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CESKA
POJISTOVNA

Í

Česká pojišťovna a.s.
5pálcna

_5

lo.

ll]

04 Praha l. ( e5ká republika

lčo qszlzgsa.

zapsaná v obchodním rejstříku u Méstskéhosoudu v Praze, spisová značka B ]'164,
klerou zastupuje
Ing' JosefS]uka, útvar korporátního pojištčnía zajištění
a

Zlatomila Čemá, útvar obch. ředitelství pro Top partnery
(dále

j

en .,poj išťovnď')

Povodí odry' státní podnik
Varenská 3101/49' Mořavská ostřava, 702 0o ostrava, Doručovací číslo:701 2ó, Česká Íepublika

IČo 7o89o02l,
zapsaná v obchodním rejstřiku u Krajského soudu v ostravě' spisová značka ÁXIV 584,
kterou zasfupuj€
Ing.

Jiií Pagáč, geneřálni ředitel
(dále

jen,'pojistník")

nz'aýííají

dodatek č. 6 pojistné smlouly t. 706-58169-15
o pojištěnímajetku
(živelnípoiištění)
Ta1o pojistná smlouvaje ve správě: Kateřina Kišová, upisovat€l,
unar LorporáIniho poji.lénla lajiŠléniČe.kcpojišl'o\n) a's'.28' iijna J2. PsČ 02 8o osrra'o'

Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím maklé.řské společnosti F]XUM a.s', se síd]em
ostrava - Muglinov, Muglinovská 2701105, Psc 7l2 00, ceská republika' lc 25388886' Pojištěný bude
uplatňovat veškeŤá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto poj išťovac ího zprostředkovatele.

Dodatek

é 6 pojistné sm ouvy:706 58]6915

Uvodní ustanovení
Dnc 26'3.2015 uzavřeli Česká pojištbvna a's' (dále jen "poiišťovnď') a Povodí odry, stámí
podnik (dále jen "pojistník") pojistnou smlouvu č' 706-58l6q_l5 přo pojištěni majetku
podnikatelů (živ€lní pojištění).
Pojišťovna a pojistník prohlašují, že sj přejí změnit nížespecifikovaná ustanovéIrí pojistné
smlouvy způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy'

Pojištění živelní
Pojištění živelníse řídípojistnými podmínkami vPPMo P, DPPSP-P, DPPMP_P a dalšími
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě2.1

Předmět pojištění' pojistné částky
Pokud bude v souladu s Ustanovením článku 15 bodu 5 vPPMo-P sjednáno pojištění jako
pojištění prvního rizika' bude toto uv€deno u přislušné poloŽky ("Pojištění l' rizika" resp'
1.R') a částka uvcdcná pro tuto po]oŽku je ve smyslu čl' 21 bodu ]3 VPPMo P
''Pojištění
iinitem plnění prvního rizika'

pol. č.

sPEcIFIKÁcE PŘEDMĚTU PoJŠTĚNÍ
1.

st
S2

S3

s4

Stavbv

vyjmenované budoly, haly a jiné stavby uvedené na příloze č' 1 a)
této smlouly'
Vyjmenované stavby na vodních tocích uvedené na přiloz€ č. 1 b)
této smlou\y' Pojištění se neváahuje na břehové opevnění fomou
7áhoni a ne7nevněnÝch dlážeb.
Vyjmenované vodni díla strojní části uvedené na pří]oze č. 1 c) této
smloulry.
Malé vodní elekbámy uvedené na příloze č. 1 d) této smlou}y'
2.

soubor strojů, zařízení a inventáře (vč' DDHM)
kterým je přidělována RZ' lodí a letadel.

M2

soubor zásob s qij imkou nedokončené stavQbní
uvedených v ólánku 4 DPPMP. Pojištěníl'R

M'1

914,334.400,,

3

,L96,7 69 .20 t ,

389,816.040,,
80,715.I t2,-

věci rnovité

M]

M3

pojistná částka/
limit plnění
1. rizika í Kč )

s

Újimkou vozidel'

lÍroby a věcí

soubor drobného hmotného majotku v€deného v opcntivní evidenci'
Pojištění l.R
objekt provozního zázemí
obytných kontejnerú -UNIMo
-souboÍ
buněk - místo pojištění\rN sance

Ročnípojistné lyplývajícíz na\:ÍšenípoloŽIry

sl

380,000.000.4,000.000,60,000.000,r,100.000,-

činí2.330'- Kč. Pomčmépojistné

\ryp]ývajícíz navýšení od 10.12.2017 do 31.3.20l8 činí715'- Kč' Tuto částku uhradí pojištěný
na účetpojišťovny do 3l.l2.20l1' Bankovní spojení: čísloúčtu]9-27661102]7/0]00 u KB
v Prazc, variabilní s}'rnbol 7065816915, konstantní symbol ]558

L

]stná smlouva ie Ýe spráVě] Kat€řina

KišoVá

U

tel: 596 271 254

Dodátek

č6

po]stné smlouvy] 706_58']69_]5

Zívěrečnáustanovení
Dodatek č' 6 se sjednává s účinnostíod 10.12.2017.
Tento dodatek obsahu.je celkem 3 listy
obdržípojistnik, makléř a pojišťovna

-1?V ostravě dne 18

a

Z

nichž po iednom

2ť|1l

,'.ůdíodry'
'.)l']ipodnik

'l

'.'lovo, Vorenskó 49

;
,^r.

je lyhotoven ve ] stejnopisech,

,,r,rli"rn|

generální ředitel
za pojistníka

V ostravě dne 8'12'2017

V ostravě dne 8.

ěEsKÁ PoJlŠŤovNA...
Ing.

h

c6alráa

.2011

čl3K^

413

Josefslul€

zlatomib čeřná

úfuar koÍpořátního poj ištění a zajištění

útvar obch' ředitelství pro Top pal1nery

za poi'štbvnu

za poj išťor'nu

Po] stná smlouva]e Ve spráVě] Katelina

Kšové, upsovate

