.B
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č.9 poiistné smlouvy č.7720881596

Úsek poiištění hogpodářských ňztk

Kooperativa pojišťovna,a.s', Vienna Insurance Group

se sídlem Přaha 8' Pobře'ni

rČo: 47u6617

66í2L PsČ 186

m, Česká řepubtika

zapsaná V obchodním reistříku u Městského soudu v Praze, sp. zn' B 1897
(dáte jen
ť)'
',Poii6tit
zestoupený na základě zmocnění nížepodepsanými osobáÍni

Pracoviště:
Kooperativá po'ištovná, á.s'' Vienná Insurance Group
zámecká 19, 702 0o ostrava
tel 596 279 862

a

Povodí odry, státní podnik

310ť49' Mořavská ostrava, 7o2 0o ostrava
Ičo: 7o89oo21, Dtč: cz 70890021
Bankovni spojení: Komerční bánke' á.s. ostreve' 977o476ýoL@
5e síd]em Varenská

zapsanýv obchodním rejstřiku
(dáte

u Kra'ského soudu v

ostravě' sp. zn' AXIV, vl'ožka 584

ien ''po'ktník")
zastoupený In8. ]iřím Pa8áčem, geneÍáln{m ředitelem
Korespondenčni adresa pojistniká

totožná s korespond€nční adresou poiištovaciho makléře.
'é

uzaVírají
ve smyslu zákona č. 89/2012 sb', občánského zákon{ku' tento dodat€k,

smlouvou, PoiistnýÍni podmínkami poiistit€le
dodatku) odvoLává, tvoří nedítný ceték'

který spotu s v,ýše uvedenou pojistnou

á pňlohami' na které 5e pojistná smlouva (ve znění tohoto

Tento dodatek po'istné smtouvY byl sjednán prostřednict!'Ím pojištovaciho makléře:

FIXUM a.s.
sG

ídhm: Muglinowká 27oÁo5, Psč 712 m ostřava - Mutlinov

rČ: 25388886
(dáLe jen

,,porštov.d m.ktéř)'

Korespond€nční adresa po'ištovacího makléře ie totožná s výše uvedenou adresou poiištovacÍho makléře'

Ke dni účinnostitohoto dodatku se aktuali2uje seznam pojištěných stroiú a zvyšuie 5e pojÍstná částka
v tebutkách 2.1'1.' 2.2.1. a 2.3'1'

s účinnostíod 03. 01. 2019 zní Výše uvedená poiistná smLouva (včetně výše uvedených Údájů o
subiektech) takto':
j

po'.n bŇo dod.br' pofiu'e E

-

né' bfto

\/ýše uvedených

dodrer

čtánek I.

1.
2.

úvodníustanovení
Pojištěným

Poiistnik'

'e
K toínuto poiištěn{
se vŽtáhui{: Všeobecné pojistné podmínky (dáLe jen
(dáte ien'zPP') á Dodatkové poiistné podm{nky (dáte jen

'DPP').

'yPP')'

Zvllštn{ pojistné podm{nky

všcobecnéPo'lrtné podh{hky
VPP P_l(lo/l4 _ pro poiištěnímájetku a odpovědnosti

zvláštÍíPolbtné podm{nky
zPP P_1s0^4 _ pío živétnípojištění
zPP P-2(n/L4 - plo pojištění pro př(ped odcizení
zPP P_30o^4 _ pro pojtštění stroiú
Dod.tkové poiktné podn{nkv
DPP P_52ď14

_

pro poiištěn{ hospodářských rlák' s€stávaiíCi se z následuiícÍch dotoŽek:

z.b.zp.č.ní
Doz1o5
Doz].o8

Předepsané způ5oby zabezPečení_ Výktád poimů (1401)
- Předepsané způ5oby zabezpečení mobitních pracovnich stroiů (1401)
_

Stroi.
DST1o9

DsTl11

_
_

Ponorná čerpedl' nebo čerped[a v hlubinných studních _ VýLuka (1401)
Výměna a8r€8átú, opravY Vinutí - Vymezení pojistného pl'nění (1401)

ob€Cné

0oB101 _ ELektronická riŽika _ Výtuká (1401)
DoB103 _ Výktád poimú pro účelypojistné srnl'ouvy (1401)
DoBlos _ Tíhá sněhu, námrázá _ VYmez€n{ podm{nek (1401)
DoB106 _ Bonifikece _ Vymezení podm{nek (1401)
DoB1o7 _ Definice jedné po'istné udátosti pro pojistná nebezp€č{ povodeň' záplava' vtchňc€'
(1401)

čtán€k Ir.
Druhy a způsoby poiištění' př€dměty

1.

a rozsah

krupobit{

poitštění

ob.cná uiednání přo poiištěn{ m.'€tku

1.1. PráVtdlá pro stanovení Výše poiistného ptnění jsou podrobně uprav€na v pojistnýCh podmínkách
vztáhujicích s€ ke sjednanému pojištěn{ e V dalších ustanoven{ch tohoto dodatku pojistné smlouvy. Na
stenovení Výš€ pojistného ptnění tedy múž€ mít vliv např. stup€ň opotřebení' proved€n{ opravy či
znovupořízen{ nebo Žpúsob zebezpečení pojištěných věc{'

t.2. Pro pojištění majetku ie místem pojištěni území čéskérepubtikY' ktérépoiištěný vtastni či po práVu užívá'
popřípadě V nich provádí objednanou čínnost,a to včetně věcí uložených V/na dopráVním prostředku, neni_
ti dáLe uvedeno itnak'

2.

Př.hLd si.dnánýCh poiiatění
Pojištění s€ sjednáVá pro předměty poiištění V rozsáhu á ná místech pojištěn{ uvedených v násteduiících
tabulkáchI

2-La Živ.tr'í
Mítto ooňštěnú územíČeskérepublikv

Rozs.h Doii'štěn{: sdruženÝ žtvel
Pďištěn{ se řídí.VPP P-Lú/L4'zPP P'750/14 a dotožkemÍDoB]'01, DoBlo3,0oB105, Do8105' Do8107

poiiště

zeř[zení dle
Dřilohv č' 2

1

rerrt

pojirtná
částkaro

Přédmět

Poř.
čís]o

Li

uvedeoiiednrur
eňo' sjednává

62 391 55o Kč

spotlrúěá3tí

].0

00o Kč

MRLP'

Pďštěn{ 5e
si.dnává n.

Prvn{

ň21ko'

MRLPN

t

se poiištění
ooiištění s pojGtn
loiGtnou hodnotou uvedénou v přÍdulnÝch pojGtnÝlh podmínkách

ní
odclz€n{
2.2.L
M{3to ooitštĚníl území Českéréoubttkv
n"'".t' oottltrr* ooiiltění oro oříDad oddŽen{ (s \^iiímkou LoUpeže přepravovanýCh peněz nebo cenin)
Poiištěn{ 5e ř(dú VPP P -]roo/74,zPP P-2coh4 e doLožkami DoB1o1, DoB103' Do8105' Dozlos, Dozlo8
č{gLo

Př.dmět
poitštění

1.

zařízení dLe

Poř.

Poii'tná
čártkeo
6:1

391 sso Kč

sPolÚúč.stn
10 0oo Kč

ořítohv č' 2

MRLPJ

Poiištěn{ 5e
siednává

n.

Přvn{

rlrikot

MRLP!)

,

nenítíuvedeno' siednává sé polištěnÍ s poiistnou hodnotou uvedenou v přÍst!šných pojistnFh podminkách

2.3,1

MGto Doiištanú Územi Českérepubtikv
Rozs.h Doiištěnúdle čLánku 2 zPP P-30ď14
Pdiištění.éřídí:VPP p-10o/14. zPP P-3oď14
Poř.

Předmět

poiiatě'í

č'Í31o

1.

Dřítrhv č. 2

Poibtná
částk o
62 39l

5$ Kč

a

doložkami DoBlo3' DoB106' DsT109'

spotuúče5t')

Poitšthí te
6icdnává n.

1om0 Kč

)

DsTl1l

MRLPsJ

Přvn(

řiáko!

MRLP'

PoŽnámkv:

uvedeno' sjednává se pojištění
oojištění s pojístnou
Dojístnou hodnotou lv.denou v přtstušných poiistnýÚ podmtnkách
'

!
'
'
.
o
d
'
o

nová c€na je vyjádření pojistné hodnoty v€ smystu ustenovení čt' 2]. odst. 2) Písň' VpP P_10ď14
časová cená je výádřen{ pojÍstné hodnotyvěcive smystu ustanoveničt' 21odst' 2) písm' b) VPP P-10ď14
obvykLá cena j€ vyjádření poJistné hodnotyvěci v€ smystu ust'novení čt.2]. odst' 2) pÍsm' d VpP P_10ď14
jÍná cené ie vyjádřen{ pojÍstné hodnotyvěci vé smystu čt. V. zvtáštní uiédnán{této pojistné smtouvy
pruní arŽlko ve smystu ustanovení čL' 23 odst' 1) písm' a) VPP p.10d^4
MRLp jé horní hranicí pojistného pLněni v souhrnu z€ všech Pojistných udátostt vzniktý.h v í€dnom pojistném rocé' ]é-ti
pojištěnÍ sjednáno na dobu kratší n€ž jed€n po]'istný rok jé MRLP horní hranicí Pojistného ptíěnt v souhrnu ze všech
pojistných U d á Lostt vznikLých za dobu truání poitštění.
zLomkové poji'štění v€ smystu čL 23 odst' D písm' b) VPP P.10ď14
sPotuúčast můžebýt vyjádřene pévno! částkou, procentem' časovým úsek€m nebo j€jich koínbinací vé smystu

'

čL 11odst' 4) VPP P_10ď14
odchytně od čL 8 od.t' D věta druhá zPP P_5@,{4 poskytn€ pojistiteL ná úhrádu všech pojistných udátostÍ nastaLých
běh€m i€dnoho pojistného rotu pojtstné PLněnív souhrnu maxtmátně do výše Ltmitu po]istného ptněni
odchylně od čl' 8 odst. 2) vět3 třétí zpP P-60ď14 poskÉn€ Poiistitét na úhradu všech pojistných události n.statých
během jednoho poirstného roku poiÍstné ptnění v souhrnu máxímáLně do výše subLimítu pojistného ptnění
dobou ručenÍse.ozufi( doba ve smysLu čL ].1odst' 5) zPP P-4oď14

intétlálníčásová flánšÍz. je č.sový ús€k sPecifikovlný

někoLika PracovnÍmi dny' Právo na pojtstné ptnění vzniká jen tehdy,
provozu pojištěného détšínež tento počet pracovních dní ]e_tt však přerušení provozu Pojištěného deLší než
tento počet pracovních dnú nemá integrá tní časová franšta Vtiv na Výši pojistného pLnění'
.tretovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí' c€tková pojistná částka 5e sjednává v přÍpadě
jejich hodnot
pojištěnÍ výčtu jednotLivých věcÍ a
je_lÍ př€rušén{

'oučtu

3.

Poii.stné plnění

3.L

Pojistné p[něn{ 2e všech pojištěn{ sJednených touto poJistnou smlouvou' V souhrnu za všechny po'istné
poiistného roku (resp. je_ti
události zpÓsobené povodní nebo zápbvou, nástáLé V průběhu
poiištění sjednáno na dobu kratšínež ieden po'tstný rok' v průběhu
trvání pojištění),ie omezeno
'ednoho
pojlstného
ptnění
maxlmálním ročnímLimttem
ve Výši 20 ooo 0oo Kč; tím néjsou dotčena jiná u'ednání,
povinnost
poitstitele
poskytnout
poJtstné ptněn{ V nižšínebo steiné výši.
z nichž vyplývá

V rámci maximáLního ročniho limitu pojistného pLnění Uvedeného Výše v tomto bodě se však pro Všechny
Poiistné události nastaLé V průběhu trvání poiištění, kteÍévzniknou povodni nebo zápLavou v záplavovém
územi (stanovené dle zák' ř' 2s4/2@7 Sb', o vodách a o změně někerých zákonů (vodn1 zákon)' Whl''
č' 2362002 sb', o způsobu a rozsahu zpracováni návrhu a stanovení záplavových území v platném zněno
Vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj' území5 periodicitou povodně 20 t€t - v'i'skyt
povodně, který je dosažen nebo překročen pÍúměrně iedenkrát za 20 tet) siednává maňmáln1 ročni limít
poiistného PLnění ve Výši 500000,- Kč' Tím nejsou dotčena jiná ujednání' z nichž vypt'ivá povinnost
poiistitete poskytnout pojistné ptnění v nižšínebo ste'né výši'
3.2. Pojtstné ptnění ze všech pojištěn1 sjednaných touto pojtstnou smlouvou' V souhrnu Ža VšéchnY poiistné
události Žpůsobené vichřici nebo krupobit{m, nástálé v průběhu jednoho po'istného roku (resp' je_Li
poiištěnt sjednáno na dobu kratšínež
poiistný rok' v průběhu trván{ pojištěno, ie omezeno
maximáln{m ročn{m limitem pojistného ptněn1
ve
'eden Výši 20 ooo 0oo Kč; Hm nejsou dotčénájiná uiednání,
z nichŽ vyplývá povinnost poiistitele poskytnout pojistné ptněn{ V nižšínebo ste'né výši.
3.3. Po'istné plnění ze Všech po'ištění s'ednaných touto poiistnou smlouvou, v souhrnu za všechny po]1stné
události způsobené sesouváním půdy' zři€ením skal nebo zemin' sesouváním nebo zHcením bVLn'
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastaLé v průběhu i€dnoho pojistného roku (resp' ie_ti poiištěn{
sjednáno nadobu kratšínež jeden poiistný rok, v prúběhu trvání pojištěno' ie omezeno máximálním
ročním[1mi'tem poii'stného ptnění Ve r/ýši 20 o00 000 Kč;tímneisou dotčena itná u'ednáni, z nichž WpLývá
povinnost pojistitele poslqítnout poii'stné plnénív núšínebo ste'né Výši

1. Po|ktňé 2á leden polktnÝ řok

Lt. Živelí pottštění
1.2.

1.3'

čHnek III.
Výše a způsob placení poiistného
čln{:

Poiištěr( přo př{p.d odci2eh{
Poiištěn( střoco

souhrn Poiistnáho .. .iodnaná Poiištění z. i.den Poiistný řok čin{
sL€va za dobu trvání poitštěni činí].5%
obchodní st€vB čini 1s%

564 8l8'_ Kč

celkové poiktné 2. si.dn.ná po'tštění po sléváGh 2. i.den poiútný řok číní

395 372'_ Kč

z. tento dodatek fin{ 18 285'-Kč. Po 5levách čín{rměn. ročn{ho Poiistnaho t2 8oofKč.
Poii.tného z. období o3.ol.2o19 - 31.03.2019 (výřočn{ d.tun' činí3 o86,-Kč a bude hrazeno

Ročn{ poiistnó
poměřná čá5t

dle n{Ie wedeného rozpi'u

'putek.

2. Pojistné je siednáno jako běžné.
Poj1stné obdob1 je tř{měs{ční. Pojistné

Je spbtné k dátům e V částkách tákto:

Polstné ie sptatné k datům e v částkách takto|
datuml
01.04.2018
01.07.2018
01.10.2018
01.01.2019

částka:
95 831,_Kč
95 831,_Kč
95 831'_Kč

03.01_2019

3 o86'_Kč

95

831- 1614

=

95 217'-Kč

Poiistné je v káždém nástedujícím poiistném roce splatné k datům a
dátum:
01.04.
01.07.
01.10.
01.01.

V

částkách takto|

částka:

98
98
98
98

843'-Kč
843'_Kč

&3'-Kč
&3'"Kč

3. Pojistnik ie povinén Uhradit poiistné v uvedéné výši na účetpoiistitete
symboL 7720881596.

č. ú. 2226222/offi, vať\abíLní

4. Výše uvedené poiistné jé stanoveno b€z poiistné či jiné obdobné daně (dále Jen
za riáka uínistěná
',d.ň)

včlenskémstátě Evropské unie n€bo Evropského hospodářského prostoru. smtuvní strany se dohodty,
že v případě ŽáVedení daně z pojištění sjednáného touto pojístnou smlouvou, kerou bude po nabytí
účinnosti přístušných právních předpisů ná územítohoto jiného čt€nského státu poiistitel' povinen odvést'
s€ poiistník Žavázuie uhradit nad rámec pojistného předepsaného vtéto po'istné smlouvě i náklady
odpovfuaj{cí této povinnosti' ustanovení tohoto bodu neptatí pro dáně' které jsou případně vbodě ].'
tohoto čtánku výstovně uvedeny.

článéktv.
HHšení škodných událostí
Poiistník (po]ištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného
pojištovactho maktéře bez zbytečnéhoodkbdu ná jeden z niž€ uv€dených kontáktních údajů|
'e

Vznik škodné udátosti

KooperatÍva poJištovná,

á.s-,

Vi€nna

Insurance Group

cENTRuM zÁKAzNIcKÉ PoDPoRY
centrá[ní podate[na
Brněnská 634,
654 42 Modřice

r"',

.o]"ji!'ár'l;'u}1r

ru,.

E-maiL oodateIna@kooo.cz
Na výzvu pojistit€t€

pisemnou Íormou.

'e

pojistník (poiištěný nebo jakákotiv iiná osoba) povin€n

oŽnámit vzntk škodné udáLosti

čtánek V.
zvláštníuiednán{
1.
2.

3.

ujednává se' že se rušíustanovení čt' 1 odst. 7) á 8)' čt' 3 odst. 5), čt' 6 odst' 3) e čl. 9 zPP P_15ď14.
o podpo'tštěn{ (inftačn{ dol,ožka)
ujednáVá se' že pokud poii'stná částka předmětu poitštěn{ (souboru) V době pojistné udátostt neni nižšío
více n€Ž 15% než jeho poiistná hodnotá' poiištovna pro toto pojištěni neupLatni podpojištěni Ve smys[u
s 2854 Žákoná č.89/2012 sb.
Auton.tické poiištění nově pořÍz€ného m'dďku

uiedná

V přípádě přftústku či Úbytku rnájétku bude nové ročnípoiistné vypočÍtáno za použiti poJistné sazbY bro
konkrétn{ druh maietku a poiistné ftziko), pLatné V př€dtožené nabídce' V př{padě dopojÍštěnía
odpojištěn{ v průběhu po'istného obdob{ bude použit princip \^ipočtu atikvotní části z ročn1ho pojistného
mechánismus bude 8arantován po celou dobu ptněni zákázky.
je
pojistnou
hodnotou a bude odpovídát nové ceně majetku'
Pojistná částka
odchytně od zPP P'3ú/1-4 čtánek 3' odstavec 2), písmeno h) se pojištění vztahuje i na poškoŽen1 věci
během přepravy stroje jako náktadu'
k přislušnému datu' T€nto

{.
5.
5.

7-

i

na poškozén{
odchytně od zPP P-3oo/14 článek 3' odstáVec 3)' pismeno d) sé pojištěni vztahui€
_
pojištění
pojištění
předmět
poitštěných
s€
uiednáVá
stroiů. Pro tento
skteněných dítů \,ýhtedových sket
pojistné
příLozé
č' 2 této
smLouvy.
b€z spoluúčasti a do limitu uvedeného v
Po]1stitet poskytne Po'istníkovt bonifikaci ve srnystu Dotožky 008106 - Boniftkace - Vymezení podmínek
(14o1).

Pojistitet na zákládě písemnéžádosti pojistníka provede vyhodnocení škodnéhoprůběhu pojistné smlouvy
zá hodnocené období' kteďÍn Je jeden poiistný rok' Bude-li skut€čná hodnotá škodného průběhu pojistné
smlouvy nižš{n€ž hodnotá smluvně stanovená, ptzná pojistitet boniÍikaci náslédovně:
škodný průběh

doO%

dolO%
do 20%

do30%
nád 30 %

Výše bonifikace

30%

20%
10%
0%
o%

článek VI.
Přohtášení poiistníka, registr smluv, zpracování osobních údaiů
t.

Prohláš.ní poiistn{k.

t-1. Pojtstník potvrzuje, ž€ V dostatečném předstihu př€d uzavřenim poji'stné smlou\'y převzaL V listinné nebo'
sjeho souhlasem' viiné textové podobě (napi na trvatém nosiči dá0 Informac€ pro ktienta' jejichž
součásti jsou Informáce o zpracování osobn{ch údajův neživotn{m poiištění' a seznámil 5e s nimi.
Pojistnik st je vědom' že se jedná o důLežitéinformace' kteíérnu napomohou porozumět podmínkám
sjednávaného Poiištěnt' obsahuií upozorněn{ na důtežitéaspekty pojištěn{ \.ýznamná ustánoven{
poiistných podminek'

i

potvlzuie' že před uŽavř€ním pojistné smlouw mU byly oznámenY informa(€ v soutadu
5 ustanovením s 2760 občanského zákoníku.
t-3. Pojistník potvrzuje' že v dostatečném předstlhu před uzavřením poiistné smlouvy převzal v Listinné nebo
1.2. Poiistn{k

iiné textové podobě (např' na trvalém nosi'či dao dokumenty uvedené v čL' I' bodu 2' této pojistné smtouvy
a seznámil s€ s nimi. Pojistník s1je Vědom' že tyto dokum€nty tvoří nedílnou součást pojÍstnésmtouvY á
upravuj{ rozsah pojištění' ieho omezení (včetně výtu0' práva a povinnosti účástn{kúpoiištění a násLedky
jeJich porušení a daLší pod'n{nky pojtšténía pojistn{k je jimí Vázán stejně iáko pojistnou smlouvou'

,.-4-

Po'istnik potvrzuje' že adresa jeho sídb/bydti'štďtrvatého pobytu a kontakty eLektronické komunikace
uvedené V této poJistné smlouvě isou áktuá[n{' a souhlasi, áby tyto údaie byly v pHPadě jeiich rozporu
s jinými údaji uv€denými v dříve UzáVřených poiislných sml'ouvách' v€ kterých je pojistn{kem
nebo poitštěnýÍn' využívány i pro úče[YtakovýCh poiistnýah srntuv' s tímto postupem Poiistnik souhbsí
i pro pňpad' kdy pojtstitell oznámí změnu ieho sídta/bydtiště/trvetého pobytu nebo kontaktů e[ektronické
komuni'kace v době trvání této poiistné smlouvY' Tím nen{ dotčena možnost používáni iiných údajů
uvedených v dříve uzavřených poiistných smtouvách.

1.5. Po]1stn{k prohtašUie, že má oprávněnou potřebu ochrany př€d násLedkY pojtstné udátosti (poiistný zájeÍr0'
Po'istn{k' je-ti osobou odtišnou od poii'štěného' dáte prohlašuie, že rnu poiištění dati souhtas k pojištěni.
1.5. Poitstník prohl-ašuje' že věci nebo jiné hodnoty poitstného záimu pojištěné totJto pojtstnou smlouvou
nejsou k datu uzavřén{ pojistné smlouvy pojtštěny proti steiným nebeŽpeč{m u jiného pojistitete, pokud
nen1v této poiistné smlouvě výslovně uvedeno jinak'
2-

R.gistř 3mluv

podléhá
2.L Pokud \^i'še uvedená poiistná smlouva, resp' dodaték k pojistné smLouvě (dále jen
',smlouva)
povinnosti uveřejnění v registru smtuv (dáLe ien ,,letbt/) Ve smyslu zákona č' 34o/2o15 sb.' zevazuje s€
pojistnik kje'{mu uveř€inění v rozsáhu, způsobem a Ve lhůtách stanovenÝch citovaným zákonem' To
nezbavuje poiistitele práVa' aby smlouvu uveř€intt v regi'stru sám, s čímžpojistník souhtásí' Pokud Je
pojistník odlišný od poiíštěného,poiistník dát€ potvrzuje, že káždý pojištěnÝ souhlasil 5 uvéřéiněním

Při wptněni formuLáře Pro uveřeiněn1 smtouvy V ré8istru je pojistmk povinen Vyptnit údai€ o pojistiteli
(jako smtuvní straně), do pole
schránl.'' uvést: n6tctn3 a do poLe 'č{3Lo shlouvy" uvést číslotéto
'D.tová
pojistné smlouvy.
PoJistntk se dáLe zevezuie, že před zasLáním smlouvy k uveřejnění zajistí ŽnečiteLněn{ neuveřejntteLných
inÍormací (např. osobních údejúo fyzických osobách)'
smLuvni strany se dohodty, že ode dne nabytí účinnostisrnlouvy (resp. dodatku) jejiín zveřeiněn{m
v re8istíu se účinkypojištění'včetně práV a povinnosti z něj wptýVaiíCich' vztahují i na obdob{ od data
uv€deného jako počát€k pojištění (resp' od data uved€ného jáko počát€k změn provedených dodatkem' jde-

li

3.

o účinkydodatku) do budoucná.

zPRAcoVÁNÍ

osoB

ÍcH úDAtÚ

V násLedujici části jsou uvedeny zákbdní informace o zpracován{ Vaši(h osobních údajů.TÉotnformáce
5e na Vás uplatn1' pokud jste fYzickou osobou, a to 5 Výjimkou bodu 3'2.' který se na Vás upbtn{ i pokud
jste píáVnickou osobou. Více informác{, včetně způsobu odvolán{ souhtasu' možnosti podán{ námitky
v případě zprácování na zákLrdě oprávněného záimu, prává na přístup a dalších práV' ňaleznete
trvale dostupný na
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotntm poiištění' který
Webové stránce www.kooo'cz v sekci'o poji'štovně Koopeíátiva.'
'e

zPMcovÁNÍ osoBNÍcH ÚDAtŮ BEz VAšEHo souHlAsu
op.ávněný.h tdňo po'istit€t.
n. zákLdě p[něn(

3.1. tNFoRMAcE o
zpřecován{

'.nlo!Írřy.

Poj1stník bere na Vědom{, že jeho id€ntifikačni á kontaktn{ údaje' údáie pro oceněn{ rtzika při Vstupu do
po'ištěni a údaje o využ{ván{ sluŽeb zpracovává pojistitel:

-

pro účetykokuloce, nóvrhu a uzavření poiístné smLouýy, posouzení př\ioteLností do poištění,spróvy o
ukončeni poiístné smlouvy o ltkvídace poiístných udáIostt, když Vtěchto případéch jde o zpracování
nezbytné pro Plněn{ rňlouvy' e

pro účelyzaii.štěnt řódného nostavení d plnění smluvních vztohů s poiistníkem, zojíštěnío soupojíštění,
stotístiky a cenotýolhy produktú, ochrany próýních nórokť) pojístítele o prevence o odholovóní poiístných
podvodú o iíných protiprávních iednání, kdYž v tě(hto příPadech jde o zpracování založené ná základě
oplávněných áimú pojistiteLe. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která
můŽe být upLátněná zpúsobem uvedeným V Informacích o zPrácován1 osobních údajův neživotním
poiištění'
zpr.GoÝán( pro úč.lyPlnění zákonné povinnosti

PojÍstník b€re na vědom{, že i€ho id€ntifikáčni á kontaktní údaie a údaie pro oc€nění riáka při vstuPu do
pojištění po'istitet dále zpracovává ke sptněn( své zákonnó Povtnnosti VyptývajíCí zeiména ze zákoná
upravuj{ciho distribuci pojištěn{ a zákona č. 69/2006 sb., o provádění mezinárodn{ch sankď

3.2. PovtNNosT PottsrNÍxA tNFoRMovAÍ ÍňETÍ osoBY

.

Pojistn{k se zavazuie informovat každéhopojištěného, jenž i€ osobou odtišnou od poiistn{ka, a pňpadné
dátš{ osoby, které uvedt V poiistné smtouvě' o zPracován{ i€]1ch osobních údájů.
3.3. INFoR'úAGE o zPRAcovÁNÍ osoBNtcH úDA|úzÁsTuPcE

Po'tsÍNÍ(A

právnické osoby' zákonný zástupce nebo Jlná osoba opráVněná Žastupovat pojistníka bere na
Vědomt' že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na záktadě opřávněnáho áilnu pro
účeLykakuloce, nóvrhu d umvření poiístné smlouvy, spróýy o ukončenípoiístnésmlouw,Iikvídoce poiistných
událostí, zoiíštěnio soupoilštění, ochrany próvních nóroků poÍistitele o prcvence o odhoLováni poixtných
podvodů a ji'nýú protípíávníd1iednání. Proti takovému Žpracování má taková osoba pÍávo kdykoti podat
námitku' která můžebýt uptetněne způsobem uvedeným v Informacích o zpracován{ osobních údajú
zástupc€

v nežtvotn{m pojištěnt

zpř..ovánt Přo účolYp]nění zákonné povinnosti
zástupce právnické osoby' zákonný zástupcé nebo jiná osoba oprávněná zastupovat poiistn{ka beré na
vědom{' Že identiflkační a kontaktní údáje poiistitet dále zpracovává ke splnění 5vé ákonné povinnosti
VyptýVáJ{cí zéjména ze zákona upravujicího distribuci pojištění a zákona č' 59/2(lo5 Sb', o provádění
mezinárodních sankci.

á oh.heň lollhbslJ
dďumentenr lníofm.c. o
zpřacován( ďobr ch úda'ův noživotn{m Poiištění'
s bližš{identifikec( datš{ch správců,
'.imén.
řozs.hem 2př..ot áváhý<h úd.iů,Přávníni zákt.dy (důvody),
ritgtv a dobou zpř.Gování o3obfi{.h úd.'ů,
zpúlob€tn odvolán{ aolhl'au. právy, ktcřá Vám v této souvislo5ti nálex.

Podpdsem poiktné rmloury Potvřzuj6t., ž. i'to 5. dúkl.dně
5.
'eznámil
se zpř.Cován(m otobn{<h údriůa že ist. 5. Před í.iich uděl€ním
s€známil

smyslln
3

Článek VII.
ávěrečná ustanovení
1.

z

Není{i u'ednáno iinek, ie poiistnou dobou doba od 01'04.2015 (počátek pojištěno do 31.o3'2o2o (konec
poiištěno. Timto dodatkem provedené změny nab'ivaií účinnostidn.m 03.0L2019.
Pojistník ié povinen vrátit poiistiteLi veškeréstevy poskytnuté za sjednanou dobu pojištění,
pojistnik pojištění vypoví př€d uplynutím pojistné doby nebo jestliže pojištěn{ Žanikne z jiného dúvodu
'esttiže
před Uptynutim pojistné doby, s výiimkou zántku pojistného zájmu poiistn{ka.

!,

odpověd' pojistníka na náVrh pojtstitele ne uŽavření tohoto dodátku (dáte jen ,,nabídka) s dodetkem nebo
odchytkou od nab{dky se nepovažuje zá její přLieH' a to ant v př{pádě' že sé tákovou odchytkou podstatně
neměni podmínky nabídkY'

4.

Pojistník prohLášu'e' že uzavřel s poitštovacím makléř€m smtouvu' na iej{mž záktadě pojištovácí makLéř
vYkonává zprostředkovatetskou čínnostv pojištovnict!'Í pro poiistn{ka, a to V rozsáhu této poiistné
smLouvy ve znění tohoto dodatku. smtuvní strany se dohodty, že Veškerép{semnosti majicí vztah
k poiištěnísjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručovánéPo'istitetem
pojistníkovi nebo poiištěnému 5e považujíza doruč€né pojistníkovt nebo pojtštěnému doručením
pojištovácímu makl'éři. odchylně od čL 18 VPP P-].0ď]4 se pro tento pHpad
rozumí
'edrésátem.
pojištovácí maktéř. Dál'e 5e smluvní strany dohodly' že veškeré p{semnosti majíc{
vŽtáh k Poitštění
s'ednenému touto Poiistnou smLouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojištovác{m makLéřem za
pojistníká nebo poiištěného poiistiteti se povaŽují za doručenépoiistiteti od pojistntke nebo poiištěného'
á to dořučením po'istiteti.

5.

Tento dodatek k pojistné smlouvě byl Vyprecován V€ 4 ste'nopisech' poJistník
sÍ ponechá 2 st€jnopisy e polštovácí ínaktéř obdrží1 steinopis'

6.

Tento dodatek obsahu'e 7 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náLež{ 2 př{tohY, z nichž 1 je
fyzicky přiložena ktomuto dodetku. součástí poiistné smlouvy ve zněn{ tohoto dodatku isou poiistné
podmínky poiistitete uvedené v čt. L této poiistné smlouvy Ve znění tohoto dodátku'

obdrí 1 steinopis' poiistitet

Výčet přttoh:
pří|'oha č' ]. _ Výpís z obchodn{ho r€istřÍku ' nepřLložéno
příloha č' 2 _ seznam pojištěných stroiů - přitoženo

V ostravě dne 02.01.2019

za pojisti.Ř{FÉFATrvÁ t'oJ ŠilrvNAL s

za

poiistitele

]iříTetchntÉlNl'{sr;}N.EcFots VáC|áVutmán
-/''^M.(x^lc
7,}"dl']i.AVA

./.

,q",'

V ostrávě dne 02.01'2019
dodaték wpÉCoval ]ttÍ Ťet(hman,

L-

tel 596 279 a62
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