' Vienna Insurence
GroUD

cENTRuM zAKAZNIcKÉ PoDPoRY
centrální podát€lna

.Bli!'ffi,'"l;
,,''o|1,|ťol?}#,,'"',
E_mail podat€lnaíakooo'cz

i'1"1il""?:';::"" "

poiistníl( (pojištěný nebo
iákákoLiv itná osobá) povinen oznámit vŽnik škodnéudátosti

Článek V.
zvláštn{ uiednání
1.
2.

1

ujednává se, že se rušíustanovení čl' 1 Ó.l<t'
7) á 8)' čL 3 odst' 5), čt' 5 odst' 3) á čt'
9 ZPP P_15o/14.
tliédnání o podpoiištěn{ (inÍt čn{ dotožke)
u)ednává se, že pokud pojistná částka ořpdmětu po]ištěni (soubon',)
V době poiistné udátosti nent nižši
VÍce než 15% než ieho pojistná hodn;ta' Dl
o
Po]lstovna pío toto poiištěníneupLtni podpojtštění ve
smyst;
5 zss+ *kona t'
Automatické poitště nově poňzeného n'i.tku

eó7zór!-s'í

V phpadé přirústku či úbytku maiétku
bude nové ročnl pojistné Vypočitáno 2a pouáti pojistné
saŽby (pro
konkrétnídÍuh ma'etku a poiistné rtziko)' ptatné
ór"ar":J,iJ
aoooira.nn,
oiolon
odpoiištěnÍ V píůběhu poiistného obdobi bllde p*'t,
p"'i"o"io"il
Jr.!r'|io,"rr,o oo;urnur'o"
k přislušnému dátu' Tento mechanismu5
bude garantován po celoLJ dobu"L'i"*,
pLnění zakázkv.
Pojistná částka je pojistnou hodnotou a
"
bude odpovidat náve cene maiJti".'
odchytně od zPP P'3.oh4 a:n"l :'
l1,'pil'""i:ň.! i]Íí":ň";' vztahuje i na poškozeni věci
během přepravy stroje jáko nákladu'

;

{.
5.

""liiá'ř

**^'

'a"''".

6.

t

?-

od€hytně

od zPP

P-3cf],/1'4 článek

3' odstavec 3), písmeno d) se pojištěnÍVztáhuie

i

na poškozeni

skteněných dítů- ui'htedových skel pojištěných stroiů' Pro tento předmět pojištění 5e uiednává pojištění
bez spoluúčásti á do limitu uvedeného V př{loze č' 2 této po].istné smlouvy.
PojÍstitet poskytne pojistn{kovi bonifikaci Ve smystu Dotožky DoBJ.O6 ' Bonifikace ' Vymezení podm{nek
(14o1).

PojistiteL na základě pisemné žádosti pojistníka provede Vyhodnocení škodnéhoprúběhu poiistné smtou\,y
za hodnocené obdob{, kteni'm ie ieden po'istný rok. Bude_ti skutečná hodnota škodného průběhu pojistn;
smtouvy nižšínež hodnotá smLuvně stanovená, přÍzná pojistitel bonifikáci nástedovně:
Škodnýprůběh

V,ýše bonifikace

do0%
do10%

30%

20%

do 20 qa
do 30%
nád 30 %

LO%

o%
o%

článek W.
ProhHšenípoiistn{ka
7.

Poiistnik potvrzuje, že před uzáVřenim tohoto dodatku mu byly oznámeny informace
5

2.
3.

4.

ustanovením $ 2760 občanského zákoníku'

v souladu

Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu e účeLuzpracování jeho osobn{ch údajůa o práVu
pHstuPu k nim v souladu s ustanoven{m $ 1].' 12' 21 zákona č' 1ov2ooo sb. o ochraně osobních údaiů'
poiistn{k potvrzuje, že před uzavřenim tohoto
dodatku převzáL v listinné nebo jiné textové podobě (napt
na trváLém nosiči dao dokum€nty uvedené V čl. I' bodu 2' této poiistné smLouVY Ve zněni tohoto dodátku a
5€2námil sé 5 nimi. Po]1stník si
vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smLouvY
Ve znění tohoto dodatku á upravují rozsáh pojištěn{' jeho omezen{ (Včetně VýLuk), práVa a povinnosti
'e
účastníkůpojištění a nástedky
porušeni a datšípodmínky pojištění a pojistník ie
vázán stejně
iako pojistnou smtouvou.
'ejich
'iÍni

Po'istník potvrzuie' že adresa jeho sídLa/bydtišt{trvatéhopobytu a kontaktv etektronické komunikace
uvedené v tomto dodatku jsou aktuátni' a souhLsi' eby tyto úd4e byty v připádě jejich rozporu s
iinými
údaii uvedenými V dříve uzevřených pojistných smlouvách' ve kerých ie pojistníkem nebo poiišiěným'
vyuáVány i pro účelytakových pojistných síntuv. s tímto postupem poiistn{k souhlasí i pro připad, kdy
poii'stiteli oznámí změnu jeho sídl'a/bydLiště/trváLého pobytu nebo kontaktů etektronické komunikace V
době trván{ této poiistné smtouvy. Tím nen{ dotčena možnost pouíVáni iiných údaiůuvedených V dříVe
uzaVřených po]'istných 5m[ouváCh'

5.
6.

7-

Pojistník prohtašuie' že rná oprávněnou potřebu ochrány před následky pojistné udátosti (poii'stný zájem).
Poiistník prohLršuje' že věci nebo jiné hodnoty poiistného záimu pojÍštěnétouto pojistnou smLouvou ve
znění tohoto dodatku nejsou k datu uzevření tohoto dodátku poiištěny proti steiným nebezpečím u jiného
po]1stiteLe' pokud není v poiistné smtouVě ve znění tohoto dodatku Výslovně uvedeno jinák'

smluvní strany se dohodty' že pokud tento dod.tek podtéhá Povinnosti uveřeinění podLé zákona
č.34ď2015 sb.' o zvláštntch podminkách účinnostiněkterých smluv' uveřejňování těchto smLuv

a o re8istru smLuv (dáLe ien ,'zákon o registřu imtuv'), ie tento dodátek (Včetně všech předchoz{ch dod.tkú
a poiistné sm[ou\,y' nebyty_Li již dříve uveřeiněny) povtnen uveřejnit pojistník' a to ve thůtě a způsob€m

stanoveným tímto zákonem. Poiistník je povinen b€zodkládně i'nformovat pojistitele o zasláni tohoto
dodatku správci re8istru smluv zpráVou do datové schránky ID: n6tetn3'

Nezájisti_Li pojistník uveřejnění tohoto dodatku (včetně všech předchozích dodatků á pojistné smlouvy'
nebytY_Li již dříV€ uveřeiněny) podte předchoz{ho odstavce ve thůtě 30 dní ode dne jeho uzavřeni'
je pojistitet opráVněn sám tento dodátek (včetně Všech předchozích dodátků a poiistné smlouw)
uvéřejnit.
Pro tento případ poiistnik výstovně souhtasí s poskytnutírrýuveřejněním ínformácí o tomto dodatku
(á o Všech předchoích dodatcich a pojistné smlouvě)' a to v rozsehu nezbytném pro
splnění povinnosti'
dte zákona o re8istru smtuv. Poiistník' ie_ti osobou odtišnou od pojtštěného, dáte potvrzuie' že poiištěný
dal souhtas s poskytnutiÍr/uveř€iněnim inÍormecío tornto dodatku (á o všech předchoách dodátcích
e pojistné smlouvě) na zákLadě ptné moci udělené mu po'ištěným' Tákové uveřeinění nebude porušénim

povinnosti mlčenLivosti pojistitéLe ve smysLu ptatných pÍáVních předpisů' smluvní streny se dohodly' že
zveřejněnírn v Í€gistru sé účtnkypojištěni, včetně práv e
ode dne nabyti účinnostismtouvy
povinností z něj vyplý\iá'ícich' Vztáhuji i ná obdobi od dátá uvédeného ieko počátek poJištění (resp' od
'éjim
data uvedeného iako počátek změn Provedených dodatkem' jdé-Li o účinkydodetku) do budoucn.' smtuvní
streny nepovažuií žádné ustanovení smLouvy a dodatků za obchodni tajemství'

Čtánek Vrr.
závěrečná ustanovení
J-

z

Není-ti uiednáno
ie po'istnou dobou doba od 01'04.2015 (počátek poiištěn0 do 31.03'2o2o (konec
pojištěno. Timto dodatkem provedené změny nab,ýv.ií účinnostídnem 06.10.2017'
'inak,
je
povinen
vrátit pojistiteti veškerésLeW poskytnuté za s'ednánou dobu pojištění, jesttiže
Pojistník
pojistník poiištění vypoví před uplynutím pojistné doby nebo jestliže poiištěnízanikne z jiného dúvodu
před uptynutim poitstné doby' 5 Výiimkou zániku po'istného záimu pojistníka'

3.

odpověd' pojistníká ná náVrh pojistiteLe ná uzavření tohoto dodatku (dáLe jen
s dodatk€m nebo
''nabídka')
odchyLkou od nabídky se nepovažujé za její přijetí, a to áni v přípádě, že se takovou odchylkou podstatně
nemění podmínky nabídky'

4.

Pojistník prohLašuje, Že uzavřel s pojištovactm mekléřem smlouvu, na jeiímžzáktadě pojištovací maktéř
vykonává zprostředkovatelskou činnost V poiištovnictvípro pojistníka, a to v rozsahu této poiistné
smlouvy Ve znění tohoto dodatku' smtuvni strany se dohodLy' že veškeré písemnosti majicí vztah
k poiištěnt sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručovanépoiistiteLem
pojistn{kovi nebo pojištěnému se považuií za doručenépoitstníkovi nebo pojištěnémudoručením
pojištovec{mu makLéři. odchytně od čL 18 VPP P-1C]oÁ4 se pro tento případ ,adresátem' rozumí
pojištovác{ maktéř. Dá[e se smluvn{ strany dohodly' že veškeré písemnosti maiíCi vztah k poiištěn{
siednanému touto pojistnou smlouvou Ve znění tohoto dodatku doručované pojištovacim makLéřem za
pojistníka nebo pojištěného poiistÍteLi se považujíza doručené pojistiteli od po'istníka nebo poiištěného'
a to doručením poiistiteti.

5.

Tento dod.tek k pojistné smlouvě byl Vyprácován ve 4 stejnopisech, po]'istn{k obdrži 1 stejnopis' pojistitel
si ponechá 2 st€inopisy a pojištovací makléř obdrí 1 ste'nopis'
Tento dodátek obsehuie 7 stran' k pojistné smLouVě ve znění tohoto dodatku nát€á 2 pHtohy' 2 nichž 1 je
í}zicky přiLožena ktomuto dodatku' součástípojistné smtouw ve znění tohoto dodatku jsou poiistné
podmínky poitstiteLe uvedené včL. L této Po'istné smlouvy ve znění tohoto dodátku a dokument
Informace pro zájemcé o poiištění. V př(pedě' Že je jakékoli ustanovení uvedené V InformacÍch pro zájemce

o pojištěnív rozporu

Výčet příloh:

s

ustanoven{m pojistné smlouvy, má přednost přistušné ustanovení poiistné

příLohá č. 1- Výpis z obchodního rejstřku _ nepřtloženo
příLohá ť.2 - seznam pojištěných s}ťú_přtlo'eno

*w/1-

V ostravě dne 05'10.2017

V ostravě dne 05.10'2017
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Žá pojist1tele

za pojistitete

]iň Teichman

Václav U[men

PoIS$ls"ť,n',,,
70] 2ó ostrovo, VoÍenskó /o

vypÉ(oval ]ňTetchm.n' tel 596 279 862

t-.'/*

.l1

6228 Pr..ovtí.trol 3.ňoí2dňý

ýAR22602oDAA60813

nosič nářad{ REFoRM MEIR/|G H6 5

l

61rr č.Lň{..dá lá.l ttšt GF 2070n
5270 Př.@v'í .tro' $nď'dný

no'ič nářad1 iEFoRM MEÍRAC H6

6!ti

ř.lÍí..ďÁ

s

7

7774
G49(

l
IO

652!

'cB

nářadÍ REFoRlú

Ll

..oďá

MEÍnAG H6

ltšt GF

'.r(

|taPlMč

x

2072

V Ťm 3788

tu.tr.( H6x

RZ TO1 3705

'ENSEN
no5ič íářadí R.fom

6S2a a.lňí C.Óďa

L1

nosič nářadí

aál

L2

6l2a

13

6547 RyP.dlo

R.Íom M.tr.c H6x

..a.va

Ltšt' GF 2o7)

''.íMucr( abr MoDll
M.na

rosič nářad{ R.Íom M.tr.c tl6x

15

7665 :.lr(

16

7417

17

..BYl

'l.í

vlÓtorryá

liaPlov.č |E SEN

A 53o

xL

20

7t{9
1o5ť nářadíAE8I T€Íatrac TŤ 21o

zz

7470 !.l @.ďa
ttlt l<uHN PŘo 210
'..Ínář.ď At |. 5900 T.tf!Jn, 22 HP
747t |.dnoorý nGtč
r'čétněmuLčovačéLIPco a zamÉb.ÍhÓ ]<áňáč.
Kotový

25

TSOC

26

75ZS

27
2A

752G

n.kbd.č t přbluš.Btv{ň

uob{lní ř.rp.c( st.ňa.. . příduš.n'Mltt

aoMčs24_55op

losič rářád{ R.'om

:.1 ...Na t..(

10

31

2 5oO

@(

2@9

1 500 clo(

2014
2009

210 004

2010

1 500 00c

2010

15@@(

2010

SSm(xx

55051

61C11105670

Tm 1666

RZ

M.tr.. H79x

M.t..G B7sx

2014

?5!C

2m mc

15@ 000

2012

8@O@

2rl72

7@0@

1o111900m5

2Í)7)

450 @C

436E23217

2012

15@ @(

112015

2012

59m251m2/.9

1moff

20!2

700 00(

569161246

2rl7)

650

@(

RZ :8T2 3aO3

2012

2 5&l

ffr

2013

1 700 cr(x

2013

17m m(

2013

17@@(

RZ T00 5145

2112325

tz T015295

re8.

VAR

značka:Tm 5231

22603tÁAGooao

1440m

RZ T01 8389

140

r'AR 22603144C3@79

v

m(

Ťo1 a3a8

rcsič nářad1 R.fořň lÁ.tr.G H7sx

vaR 22603144C3@78
RZ TO1 8386

č.lr(..Mv! Lr( ttlt

58981

GF 2072

140 ooa

201,2

752' !.Ld..'ová ž.Gítišt GF 2072
7529

7@ mc

15@ 00(

VÁR226025AAc@344
Rz Ť015257

Lttb GF 2072

7521
nostč nářad1R.fÓrm

29

zna

/četně ňUtčováč€ 1'25 m

l9

z3

Cp(

lt!t. GF 2072

'..Í ad.!n.t ř
$k.čb

75 o(X

15m

RZ T01 3704

GF 2072

rcsič nářadí R.'orn M.třá. H6x

74tl l.lní c.Dďá

LA

ttlt.

Cro(

2@7

ltšt. GF 2072

'..Í

ÍacÓvní stroi samoiízdný včetně DřÍstušenstvi
5502

rcg.ziačká] To0 3720

xl

A 530

I 5@

'e8značka: T0o 3329

)c84CXSM181341886

'r.covn(.troj..moiíŽdňý
nakLdač
4cx
rosř

2m5
2@s

ýpadlo
6475

vxč

značka: Too 3263

r€g

lílt. GF 7o7,

'..í

Po'rdňaeh

vý'!bní š.lo

pot$una va.

140 00c

SP
.M

Po'tltaňÍ t a.
32

7531

Tl.ktor kobvÝ
no5ič nářadí

75tr

l5

37

č.lní..Dová

R.forn /uétr.. H?sx

'..l

líat. GF

'n7?

7n
772Q

7551

l9

fssT

40

755!

"

ndle nd hnťli/'lónu s dfrnák

ň

ó.lní opÓvá lá.í hatá GF 2072

roíčnáhdí Rlform /u.tr.. H5x

75L |.llí.épová t.t

77Sn

ttšt. GF 2072

q!

..Pová

ltšt. GF 2072

'..{
7?47 rr.ktoř koloÝý

ňoíč.ářádí R.Íom M.k.G Hsx

i5

č.lníoPoýá
77Sl

'..Í

ll.t.

GF 2072

t9

7450 č.ln( c.pová

50

7!n 2

xL

P.forh l/l.tr.G Hsx

'..!

ltšt. GF 2072

no5ř nářadí R.fo'n l/l'tř.. H4x
79!t3

aélni..p@á

799a

'..Í

54

i5

'r

57373
81009135905
RZ T00 5326

2013

181

arr

6 2@ OO(

!466

2011

7!t95 ó.lní c.pova I.c( tttt. GF 2072
7986

f47'
včetně mutčovače HUmUs

íosičnářadi R.forň M.tr.c H?Rx
8100

It 07

E]Dlgpová

r

2oÍL

1s@ ooc

2014

15m

2014

1s@ @c

20!4

1 5@ 00a

2014

18S ffn
339 90(

20L4

6s95m

VÁR 226o3oMc5oj71_

2015

1578 5C[

6í768
vaR 22601084C60389

2016

1577 @(

VAK 22bUIUBALb{J.JAA

2016

7 577 @(,

2016

450 47

2016

38161C

2017

1 793 000

2017

1

vAR 226030AAC40315
RZ TO2 0490

950 00(

6139?

vaR 226030AAC40117
RZ TO2 04a9

61393
vaR 22603044C40313
RZ T00 5390

8l0a Lelnl cépová žac| |išta GF 2072

OOC

t1394
qz To2 0491

t1395

RZ TO2 0493

RZrA2 2477

Rz Ť02 2986

RZ TO2 2985

170

61772

1@11319

RZ TO2

3834

vAx2zbuJoBAo70415
RZ T02 3835

ÍŤll

170 0Óo

Žaci llštá GF 2072

nosič nářadi R.form ÍÚ.!rác H4x
t9

72C

&7

88a

2014

56

t8

87

2011

lÍšt. GF 2o7,

nosť ňářadí RéÍomM.tr.c H4x

9l

%r

připón-

sEa{ Á 53o

785!
nosič nářadí

52

O0(

la7n276

5 přÍíušensMm

777' Pncovní stroi
štěpk.váč |E
48

17@

lioc, IiÍrú

ll'j""---'**" '-*'*

rcsič nářadí Réform ll.tř.< H5x

t3

2011

RZ T01 8387

1M55077
Rz Ť01 3729
zLlP2U r (.)1C4142083

nosť náiadÍ R.fořh M.trác H5x

t1

r.J

MENzt l/lUC( A81 /t/tobtl
/čétě přÍsluš.nsM

nauodoc1 lÓpota' obieh

la

ěa'do

vL

)3508

170 00n
585 000

í70 0oo
62

550

