,9r

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1o poiistné smlouvy č.7720881596

Kooperativa poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

5e 9ídlem Praha 8,

IČo: 47u65u

Pobřežní 6165/21, Psč 186 oo, čé9kár.publika

zápsaná V obchodním reistříku u Městského soudu v Preze' sp' zn. B ]'897
(dáte

jen'po'i3titeť')'

zastoupený ná zákbdě zmocněni nížepodepsanými osobami
Precovtště:
Kooperativa pojištovna' a'5.' Vienna Insuránce Group
zámecká 19' 7o2 o0 ostrava
téL 957 776 078

Povodí odry, státní podnik

Vařenská 310ť{9, Mořavská o9třáva, 702 oo ostrava
IČo: 7o89oo21, DIč: cz 7o89(n21
Bankovní spojen{: Komerčni banka' a.5. ostrává' 9710475V0100
ge 9ídlem

zápsaný v obchodn{m rejstříku u Kraiského soudu V ostráVě' sp. zn' AXIV' vtožka 584
(dáLe jen
'poiistn{ť)
zastoupený Ing' liHm Tkáčem' 8eneráLním řediteLem

KoresPondenční adresa pojtstnika ie totožná s korespondenční ádresou pojtštovaciho maktéře'
uzaVírají

ve smyslu zákona č.89/2012 sb., občanskéhozákoníku, ténto dodatek, kteď spol'u s výše uvedenou poiistnou
smtouvou, poJistnými podmínkamt poiistiteLe a PříLohami, na které se poiistná smlouva (ve znění tohoto
dodatku) odvotává' tvoři nedítný celek'

Tento dodátek pojlstné smtouw byt sjednán prostřednictvírn poiištovecího mák[éře:

FIXUM a.s.
se sídlem:

Mug]inoBká 27o^o5, PsČ 712 0o ostrava - Mugltnov

Ič| 253888a6
(dáte j€n

m.kléř'),

'poiištovec{
Korespondenční adresa Poiištovácího mákLéře je totožná s

\^i'še uvedenou

adresou Pojištovaciho makléře'

\t

Fo

12\

líruz

Ke dni účinnostitohoto dodatku 5e aktualizu'e seznam poiištěných strojů e snižuie se pojistná částka
V

tabulkách 2.1.1',2'2'1' a 2'3.1.

s úHnností od 14'06'2019 zní Výše uvedená pojístná smLouva (včetně Výše uvedených údajůo výše uvedených
subiektech) tako 'I
oojen

1.
2.

'b

o

dodfur' pow''l Ý

- ní enio

doJ*€l

ČEnek r.
úvodníustanovení
Poiištěným je poiistník'
K tomuto pojištění se vztáhuj{: Všeobecné poitstné podminky (dáte jen
(dáte ien
á Dodatkové pojistné podmínky (dáte ien

'zPP)

'DPPI.

'VPP')'

zvuštnípo'istné podínínky

všéob€Gné poiistné Podm{nky
VPP P'1co/14 _ pro poiištěn{ majetku a odpovědnosti
zvLáštn{ poiistné podn hky
zPP P'Lsoh4 - pro žívetn{pojištění
zPp P-2@/74 - prc poJtštěnt pro phpad odcizeni

zPP P'3oo/14

_

pro pojištěn{ stroiú

oodetkovó Poiirtné podnúnky
DPP P_52ď14 _ pro pojištění hospodářských rizik' sestáVaj{cÍ se z následuiících dotožek:

z.bezpečení
Dozlos'Předepsané způsoby zabezpečen{ - Výktad pojmú (1401)

Dozlo8'
střoi.

Předepsané způsoby zábeŽpečen{ mobitních pracovních strojů (1401)

DsTlog _ Ponorná čerpadLa nebo čerpadta v htubtnných studníCh - VýLuka (1401)
DsTl11 _ Výměna a8regátů, opravy vinutí - Vyrnezení pojistného ptnění (1401)
obeCné

Etektronická riáke _ Výluka (1401)
Výktad pojínůpro účeLypojistné smtouvy (1401)
DoB1o5 Tíh.sněhu, námraza ' vymezení podmínek (1401)
Do8106 - 8onifikácé ' Vymezen{ podmínek (1401)
DoB1o7 _ Definice jedné pojistné události pro po'istná nebezpečípovodeň, záptava' vichřice' krupobiH
(1401)

DoBlo1
DoBlo3

_

-

Druhy a

l-

článek tt.
poiištění'
př€dměty
způsoby

a rozsah

poii'štění

Ui.dnání přo Poiištěnt m.'etku
L1. Pravidta pro stanovéníVýš€ poiistného ptnění jsou podrobně uprevena v poiistných podínínkách
vztahujícich 5e ké si€dnánému pojištěnía V dalšich Ustánoven1ch tohoto dodatku po'istné sm[ou!Y' Ná
stanovení Výšépoiistného plnění t€dy múžernít V[iv napi stupeň opotřebení' provéden{ opravy či
znovupořízení nebo způsob zabezpečení poiištěných věc{.
ob€Gná

1.2. Pro poiištěni majetku je místem po'ištěn{ územi Českérepubliky, které po[štěný vtastní či po právu užíVá,
popňpádě v nich provádí obiédnanou činnost, a to vč€tně věcí ULožéných V/na dopravn{m prostředku, není_

2.

Li

dáte uvedeno ii'nak'

Přéht.d si.dn.ný.h po'tštěn{

Poiištěníse siednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech poiištění uvedených v nástedujících
tabutkáchI

2.1.1 ztv€ tní

M{sto ooiištění: územi ceské reoubtikv
Rozgh 6oiištěňí: sdr!ženúživét
Po'ištěni i€ řidí: VPP P_l'ool].{,zPP P.I5o/L4 a doložkami DoB101, DoB1o3' 0oB105, DoBlo5' DoB107

Poř'
čísto
1_

Předmět

poiištění
záříŽení d|.e
ořítohv č' 2

Poiístná

Spotuúčasť)

62111 sso Kč

10 o0o Kč

Po'tštěni s.
.iednává na

MRLP'
Přvní

ň'iko'

MRLPA
ztoňkové

.)

PoznáÍnkV:

n€ní.tiuvédéno' sj.dnáVá se pojištěnts poiistnou hodňotou uÝedenou vpídušňých poiistných podmínkách

2-2.r.

M{sto oolištění: územíCeské reDubtikv
Rozsáh poltštěnú pojištěnípro případ odcizeni
Poř.

čísto
1.

předmět

polištění
zařÍzení dte
Dřilohv č' 2

*) nen1liuÝedéno' siednáVá re

a3.1Poj
Místo l
Rozsáh

:

poiištění se
Poř.

čísto

L

Poiistná

62111 55o Kč

(5

Výjimkou loupeže přep.avovaných peněz nebo cenin)

sPotuúčásť)

Poiištění

MRLPI'

si€dnává

MRLP'
óoltštění!)

10 ooo Kč

pojiitění ! poístnou hodnoto! Úv.d€nou

v přísLuiný.h pojistný.h podmínkách

Územi Ceské repubLtkv

lÍ dté čtánku 2 ZPP P-300n4
řÉúVPp p-1oo/74'zPP P-3Í:b/L4 a dotoŽk.mi Do8103, DoB106' DsT109' DsTl11
Poitštěni sé
MRLP'
MRLPB)
po'tstná

PřédÍnět

PoíštěÍÍ
zařizení dte
ořítohv č.2

ástka!o)
62 11l 55o Kč

spoluúče.t')
10

0m (č

siednává na

První

řitiko'

zlomkové

ooltštěni|)

,

.enrllLvedenosj.."ávás.po'Éténspo'L:tnouhodaotouuvedenoLvprotut1y(hponsÚy(hpodm1lJ(t

nová cena jéwjádřenÍ poÍstnéhodnotyve smyst! U9tánoveníčt'21odst' 2) Písm' a) VPP P 1ooÁ4
písm' b) VPP P-10oÁ4
časová.ená je vy]ádřenÍ po]1stné hodnoty Věct ve smystu lstanovení čL 21odst'
písň. c) VPP P-100Á4
obwkLá cena jéVyjádření pojistné hodnotyvěcive smystu ustanovění čL 21odst'
jiná cene je \yjádření Pojistné hodnoty věcl Ve smyd! čL' V' zvtáštni ljednánítéto Pojútíésmtouvy
první rinko Ve smyslu trst.noveničt' 23 odst. D písm' a) VPP P 100Á4
MRLP je horní hránicí pojistného ptnění V souhrnu,e všech pojistnýth udátostí vzniklých vjednom Pojistném loce' ]e tí
pojištění sjednáno na dobu l(ratšínež jeden pojiŠtný lok je MRLP horní hranicí pqistného plněni v souhrnu ze Všech
pojístnÝch událostí vŽniklých zá dobu truání pojištěnÍ.
ztomkové pojištěn( ve smysLu čL 23 odst.1) pism' b) VPP P-100Á4

')

spotuúčast ňŮžé být Výádřena pevnou částkou' procentem' časovým úsekémnebo jejich kombinací ve smysLu
čL 11odst' 4)VPP P 100/14
odchvLně od čt' 8 odst. 1) věta druhá zPP P-600,44 poskytne pojistite| n: úhradu všech Pojistných udátostí nasťatých
během jednoho Pojistného roku pojistné plněiiV souhrnu mexÚnáLně do výše timitu pojistného ptněni
odchylrě od čL 8 odst' 2) Věta třetí ZPP P-6ooÁ4 poskytne Pojístit€L na úhradu všech pojistných udáLostí nastatý(h
během jednoho Pojistného roku pojistné pLněnív souhlnu máXimáLně do výš€ subtimitu Pojtstného Plnént
dobou ručenÍserozuÍnídoba ve smvsLu č|' 11odst' 5) zPP P 4oo^4

9) intetráLn!

časová franšízaje časový úsek specifíkovaný někoiíka pracovnímj. dny' PráVo na po^stné p|něnívzniká jen tehdy'
je ti Přerušení provoru poiištěnéhod€tší než tento Počět Pracovních dní ]e li však přelušéníprovozu pojištěného detšínéž
tento pďet pracovních dií' nemá inte8rá[n1 časová franšíza vliv na \Ýšt pojistného phěnÍ.
to) agre8ovaná pojistná částka se sjednáVá v
PřÍPadě Pojištěnt souboru věcí cetková pojistná částka se sjednává v případě

pojištění vý'čtu jednotlivých Věcí a součtu jejich hodnot

3.

Poiistné plněn{

3.1. Pojistné ptnění ze všech pojištěni sjednaných tolto pojtstnou smtouvou, V souhrnu za všechny pojistné
udjtost'i způsobené povodní nebo záp|áVou, nastaLé V průběhu jednoho pojistného roku (resp' je_Lí
pojtštění sjednáno na dobu kratši než jeden pojistný rok' v průběhu trvání pojištěno, je omezeno
maxtnrálnim ročnim timitem pojistného ptnění ve Výši 20 00o 0o0 Kč; tím nejsou dotčena jiná ulednáni'
z nichž VYpWá povtnnost pojistiteLe poskytnout pojistné ptněniv nižšinebo stejné výšL
V rámci menmálního ročníhotir.itu poji'stného pinění uvedeného vÝše v tomto bodě se Však pro všechny
pojtstné udátosti nastaté v průběhu trváni poj'j'štění, které vznikno! povodni nebo záptavou v zápl'avovém
území(stánovené dte zák' č' 254l2oo1 sb', o Vodách a o změně něktenich zákonů (Vodní zákon)' vyhl
č.23ď2oo2 5b., o způsobu a rozsahu zpracováni návrhu á stanovení záp[avo\'"ých úzeíníV platném zněno
vYmezeném záplavovou čárou tzv' dvacetileté Vody (tj' úzeínís periodicitou povodně 20 tet _ '..ýskyt
povodně' ktefý je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 Let) sjednává maximátní ročni timit
pojistného plněni Ve výšl 5oo ooo'- Kč' Tim nejsou dotčena jÍná ujednáni' z nichž Vyptývá povi'nnost
pojistítete poskytnout pojistné ptnění v n'ižšinebo stejné výši.

3.2. Pojtstné plněni ze všech po]'ištěni sjednaných touto po]'istnou smlouvou' vsouhrnu za všechny pojistné
udáLosti způsobené VichŘCí nebo krupobitím, nastaté V průběhu jednoho poj'istného roku (resp' je]i
pojištěni sjednáno na dobu kratši než jeden pojÍstný rok' v průběhu trváni poji'štěno, je omezeno
Ínaximátnínr ročninr timitem pojistného ptněni ve Výši 20000 00o Kč; tím nejsou dotčena jiná L]jednání'
nebo stejné Výš!
z ni'chž Vypl'ivá povinnost pojistiteLe posk}tnout poji'stné p|nění V nížší
3.3. Pojistné ptněni ze Všech pojištění sjednaných touto pojistnoLr smlouvou' vsouhrnu za Všechny pojistné
udáLosti způsobené sesouvánínr půdy' Žřícením skal nebo zemin, sesouváníň nebo zřícením lavin,
zemětřesenim' tihou sněhu nebo náÍnrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku tesp' je_tŤ pojištění
sjednáno nadobu kratšínež jeden pojistný rok' V průběhu trvání pojištěno' je omezeno maxirnálnírn
ročnímtimitem pojistného ptnění Ve Výši 20ooo000 Kč;tim nejsou dotčena jiná ujednání z nichž \,yptývá
povinnost pojistitele posk}tnout pojistné p|'něni V nižšínebo stejné výšt'

1. Poiistné zá

LL

1.2.
1.3.

Čtánek IIt.
výše a způrob plácení poiigtného

po'i.tný rok čin{:
Živ.tní po'gtění
'€den
Poiištěn{ přo Pňpad odciz.ní
Poiištěni stÍo'ů

solhřn Poiistného ze s'ednaná poFštění 2e
sLeva za dobu trváni pojištěni čŤni15%
obchodni steva činí15%

po'i'tný Íok čtn{

......... 563 698'' Kč

'.den

celkové Poístné2a s'edn.ná poiištěltí po st.vách 2a'edén po'{rtnÝ rok činí........'..............''............ 394 s89'' Kč
změny Prov€déné thto dod.tk€m čtn{ 't 12o,'Kč. Po slevách člnízměná řočtího
RoĚÍíPoitstné
'a Poměrná čáit Poitstného .a období 1l.06.2019 - 31.03.2020 (vÝřočÍtt d.tun' činí'625r
poiistného -783,-Kč.
Kča bud€ zaPočtena dle nížeuv€deného řozptsu 6plátek.
2. Poji'stné je sjednáno jáko běžné'

Pojistné obdobíje tříměsíčníPojistné je sptatňé k datům a

V

částkách takto:

datum:

částke:

01.o4.2019
14,06.2019
01.o7.2019
01.10.2019
01.01.2020

98 843,_Kč

-

vr.tk. 36,- Kč
98 &3''Kč - l97'- Kt = 98 646'- (č
98 &3''Kč ' 197'' Kč = 98 646,_ Kč

30.6.2019

98 843'_Kč _ 195'_ Kč = 98 648'_ Kč

3. Poiistník je povinen uhradit pojistné V uvedené Výši ná účetpojistiteLé
symboL 7720881596.

č. ú. 222622z0800' vartabil'ni

4. smluvni stránY sé dohodLy, že pokud bude v členskémstátě Evropské unie nebo EVropského hospodářského
prostoru závedená iiná pojistná daň či jí obdobný poptatek z pojištěn{ siednaného touto pojistnou
smlouvou, než
uvedeny Vbodu 1' tohoto čLánku a které bude po nabyt{ účinnostipřístušných
právnich předpisů ná Úzeňi tohoto čLenskéhostátu pojistitel povinen odvést, poiistník se zevázuje uhÍadit
'áké 'sou
nád rámec poiistného předepsaného V této poji'stné smtouvě i náklady odpovidaitct této povinnosti.

1.

Vznik škodné udátosti je

ČEnek rV.
Hlášení škodných událostí
poiistnik (poiištěný) povinén oznámit přímo nebo prostředntctvím

zpLnomocněného poiištovacího makléře bez zbytečnéhoodkLádu ná jeden z niže Uvedených kontaktních
údaiúi
Kooperatíva pojištovna' a's.' Vienna Insurance Group

cENTRuM zÁKAzNIcKÉ PoDPoRY
centrá[n{ podatetna

664 42 Modřtce
tet.: 957 1O5 1O5

2\2 602, 547 212 567
datová schránka: n6tetn3
fex: 547

2.

Na \.ýzvu poii'stitele je pojistnik (poiištěný nebo iakákotiv jiná osobá) povinen oznámit Vznik škodné
události pisemnou Íormou.

článek V.
zvláštníuiednání
1.

2.

3.

ujednává 5e' že 5e rušíUstanovení čL' 1 odst. 7) a 8), čl' 3 odst' 5)' čt' 5 odst. 3) a čl'' 9 ZPP P_15o^4.
uiednání o podPoiištění (inftačnídoložka)
uiednává se' že pokud poiistná částka př€dmětu pojištěn{ (souboru) V době poJistné udátosti nénínižšío
úce než 15% než ieho poiistná hodnota' po'ištovna pro tbto pojištěn{ neupLatn{ podpoiištěni Ve smyslu
s 2854 zákona č. 89/2012 sb.
Automatické poiištěn{ nově poHz€ného m-etku
V případě přírústku či úbytku majetku bude nové ročni poiistné vypočítánoza použitípoiistné sazby (pro

konkrétní druh maietku a poiistné riziko), platné V předložené nabídce. V př{pádě dopojištění a
odpojištění v prúběhu poiistného období bude pouat prtncip výpočtu etikvotn{ části z ročniho pojistného

t.
5.

k přísLušnému datu. Tento mechanismus bude 8arantován po celou dobu ptněni zakázkyPojistná částka je pojistnou hodnotou a bude odpovídat nové ceně mejétku.

odchylně od ZPP P_3oď14 čhnek 3, odstavec 2)' p{smeno h) 5e Poiištění vztahuje
běh€m

6.

přepravy stroie jako nákLadu'

i

na poškozen{ Věci

zPP P-3cr],/74 čllnek 3, odstavec 3)' písmeno o 5e pojištěn1 vztahuie i na poškození
dítů- ,..ýhtedových sket pojištěných stro'ů. Pro tento př€dmět poiištěn{ se ujednává pojištění

odchytně od

skteněných
béz spoluúčasti á do limitu uvedeného v příLoze č. 2 této poiistné smlouvy'

7.

Po]'istitel poskytne pojistnikovi bonifikaci Ve smYstu Dotožky DoB1O6- Bonifikace-Vymezení podmínek

(1401).

pojistiteL ne záktadě písemnéžádosti pojistníka provede vyhodnocení škodnéhoprůběhu poiistné smlouvy
za hodnocené obdobÍ, kterým ie ieden Pojistný rok. Bude-Li skutečná hodnota škodného průběhu poiistné
smlouvy nižšínež hodnota smLuvně stanovená, přizná pojistitet bonifikaci násLedovně:
Škodnýprůběh

do0%
do10%

Výše boniftka€e

30%
20

0%

do30%

o%

nad 30 %

8.

Eo

10%

do 20%

Pojistitet neposkytne Po'istné plnění áni jiné ptněn{ a stužbu z Po'istné smLouvY v rozsahu' V jakém by
tákové ptnění nebo sLužba známenály porušen{ mezinárodních sankcí' obchodn{ch nebo ekonomických
sánkcí či flnančních embarg' VyhlášenýCh za účelemudržení nébo obnoven{ meánárodn{ho m{ru'
bezpečnosti' ochrany záktadn{ch tidských práV a boje proti terorismu. za tyto sankc€ a embarga se
povaŽuj{ zeiména 5ankc€ á embarga organizec€ spoi€ných národú' Evropské unie a Českérepubtiky. Dál'e
také spojených státú áÍnerických za předpoktadu' že neodporu'í sánkcím e embergům uvedenÝm
V předchoá větě'

čHnek vI.
Prohlášení poitstníka, retistÍ smluv, zpracování osobních údaiů

t.

Prohlášenípolktn{ka

1.1. Po]1stn{k potvrzuje, že v dostátečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal V li'stinné nebo,
sjeho souhlasem' viiné textové podobě (např' na trvaLém nosiči dát) lníormace pro kti€nta' jejtchž
součástíjsou Informáce o zprecován{ osobn{ch údajův neživotním pojtštění, a seznámil se s nimi'
Poiistn1k si je vědom, žése jedná o dútežitéÍnformace, které rňu nápomohou porozumět podmínkám
sjednávaného po'ištění' obsahu]1 upozorněni na důLeáté aspekty poi1štění i významná ustanovení
pojistnÝch podminek'

1'2. Pojistník potvrzuie' Že před uzavřéním tohoto dodatku mu byly oznámeny infoÍmáce v souládu
5

L3.

ustánovením $ 2760 občanského zákoniku'

Pojtstník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodátku př€Vzal V llstÍnnénebo
iiné textové podobě (nápř. ná trvá[ém nosiči dao dokumenty uvedené V čL I' bodu 2' této pojistné smtouvy
ve zněn1tohoto dodatku á seŽnámiL se s nimi' Pojistník 5i je vědom' že tyto dokumenty tvoH nedílnou
součást této po'istné sm[ou\,y ve znění tohoto dodatku a upravuií rozsah pojištěn{' jeho omezení (Včetně
porušent e da[š{ podmínky pojištění a
Výtuk)' práva a povinnosti účastn{kúpojištěn{ a násLedky
jako
je
pojistnou
po]1stník
vázán steJně
5mlouvou.

'imi
že adresa ieho
t.t. Poiistnik potvrzuie'

'ejich

sídL-a/bydtiště/trvátého pobytu a kontakty eLekronické komunikáCé
rozporu 5
uv€dené v tomto dodetku isou aktuální' a souhLásí' ábY tyto údaie byty v připadě
nebo pojištěným,
údaji Uvedenými v dHVe uzavřených Po'istných smlouvách' v€ kte.ýCh je pojistníkem
'e'ich
'inými
vyuávány i pío úč€ty takových poiistných smluv' s tímto postupem poitstník souhLasí i PÍo Případ' kdy

poiistiteli oznám{ změnu ieho sídLa/bydLištvtrvátého pobltu nebo kontaktů etektronické komunikacé V
době trvání této po]1stné smtouvy. Tím není dotčená možnost pouávání jiných údaiúuvédených v dříVe
uzavřených poiistnýCh smlouvách.
t-5. Poiistník prohtašuie, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné Udátosti (pojtstný zájem).
Pojistn{k, je'ti osobou odtišnou od poJištěného, dále prohtašuie' že mu Pojištění dati souhtás k poiištěn{.

l-6. Pojistntk prohlašuie, žévěci nebo jiné hodnoty pojistného zá'mu pojištěnétouto pojistnou smlouvou ve
zněn{ tohoto dodatku neisou k datu uzavření tohoto dodatku poiištěny proti st€Jným nebezpečim u jiného
pojistit€le, pokud neni v poiistné smlouVě ve znění tohoto dodatku výstovně uv€deno jinak.

2.

Registr smtuv

podtéhá
2.1. Pokud výšéUvedená poiistná smlouva, resp' dodatek k poiistné smlouvě (dá[e ien
',smtouva)
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dáte jen
Ve smyslu zákone č.340/2015 sb'' záVezuje se
'r.8Gtr!
pojistnik k je'ímu uveřeinění v rozsehu' zpúsobem
a ve thůtách stenovených citoveným zákonern' To
nezbavuje poiistitele práVa, aby smlouvu uveřejniL v registru sám' s č{mŽ po]'istnik souhlasí' Pokud je
pojistnik odtišný od pojištěného' pojistník dáte potvrzuje, že každý pojištěný souhtásit s uveřejněním

Při vyptněni Íormulářé pro uveřejnění smLouvy v re8istru i€ pojistník povinen Vyplnit údaje o poiistiteti
(jako smtuvní straně), do poLe
schřánk.'' uvést n6t.tn3 a do pole
imlouw' uvést číslotéto
'D.tová
''č{slo
po'istné smLouvy'
Poiistník se dále závazuie' že před záslánim smlouvy k Uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřeinitelných
informací (např. osobních údájůo fyzických osobách).
smtuvní strany se dohodly' že ode dne nabytí účinnostismlouvy (resp' dodátku) iéiímzveřejněním
v r€8istru se účinkypojištění' Včetně práv a povinností z něj vYptývajÍcích' vztehu'í i ná obdobi od data
uvedeného iako počátek pojištění (resp' od data uvedeného jako počátek změn provedených dodetkém' jde_

3.

ti o účinkydodatku) do budoucna'

zPRAcoVÁNÍ osoBNÍcH ÚDAtl]
V nástedujicí části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údaiů'Tyto inÍormace
se na Vás uplatní' pokud iste fozickou osobou, a to s výiimkou bodu 3'2', kteď sé ná Vás uPbtni i pokud
jste právnickou osobou. Vice informac{, Včetně zpúsobu odvollni souhbsu' možnosti podáni námitky
v přÍpadě zpracování na záktadě oprávněného záimu' práva ne přístup á detších práV' nateznete
v dokumentu Informace o zpracování osobních údaiůV neživotnÍm poJištění, kteď je trváLe dostuPný na
poiištovně KoopeÍátiva''
webové strán(e WwWkooo.cz v sekci
',o

3.j- tl.lFoRÍt^AcE o zpRAcoVÁNÍ osoBNÍcH ÚoA!Ů BEz VAŠEHo souHlAsu
zpracování na zákLdě plnění smlouvy á opřávněný.h zármú poiígtitete
Pojistník bere na vědom{' Že jeho identifikačn{ a kontaktní údaie' Údájé pro ocenění Ézika při Vstupu do
poiištění a údaie o využívánístužeb zpracovává pojistitel:

-

pro účétyko&Ulo.q nóv(hu a uzovření poiistné smlouvy, posouzení přiiotelností do poii'štěni, spráw o
ukončenípojístnésmLouvy a líkvidrce poiistných udáIo,tí, když Vtěchto případech ide o zpracován{
nezbytné Pro Plnění smlouvy, a
pro účelyzo'ištěnÍřádného nostovení o plnění smluýních vztohů s pojtstnÍkem, zaiíštěnío soupoiíštění,
stotistíky o cenotvorby produktů, ochrony provních nárokťI poii'stttele a preýence a odholovóní pojístných
poduodů o jíných protípróvnich iednání, když v těchto případech ide o zprecování záloženéná zákládě
opřávněný.h záimů pojistit€le' Proti takovému zpracování máte právo kdykoLi podat námitku, která
můŽe být upl'atněna způsobem uvedeným V Informac{ch o zprácování osobní€h údaiúv neživotním
pojištěnt'

zPracování pro úč.lyplnění zákonné poúnnosti
Pojistn{k b€r€ na vědomí' že ieho identifikačnt e kontaktní údájéá údáje pro ocenění rizika při vstupu do
po'ištěn{ po'istitet dále zpracováVá ke splněn{ !vé ákohné Povinnorti \yp[,ýva'íc{ zeiména ze zákona
upravujícího distribuci pojištěni á zákoná č. 69/2005 sb.' o provádění mezinárodních sankci'

3.2. PoVtNNosT PousTt{ÍKA rNFoRMovAT TŘErÍ osoBY
Pojistník se Žávázuje informovat káždého poiištěného, jenž ie o5obou odlišnou od pojistníka' a pHpadné
detši osoby, které uvédl v pojistné smLouvě ve znění tohoto dodatku, o zpr.cováni iejich osobních údaiů'
3.3.

t

FoRMAGE o zPRAcovÁNÍ osoBNÍcH úoAlúzÁsTuPcE PotrsTNÍKA

zástupce právnické osoby' zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere ne
vědomi, žé
identifikační á kontaktní údaje poiistitel zpracovává na základě opřávněného záimu pro

účelykoikulace, nóvrhu o uzavfuní poiístné smlouw, spróvy o ukončeni poiistné smLouvy, Li'kýidace poiistných
'eií
udóIostí, zdiíštěnío soupoiíštění, oÝhrony próunich nórokú poií,títele a prevence a odhaloýóní poÍi'stných
podvodú o iiných protipróvních jednóní. Proti takovému zpracování má taková osobe právo kdykoli podát

námítku' která můžebýt uptatněna způsobem uvedeným v Inform.cích o zpracování osobních údajů

v neživotnim pojištění'

zpř.cován{ pro účetyPlněn{ zákonné povinnosti
zástupce práVnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba opráVněná Žastupovat poiistníka bere na
Vědomí' že identifikáčnt a kontaktní údaje poiist{tel dále zpracováVá ke splněn{ své zákonné povinnosti
Vypt'ivaiící zejrnéná ze zákona upravuiíciho distňbuci po'ištění a zákona č' 69/2(106 Sb', o provádění
meánárodních sánkcí.
Podpts.m tohoto dod.tku potvrzui.t., žc i'te 3e důkládně seznámil50 smys]em . obsahen souhlasu s.
Uděten{m s.známil 5 dokumént.m Infolm.ce o
zpr.Gováním orobních údaiúe že Í5t. 5e př€d

d.lšíChspřávcú'
zpracování osobn{.h úd.iův n.životn{m po'tštěn(
'e't.h z€iména s btižíidcntiftk.C{
řozsah.m zpř.cováváných údaiú'přávními záktrdv (dúvodv), účetya dobou zPřacován( osobn{Gh úda'ú'
zposob.m odvolán{ souhlásu . přáry, ktcřá váři v této sowislosti ná[eží.

č1ánek VrI.
závěrečná ustanovení

1.

N€ní-ti ujednáno jinek' je pojistnou dobou dobe od o1.o4.2o15 (počátek Poiištěno do 31.03.2020 (onec
po]lsténU'
Počátek změn provedených tímto dodatkem: 14.06'2019

Tímto dodatkem provedené změny a případná timto dodatkém sjednaná nová pojištěni se ňevztahují
dobu (nevznikajo před Počátkem změn provedených tímto dodátkem.
2-

Poiistník je povinen vrátit poiistit€lt Veškeré slevY posk}tnuté za sjednanou dobu pojištění, j€stl'iže
pojistník pojištěni l,ypov( před uplynutím pojistné doby nebo jestli'že po'ištěni zanikne z jiného důvodu
před uplynutím poiistné doby,

3.

4.

na

5

\^ijimkou zániku pojistného zájmu pojistníka.

5 dodatkem nebo
odpověd' po'istníka na náVrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dáLé jen
''nab1dka)
podstatně
přijetí,
přípádě,
v
že
se
takovou
odchyLkou
zá
a
to
ani
odchytkou od náb{dky se nepovažujé Jeií
podínínky
nabidky.
neměni

Uiednává se, že tento dodatek mus1 být Uzavřén pouzé V písemné Íormě, a to i v Přípádě, že je pojištění
tímto dodatkem uiednáno na pojistnou dobu krátš{ než i€den rok' Tento dodatek můžebýt měněn pouze
písemnou formou.

mimosoudnímu řešení spotřebitetských sporů z tohoto pojištění je Česká
obchodní inspekce' Štěpánská 56715,1200o Praha 2' wwwcoi.cz.
subjektem věcně přislušnÝm

k

6.

Poiistn1k prohlašuje, Že uzavřeL s po]1štovacim makléřem smLouvu' ne iej1mž záktadě po'ištovací maktéř
vykonává zprostř€dkovatelskou činnost v po'ištovnictú pro poJistn1ká, a to v rozsahu této pojistné
smlouvy ve znění tohoto dodátku' smluvní strany 5é dohodty, Že veškeré pisemnosti máiíc{ vzteh
k po'ištěn{ siednanému touto pojistnou smLouvou Vé zněni tohoto dodatku G V'ýjimkou písemnosH
směřuiícich k ukončeni poiištění z€ strany poiistitele zasilaných pojistitelem 5 dodeikou, které budou
zes{Lány na korespondenčn{ ádresu poiistníka) doručovánépojistitetem poiistníkoú nebo pojištěnému se
povežuií za doručenépoiistn1kovt nebo pojištěnému doručením poiišťova(ímumakLéři' odchyl'ně od čL 18
rozumí pojištovácí mak[éř' oále se smLuvni strany dohodly,
VPP P_1ooÁ4 se pro tento připed
''edresátem"
že veškerépísemnosti májíc{ Vztah k poiištěni siednánéínu touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto
dodatku doručovanépojištovec{m makléřem za poiistn{ká nebo poiištěného pojistiteli se považuj{ za
doručenépojistiteLi od poJistn{ka n€bo pojištěného, á to doručen{m pojistiteti.

7.

Tento dodatek k poiistné smtouvě byLvyprácován ve 3 stejnopi'sech' pojistník obdrži 1stejnopis' pojistitel
si ponechá 1 stejnopis e poiištovací maktéř obdÉ{ 1 stejnopis'

&

Tento dodetek obsahuje 9 strán' k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náteží2 pHtohy, z nichž 1 je
fyzicky přttožena ktomuto dodátku' Součástí pojistné smlouvy ve zněnt tohoto dodatku isou pojistné
podm{nky poiistitele Uvedené v čt' I' této poitstné smLouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet přítoh:

příLoha č' 1- výpis z obchodního reistříku ' nepřiloženo
přiLoha č' 2 - seznám pojiŠtěných stÍojů_ přiloženo
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-.--: --'--za pojistitele
]iříTeichmán

'

V ostravě dne 13 o5.2o19

:--.

PovodÍ odÍy,
s'iótní podnik

'l]

V ostravě dn€ 13'06.2019
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pďrtčná vě.

vKč

6225 Prá.ov'í ltřoi !.ňolk.|ný
nosíčňářadí R€FoRM l/lETMc H6 s

re8značka] Ť0o 3263

a.lňí ..ĎNa
t{lt: GF 207ď1
$ňoilŽdňÝ
5270 Ť.@vní .trc'''.{
rosíčnářadí REFonM METRAG H6

VAR226020DÁA7o86o
leg'2načka] T0o 3329

6177 !.Láí aďa

s

s2280
lcB4cxsMt813418a6

Lt!t. GF 2072

..mol('dný
6la2 Pr..MÍ *ro,'..(
Ýpádto nakt dač lcB 40(
75

nosič nář.d( REFoRM ivlEÍMC H6

)

777íl a.ln(
652!

10

6523

..!ď! lád

x

íosičnářadí Réfom M.tr.c H5x
lll.tr.G H6x

ř.ln{..Dov,
L2

ttštá GF 2072
A61 Móbtl
Ía.ovní štroj sámoiízdnÝ
ltetně oříslušensM
'vlu.k

654t lYpádlo

'..l
M.ní

noslč ňářadí
14
15

15

n.forh M.k.( H6x

7669 č.lr( ..óÓvá ž.<( lt|t. GF 2072
7418 č.ln(.é!ová l.<( tišt GF 2072

L9

nářad(AEB! T.rratrac TT 21o

Ž1
22

(Ótdý n.kLd.č přl5lušéň.tv{m

23

ř.tně ňUlřóVáčé Llpcoá

22 HP
zamďacího kartáče

'

0@

vAR 22602sAAC00253
RZ TO1 3?04

2010

1 5oO 00(

61C11105670
Rz Ť@ 3666
vAR22602544C00344
ŘzÍoL s25T

2010

5

s9922

2014

140

55051

mc

5m O0(

1 500

oui

20!2

20o OoC
14400C
aoo ooc

2A!2

700

00(

10\2

re8' značka: T0o 5231

112015
59@25100249

2012

10a 00(

2AL2

700

659351246

2012

6so m(

@(

ssP

7qfi uot{L ř.rp..t.t nL.. pí!bšéň.tv{m

Rz €T2

38o]

2012

752!

vAR 2260314AC3@80
RZ TO1 8389

2013

/AR 22@31ÁAc3@79
rz T01 838a

2011

r'AR 22603144C30078

2013

vaR 2260314AC30@1
RZ T018387

2013

17@ m(

57373
31009135905
12 Ť00 5326

2013

6 2@ 00c

1466

2013

847 720
848 847

zÍa

752C
7SZ1

)l

7529

fu. MČs 24 -ssdP

nosič nářad( R.forh Metr.( H7sx

a.trí ...oýa

'.ď

ttlt

nosič nářadí R.fom

140

GF 2072

M.tr.. H7sx

rosíčnářad{ R.Íom Metrác H7sx

753( !.ln( ..Eova ,..Í ttšt. GF 2072
z9

75!t

t0

7',l,Á

]osič nářadí R.fořň

M.tl.. H7sx

|.lÁ ..Wá ]''án1rz

GF 2072

tz To1 8386

17m

1,{O

trk 2012)

l1

7581

l2

7597 tv.h.vá $kŽčká !átďá RoBoFLAtl
772t strcl prc {č.tíGt.ňít F.rrařt Turbo 4

t3

2tw

rz r01 3705

Žo1119o0@5

Ltrí...ďa á.í ttttá KtlHN PRo 21o
747' l.dnoo.ý í6ičňář.ď furt 59oo T.lfuó'

2l

150m

2ma

436É232!7

7459
1o9tč

Žo

O0(

1 s00 00(

lz Ť015295

'ENSEN ^

LA

15m

2010

2712]25

h

Pracoňí stloj přÍpojný
5it0 xL
štěpkď.č

L7

2m5
2@7

/AR 226025ÁAc@265

57475

7\2h Mďorová 3.keak Brt.lrn.l.r
v'čétněmulčowče1'25

15@@(

210

ttatá GF 2072

nosič nář.d( n.'orm

re8'značka] Ť0o 3720

2006

MENzt MUCX A81 Mobtt

R2m13729

mc
OOC

mC

É1o0(

po'tltaňá vac

lopoto klopočko wze^ó nby, objeh 8so

osíčnářad{ R.fom

..pová

'.<(

M.tr.. H5x

Ltlt. GF 2072

osič nářadí R.fom M.t.5. Hsx

..!Óvá

'.C{

ltat. CF 2072

olič nářzdi R.Íom M.tr.. Hsx
<epová

'..í

ltat. GF 2072

osič náhdí R.Íom

lu.tr.. H5x

vaR 22503044C40315
Rz Ťo2 o49o
61392
Rz Ťo2 0489
61393
Rz Ť@ 5390
61394
Rz Ťo2 0491
61395

nářad{ Rďorm

'..Í

M.tr.. H5x

lt}t. GF 2072

nář.dí náI6řň

''.třá.

H4x

VAR 226o3oÁAc5o371

RZrOZ 2477
61768
RZ TO2 2986

..Pová ž.<( li|t. GF 2072
ňářádí

@pďá

R.íóřň
'.c{

'ú.trá.

ltlt.

náradí R.form

tl6x

GF 2072

M.tr..

vaR ?2503084C60384
Rz Ťo2 2985
61772

1 793

000

t|7Rx
170 000

nosič nářadÍ Rolorm Molrac H4x

kolový REFoRM lllotrác H7 Rx

62111550

