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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č.7 poii.stné smlouvy č. 7720881596

úsek pottštění hospodářských

rink

Kooperattva poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se s{dlem

Pr.h.

tčo: lzttsotz

8, Pobřežní 66521,

Psč 185 oo, Č.ská r.pubtika

zápsáná v obchodnim rejstříku u Městského soudu v Praz€'
(dáté

5p. zn' B 1897

ien'po'Bt1tel"),

zastoup€ný

na zákL'dě zmocněni nížepodepsenými osobámi

PreCoVLště:

Kooperativa po]1štovna' a.s.' VÍenna Insurance Group
zámecká 19' 702 oo ostrava
tel 595 279 862

a

Povodí odry, státní podnik

310v|9' Moravská ostřava, 7o2 0o o9trava
rčo: 7oa9m2r, DIč| cz 7o89oo21
se sídlem Vařenská

Bankovn{ spoi€nt Komerčn{ banka' a.s' ostrava' 9710476vo10o
zápsený V obchodn1m rejstřiku u Kraiského soudu v ostravě, sp. zn' AXIV' vložka 584
(dáte ien

''po'istníť)

zástoupený Ing' )iřírn Págáčem, generálním ředÍtelem
Koréspondénčníádrésá poiistn{ka je totožná s korespondenční adresou pojištovacího makléře.

UzáVíráji
ve smystu zákoná č. 89/2012 sb.' občenského zákon{ku' tento dodatek, kt€ný spolu s Výše uvedenou poiistnou
smlouvou, poiistnými podmlnkeml poiistitele a přilohami' na které se pojistná smtouva (ve znění tohoto
dodátku) odvoLává, tvoř{ ned{tný cetek.

Tento dodatek poiistné smlouvy byl sjednán prostřednÍctvÍm pojištovec{ho maktéře|

FIXUM a.s.

Mut]inovlká 270Á05, Psč 712 m ostrava - Mutlinov
Ič: 25:l888a6
(dáte
ien''Poiištov.Gí rn.kléř')'
Kor€spondenční adresa po'ištovaciho makléře
totožná s Výše uvedenou adresou poitštovácího mák[éře'
3e s{d]€rn:

'e

Ke dni účinnostitohoto dodatku se aktuatizu'e seŽnam pojištěných strojú a snižuje se po'istná částka

v tabutkách 2'1'1.,2'2.1. a 2.3.1.

s účinnostíod 28.12'2017 zní výše uvedená pojistná smLouvá (Včetně výše uvedených úda'úo Výše uvedených
subjektech) takto':
á

pol.ň

'bnto

dodrbr' pofžu'e ý ě

nl]

bnb dod:ck

článek I.
úvodníustanovení

L
2.

Pojištěným je poiistnikK tomuto poiištění se vztahuiÍ Všeobecné poiistné podm{nky (dále jen
(dáte ien
a Dodátkové poiistné podm{nky (dáLe ien

'DPP!.

'zPP)

'VPP)'

zvuštnípojistné podmínky

Vš.ob€cné poiistné Podm{nky
VPP P-1ooÁ4 - pro pojištění majetku á odpovědnosti
zvláštn{ poiistnó Podm{nkv
zPP P-15ď14 - pro živetnípojištěni
zPP P_20ď14 - pro pojištění pro Připád odcizeni
zPP P-30ď14' pro pojištění stro'ů
Dodátkové poiirtné podm{nky
DPP P_52ď14 - pro pojištění hospodářský(h riák' sestávaiíc{ se z následuj{Cích doložek:

z.b.zpcčen(
Doz1o5 - Přédepsané způsoby zabezpeče ni ' Výktad po'mů (1401)
DoZ1o8

-

Předepsané způsoby zab€zpečení mobil'ní€h pracovnich stroiú (1401)

střoi€
osTiog - Ponorná čerpedta nebo čérpedtav hLubinnýCh studních _ Výtuka (14oD
DsT111 - Výměná agregátů' oPraly vlnutí - Vymezen{ pojtstného ptněnt (1401)
ob€Cné

Etektronická rizika - Výtuka (1401)
DoB1o3 Výkl"ad poimů pro účetypojistné smtouvy (1401)
DoBlos - T{ha sněhu, námraza - VYmezení podmínek (1401)
DoBlo6 - Bonifikace - Vymezení podrnínek (1401)
DoB1o7 ' Definice iedné poji'stné udátosti pro poiistná nebezp€čÍ povodeň' záplava' Vichřice' krupobití

DoB1ol

-

(140D

čEnek rr.

Druhy a zpúsoby poiištění,předměty a rozsah poiištění

1.
t.L

obéGná ul€dnání přo poiištěn( mdétku

Pravidla pro stanoven{ \^i'še Pojistného ptnění jsou podrobně uprevena v pojistných podminkách
vztahuiících se ke sjednánému poiištění a V dalších ustánoveních tohoto dodetku po'istné smlouw' Na
stanovén{ Výše pojistného plnění tedy múžemít vliv např' stupeň opotřebení, proveden{ opravY či
znovupoříz€ní nebo způsob zabezpečení poiištěných Věc{'

L2. Pro poiištěnímájetku i€ místem pojtštění úzern{ Českérepubliky' které poitštěný vbstní či po PráVu užívá'
popnpidc v ntctL provadí objednanou činnost, a to včetně věci uLoženýCh V/na dopráVn1m prostředku, nen{_

2.

ti dáte uvedeno jinek.

Přehlcd siedn.nýGh po'ištěÍí

Poiištění5e sjednáVá pro předměty poiištěni v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následuiícich
tabutkáchI

2.1-L živ.lní

Mí.to bďištění: Úz€mí ČeskéreoubLikv

Rozšáh boltltění: sdružénÝ živeL
Poíištěn{ 5e řGí: VPP P-LcrJ,/L4'zPP P-L5oh4 a dotožkami DoB101' DoB1o3, DoB1os' Do8106' DoB1o7
Poiištěn{ se
MRLP3J
MRLP'J
Poř.
Př.dmět
Poii5tná
spoluúč.st'
si€dnává ne
První
zlomková
poiištění
číslo
čá.tk.o
rizikol
Doiištěn{')

zařizení dle

1.

61 206 sso xč

10 0o0 Kč

DřtLohv č. 2

Poznámkv|
5e

,

po'ištění ! pojístnÓU hodnotou uv.dénou v přÍstušnÝch po'Gtných podňinkách

oddz.n{
Místo Dďištěn{: územíČeskéreoubl1kv
Rozr.h Dolištění: Dojištěn{ Dro ořiDad odcizení (s vÝíimkou LoUpeže přepravovanÝch peněz nebo cenin)
Poňštěn{ r€ řídí: VPP P-LcolL4'zPP P'2co/1.4 a dotožkami DoBlo1' DoB103' DoB1o6' Doz]'05' Doz108
Poiiště.ú 3.
MRLP'
MRLPO
Pď.
Předmět
Poiistná
sPoluúč.st'
siédnává n.
Přvn{
zLomkové
po'tštěn{
č{3Lo
částkeo
bóiiltln{o
Génu'D
ňziko!

2.2.L

zařÍzení dLe
Dřítohv č- 2

1..

61 206

5í' Kč

10

mo Kč

s pÓjístnou
PÓjístnou hodnotou uvédenou v přasušných

pÓiištění
neníti uvedeno' sjednává se oÓiištění

t

poiistnkh

2.3.1

Mtto

E6ttštěn{: ú2émíČeskéreoubtikv

Ro'.ah Eoitštěn{: dte čtánk! 2 zPP P-3(nh.4
Pďištěrú 5e řot VPP P-Lcr,/a4'zPP P-3ú/L4
Poř.
č{.lo

Př€dnět
pďštěn{

Pojistná

1.

zařízení dl'e

61 206 550 Kč

příLohv č' 2

čásúao

doložkami DoB1o3' Do8106' DsTlog' DsT1l1
Poiištěn{ s.
MRLP3'
MRLPsJ
spoluúč.sts siédnává n.
První
zlomkové
a

Íiákď

10 o0o Kč

Dďiatěn{o

,

Poznámkv:
'iiltění

!
a
'
o
9
o
'
o

s

oÓiistno! hodnotou uv.denou v !řisbšňÝch loístnÝch lodmÍnkách

nová cena j€ \Yjádř€ní pojistné hodnoty ve smysLu Ustánovéní čt' 21 odst' 2) p1sm' á) VPP P-1oď14
časová cena jetYjádření pojistné hodnoty věci Ve smysLu ustanov€ní čL 21odst.2) písm. b) VPP P'10ď14
obvyku cena jé vyjádření pojistné hodnotyvěcive smysLu ustanovení tL 21odrt' 2) písm' c)VPP P-1C]o^4
jiná €ena je vyjádř€ní Pojistné hodnotyvěcive smystu čL' V' zvláštní ujednánitéto pojistné smtouvy
pNní riáko ve smysLu Ustánovéní čL 23 odst' 1) písm. a) VPP P_].oď14
MRLP je hornÍ hÍáíic( poJistného ptnění v souhřnu ze všech pojistných udátostÍ vzntktých v i€dnom pojistnén roc€'

]e-ti

pojištěnísiednáno na dobu kratšínež j€den pojistný rok ie MRLp horní hÉíicÍPoiistíého plíění v souhrnu ze všech
pojistných udátostí vzniktých zá dobu trván{ pojištění'
zLomkové poiištění vé smystu čL' 23 odst. D písm. b) VPP P_1oď14
spoLuúč.st múžébýt vyjádřena pévnou částkou' proc€ntem' časovým ús€kem n€bo iejich kombi'nací v€ smysLu
čL' 11 odst.4) VPP P_10o^4
odchytně od čL 8 odst' D věta druhá zPP P'6m^4 poskytne pojisttteL ná Úhradu vš€ch pojistných Udátost1nastatý.h
během jednoho pojistného roku po]'istňé pLněnív souhrnu maximálně do výše timitu pojistného ptněnt
odchytně od čL 8 odst' 2) v&a třétt zPP P-6oď14 poskytne pojistrt€t na úhradu vš€ch pojistných udátostí nastatkh
během jedňoho pojtstného roku poji'stné ptněnív souhrnu maxÍmálně do ýýše subLimitu Pojistného PLněni
dobou ručen{ sé rozumí doba ve smysLu čt' u odst. 5) zPP P'4oď14

int€tráLní čásová fraňšíza je časovÝ ús€k sPecifikov'ný někotika pracovními diy' Právo na pojistné ptněnt \,zniká jen t€hdy'
j€"[ prérušeníprovozu pojištěného détšínež ténto počet pracovních dní' ]e.Li vš.k přeruš€n{ provozu pojištěného detší než
ténto poč€t pracovnÍch dnÍ' nemá integrá tní časová franšízaVLiv ne výši poiistného plnění
agrégovaná pojistná částka se sjednává V případě pojištění souboru věcÍ' c€tková pojtstná částka 5e sjédnává v přÍpadě
pojištění výčtu jednotLivých věcí a so!čtu iejich hodnot

3.

po'1stné plnění

3.j- Pojistné plněni ze všech pojištění sjednených touto poiistnou smtouvou' vsouhrnu za vš;chny poiistné
události zpúsobené povodni nebo záplavou, nastaté v průběhu jednoho pojistného roku Gesp. ie-Li
poiištěn{ siednáno na dobu krátši než jeden poiistný rok' v průběhu trvání poiištěno' je omezeno
máximáln1m ročnímtimitem pojistného ptnění ve \.ýši 20 o0o 0oo Kč; tím nejsou dotčena jtná Ujednání,
poskytnout pojistné PLněni v nižšinebo st€iné Výši'
z nichž vyptývá poúnnost pojistit€l€

V rámci maňmálního ročniho timitu pojistného p[něn{ uvedeného Výše V tomto bodě se však pro všechny
pojistné udátosti nestal'é V prúběhu trvání pojištěn{, které vzniknou povodni nebo záplávou V 2áplavovém
území(stánovené dLe zák' č' 2s4/2@7 sb., o VodáCh a o změně někteďch zákonů (Vodn{ Žákon), vyhl
č.236/2002 sb', o zptsobu a rozsahu zprácován{ návrhu a stanovení záPLávov,ých úzémív ptetném zněno
Wmezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté Vody (ti. území5 periodicitou povodně 20 tet - \,/ti'skyt
povodně, který je dosežen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20let) siédnává ínáximátní Íočn1[i.mít
poiistného ptnění ve \^i'ši 500 o00,- Kč' Tím nejsou dotčena jiná ujednání' z nichž vyplývá povlnnost
poitstitete poskytnout poiistné ptnění V nižšínebo stejné výši
3.2. Pojistné ptnění ze všech poJištění sjednanýCh touto po'istnou smlouvou' vsouhrnu za Všechny poiistné
událosh způsobenévichřicí nebo krupobit{m, nastaté V Prúběhu iédnoho pojistného roku (resp. je-ti
poiištění siednáno na dobu krátší než ieden po'istný rok' v průběhu tÍvání poiištěno' je omezeno
máximáln{m ročnímlimitem pojistného ptnění ve Výši 20 o0o 0oo Kč; tím nejsou dotčena iiná Ujednání,
z nichž VypL,ýVá povinnost pojistitele poskytnout poitstné PLněni v nižšinebo st€iné výšL
3.3. Poiistné plnění ze Všech pojištěni sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhínu zá všechny pojistné
událostt způsobené sesouváním půdy, zřícením skál nebo zemin, s€souváním nebo zřícenim lavin'
zemětř€sením' tíhou sněhu nebo námrazy nastaLé v průběhu jednoho poiistného roku (resP. je{i pojištěni
omezeno máxtmáln{m
siednáno nadobu kratšínež jeden pojistný rok, V průběhu trvání pojištěno'
po'1stného
ptnění
z nichž vyptývá
Výši
0oo
Kč;tím
nejsou
dotčena
ujednání'
ve
20 o@
ročnímlimitem
iiná 'e
povlnnost Pojistitéle poskytnout pojistné ptnění V ntžš{nebo stejné výši.

l. Poiistné 2á ieden poiistnÝ
t.1. Živelní poi{štění

l.z
l.3.

článek r.
Výše a způsob placení poiistného
řok činí:

Poiištěn{ přo přÍpad odcizon{

poiištění itroiú

souhřn poiistného zá .'edn.ná poiiatění z. ied.n Poii5tný řok čin(
st€va ze dobu trváni poiištění čin{ 15%

553 :'23'- Kč

obchodn{ sleva činí15%

collové Pďstné z. si.dnaná poiištěn{ po sleváCh z. iéden Poiistný rok čin(..................................... 3ý 32r'- Kč
Rďn{ poiistné z. tento dod.t€k činí- 13 l44,-Kč. Po 3léváGh čin{ změn. ročtríhopoji'tného - 9 20o.-Kč.
Poměřná čárt po'irtného zá období 28.12.201? - 31.o3.2o$ (vyrďnt datum) činí- 2 |l59t-Kč á bude
z.počt€n. dte Íí'eUved.ného rozPisu splát.k.

z

Poiistné siednáno jako běžné.
Pojistné
Poiistné
'e obdobt je tříměsíční
dátum:

oL.u20L7
01.07.2017
03.07.2017
01.10.2017

v káždém poiistném roc€

'e částkaI
92 82o,_Kč
92 82o,_Kč
6 22sfKč
92 820 + 6 363

=

spLatné k detům a v částkách takto:

99 183,-Kč

92 820

01.01.2018

Pojistné je

V

+

6 225

-

2 369= 95 675'_Kč

kaŽdém náslédujícímpoiistném roce splatné k datům á v částkách takto:

datuml
01.04.
01.07.

oL.1o.
01.01.

částka:
96 831'_Kč
96 831'_Kč
96 831'_Kč
96 831'_Kč

3. Poiistn1k je povinen uhradit poitstné v uvedené VýšÍna Účet pojistiteLe

č. ú. 2226222/08ú,

vanabílní

symboL 7720881595.

4. Výše uvedené poiistné ie stánoveno bez pojistné či jiné obdobné dáně (dát€ jen
'd.ň) za ňzika umístěná
v členskémstátě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru' smluvn{ strany se dohodLy'
že v př{padě zaved€ní daně z poiištění siednaného touto pojistnou smLouvou' kterou bude po nabytí
účinnosti přtstušnýCh právních předpisů na územ{ tohoto jiného čLenskéhostátu poiistitel povin€n odvést,
se pojtstník zevazuie uhradit nad rámec poiistného předepsaného Vtéto po'istné smtouvě náklady
odpovídá'íci této poúnnosti' Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně' které jsou př{pedně V bodě 1'
tohoto čllnku výslovně uvedeny.

i

článek Iv'
Hlášení škodných událostí
Vznik škodné události je pojistník (po'ištěný) povlnen oznámit přÍmo nebo prostřednictvím zplnomocněného
poiištováciho mektéře bez zbytečnéhoodkLádu na jeden z n{že uvedených kontaktních Údájů:
Kooperativa poiištovne' á.s'' Vienna Insurance Group

cENTRUM zÁKAZNlcKÉ PoDPoRY
centrá[ní podatelna
Brněnská 534'
654 42 Modřtc€
Tet.: 957 105 105

fax: 547 272 602, 547 272

56L

E-rnetl ppdqtehal@leep{z

Na výzvu po'istitete ie pojistník (po'ištěný nebo Jákákotlv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události

písemnou Íormou'

Článek V.
zvHštní uiednán{

t.

z

3,

Ujednává se, že se rušíustanovení čl' 1 odst. 7) á 8)' čt' 3 odst' 5)' čL' 6 odst' 3) a čL 9 zPP P-15ď14'

ui.dnán{ o podpoitštěn{ (inÍLčnídoložk.)
uiednává 5e' že pokud pojistná částka předrnětu poiištěn{ (souboru) v době poiistné Události není núš{ o
pojistná hodnota, pojištovna pro toto pojištěn{ n€uplatní podpojištění ve smystu
vÍce než 15% než

s 2854 zákoná č. 89/2012
'eho sb.
Autom.tické po'ištěn{ nově poHzenóho ma'.tlÚ
V případě přírústku či úbytku maietku bude nové ročni po'istné Wpočitáno za pouátí po'istné sazby (pro
konkrétní druh maietku á poiistné riztko), pLatné v př€dtožené nab{dce. V případě dopojištění á
odpojištění v průběhu poiistného období bude Pouat princtp výpo&u attkvotn{ částíz ročního poiistného
k pňstušnému datu' Tento mechanismus bude 8arantován po celou dobu ptnění zakázky'
Poiistná částka ie pojistnou hodnotou a bude odpovídat nové ceně mejetku'

5.
6-

?.

odchyLně od ZPP P-3oď14 čLánek 3, odstavec 2)' písmeno h) sé pojištěni Vztahuje i na poškoz€ní Věci
během přepráVy stroje jako náktadu'
se pojištění Vztáhuje na poškozeni
odchyLně od zPP P'3@/L4 článek 3' odstavec 3)' p{smeno
pojištěni sé ujednává poiištěn{
předmět
poiištěných
Pro
t€
n
to
stroiú'
sket
skteněnÝch dítů- výhtedových
pojistné
příloŽe
smlouvy'
V
č'
2
této
Uvedeného
bez spotuúčasti á do limitu
Pojisiitel poskÉne poiistnikovl bonifikaci ve smyslu Dotožky Do8106_ Boniftkace _ Vymezení podmínek

i

o

(1401).

Poiistitet na zákládě p1s€mné žádostÍ pojistníka provede Vyhodnocení škodnéhoprůběhu póJistné smlouvy
jeden pojistný rok. Bude_ti skutečná hodnota škodnéhopíůběhu poiistné
za hodno(ené období' kterým
stanovená, přtzná poiistitet bonifikaci následovně:
smlouvy nižšinež hodnota smluvně
'e
výše bonifikace

škodný průběh

30%

do0%
dolO%

20%
10%
o%
o%

do 20%

do30%

nad 30 %

Článek Vr.
Prohlášen{ poiistníka
1.
2,

Pojistnik potvrzuje, že před uzavř€nim tohoto dodatku mu byly oznámeny Ínformác€ V souladu
s Ustanovením s 2750 občanského zákoníku.
Poiistník Potvrzuje, že byl tnformován o rozsahu a účeluzpracováni jeho osobních údajúa o práVu

ustenovením $ 11, 12, 21 zákone č. 1oV2000 sb. o ochraně osobn1ch údajů'
(napi
Pojistnik potvrzuie, že před uzavřením tohoto dodátku převzat v l1stinné nebo iiné textové podobě
na trvaLém nostči dat) dokumenty uvedené v čL I. bodu 2' této pojistné smtouvy Ve znění tohoto dodetku a
s€známil se s nimi' Pojistn{k si je Vědom' že tyto dokumenty tvoři nedtlnou součást této poiistné smlouvy
V€ znění tohoto dodatku a upravuji rozsah pojištěnt' jeho omezén{ (včetně V'iLuD' práva a povlnnosti
poiištěnía nástedky jejich porušení a dá[š{ podmínky poiištěnía pojistn{k j€ iimi vázán stejně
účastníků
přístupu k'nim v soutadu

3.

5

iako pojistnou smlouvou.
4.

Pojistnik potvrzuje' že adresa ieho sídLá,/bydtiště/trvátéhopobytu a kontekty eLektronické komunikáce
jinými
uvedené v tomto dodatku jsou aktuátni, a souhtas{, aby tyto údeje byly v přípedě jejich rozpoÍL! s
pojištěnýÍn'
pojistník€
m
nebo
údá'i uvedenými v dHve uzavřených poiistných smLouvách' Ve kte.ých
souhlasí i pro případ' kdy
vyuitvany t pro Účety takových poiistných smtuv. s tímto postupem poiistn{k
'e
pojisti'teÍi o;nám{ změnu ieho s1dta/bydLiště/trvalého pobytu nebo kontáktů etektronické komuni'kace v
doll trvani této pojistné smtouvy' Tím není dotčena možnost pouívání jinýCh Údaiů uvedených v dříVe
uzáVřenÝch pojistných 5m[ouvách'

5.

6.

7-

Poiistník prohlašuje' že má opráVněnou potřebu ochreny před nástedky pojtstné udátosti (po'istný zájem)'
Poiistník prohbšuje' že věct nebo jÍnéhodnoty pojtstného zájmu poiištěné touto pojistnou smlouvou Ve
jiného
znÉn{ tohoto dodátku nejsou k dátu uzavřeni tohoto dodatku pojištěny proti stejnÝm nebezpečtm u
uved€
n
o
pojistit€l€,
pokud není V po'istné smlouvě ve znění tohoto dodatku \.ýsLovně
iinak'
Smtuvni strany se dohodty' že pokud tento dodatek podtéhá poýinnosti Uveře'něn{ podte zákona
č' 34ď2015 sb.' o zvLáštn{ch podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňován1 těchto smluv
tento dodatek (Vč€tně všech přédchozích dodátko
á o r€8tslru smluv (dá[e jen ,,ákon o řetistru smbť),
jtž
povinen
uveřejnit poiistn{k' a to v€ lhůtě a způsobém
po1itné
dřÍve
uvéře'něny)
a
smtor'rvy' nebYLy-ti
'e
povlnen
informovat pojistitele o zashní tohoto
bezodkl-adně
Poji'stník
stanáveným tímto zákonem'
dodatku správc1registru smluv zprávou do
'e dátové schránky ID: n6tetn3'

Nezaiisti_ti pojistník uveřeiněni tohoto dodatku (Vč€tně všech předchozích dodatkú a poii'stné smtouw'
nebviv_ti jtž dřive UveřeJněny) podte předchozího odstavce Ve lhůtě 30 dni ode dne jeho uzavření,
je pójistttet opravnan sam tenio dodetek (včetně Všech předchozích dodatkú a pojistné smlouvy) uveřejnit.
brá iento pripad pojistník \.ýsLovně souhtasí s poskytnutírÍ/uv€ř€iněním informáct o tomto dodatku
(a o Vš€ch předchozích dodatcích e pojistné sm[ouvě)' a to v íozsahu nezbytném pro splnění povinnosti
dle zákona o re8istru sm[uv' Poiistn{k' je-ti osobou odltšnou od pojištěného, dáte potvrzuje' že poiištěný

del souhles s poskÉnut{ďuveřeiněním informácí o tomto dodetku (á o všech předchoách dodatcich
a pojistné smtouvě) ne záktedě pLné moci udělené mu pojištěnýÍn. Tákové uveře'něni nebude porušením
povinnosti mlčenlivosti pojistitele Ve smysLu ptátných právnich přédpisů. Smtuvní strany se dohodty' že
ode dne nabyti účinnostismlouvy jejim zveře'něním v regístru se Účinky pojištění, Včetně práV a
povinností z něj vyptlivájícich' vztáhuji i na období od dáta uvedeného
počát€k pojištěni Gesp. od
data uvedeného ieko počátek změn provedených dodátkerřl' jde_li o účinkydodatku) do budoucna. smluvn{
'ako
strány nepovážu'í žádnéustanovení smlouvy á dodatků zá obchodni taiémství.

č]ánck VIt.
závěÍ€čná ustanovení
1.

Není_tl ujednáno
ie poiistnou dobou doba od 01.04'2o15 (počátek pojištěno do 31.03.2020 (onec
provedené změny nabýv.'í účinno5tidnem 28.12.2017.
TíÍnto
dodátkem
Po'ištěno'
'1nak'

2-

Pojtstn{k

l.

odpověď poiistn1ka na náVrh pojistitete ná uzavřen{ tohoto dodatku (dáte ien ,,nábidká') s dodátkem nebo
odchytkou od nabídky se nepovažuje ze iejí při'etí' á to áni V případě' že se tákovou odchytkou podstatně

i€ povinen vráttt poiistiteti veškeréstevy poskÉnutézá sjednánou dobu pojištění,jestliže
Po'istnik poiištění Vypoví před uptynutím pojistné doby nebo iestLiže pojištění zanikne z jiného dúVodu
před uptynutíÍň po'istné doby, s výiimkou zániku pojistného záimu po'istnika.

neměn{ podm{nky nebídky'

4.

Pojistník prohtašuje, že uzavřet s poiištovacím maktéřem smlouvu, na jejímžzákl'adě pojtštovec{ mekLéř
vykonáVá zprostředkovateLskou činnost v pojištovnictvípro pojistníka' a to v rozsahu této pojistné
smLouvy ve znění tohoto dodatku. smLuvní strany 5e dohodly' že Veškerépísemnosti ma]'íC{ VŽtah
k pojištěnís'ednanému touto poiistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručovanépoiistitelem
pojistnikovi nebo pojištěnému 5e považuií za doručené poiistníkovi nebo pojištěnému doručením
pojištovacírhumaktéři' odchyLně od čt. ].8 VPp P-1ooÁ4 5e pro t€nto případ
roŽumi
''adresátem"
pojištovací makLéi Dále se smLuvní strany dohodty, ž€ Veškerépísemnosti majíCí
vztah k pojtštěn{
siednanému touto po'istnou smLouvou ve znění tohoto dodatku doručované poiíštovadm makléřem Ža
pojistníka nebo Po'ištěného poiistiteli 5e považujíza doručenépoiistiteli od pojistníka nebo poiištěného,
a to doručením poiistiteLi.

5.

Tento dodatek k pojistné smlouvě bylvypracován Ve 4 stejnopisech, poiistn{k obdrží1 steinopis' pojistitet
si ponechá 2 stejnopisy a pojištovací rnáktéř obdrží1stéinopis.
Tento dodatek obsahuje 7 stran' k pojistné smLouvě ve zněni tohoto dodatku nálež{ 2 příLohy' z nichž 1 ié
fyzicky přitožená ktomuto dodátku. součástí Po'istné smlouvy ve znění tohoto dodatku isou pojÍstné

podmtnky pojistitete uvedené včL I' této po'istné smlouvy ve znění tohoto dodatku a dokument
Informace pro záiemce o pojištění' V případě' že je iakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce
o pojištěni v rozporu 5 ustanovením poiistné smtouvy' má přednost přístušnéustanoven{ poiistné
Výčet pňtoh|

přítoha č' 1 - výpis z obchodního reistříku ' nepřiloženo
příloha č' 2 - seznam poiištěných strojú'pňtoŽ€no

V ostravě dne 28.12'2017
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