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Česká pojišt'ovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, l 10 00 Praha l, Česká republika

IČO 452 72 956
zapsaná v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,

kterou zastupuje

(dále jen ,,pojišt'ovna")

a

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO 002 63 958

KorespondenČní adresa je shodná s adresou pojistníka
které zastupuje

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města
(dále jen ,,pojistník")

e
\

uzavírají dodatek Č. 6 k pojistné smlouvě

Č. 899-21219-14
o pojištění majetku podnikatelů

(pojištění Živelní, pojištění odcizení)

T. č. 4913 10/2011 KONS Česká pojišťovna as., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, lČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 S účinností od 01. 01. 2015 uzavřely Česká pojišťovna a.s. (dále jen "pojišt'ovna") a Město Litoměřice

(dále jen ,,pojistník") pojistnou smlouvu č. 899-21219-14 o pojištění majetku podnikatelů - pojištění
živelní, pojištění odcizení (dále jen "pojistná smlouva").

1.2 Pojišt'ovna a pojistník se dohodli na změně níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy
uvedených v bodu 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy způsobem tam uvedeným.

2 ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
2.1 Ustanovení v bodu 2.1 pojistné smlouvy se doplňuje o pol. M3 následu,jícím zněním:

pojistná ČástkalpoL V r
. SPECIFIKACE PREDMETU POJISTENI limit plněníc. l. rizika (KČ)

2. Věci movité

M3 lOx elektrokolo ve vlastnictví pojištěného, která jsou průkazně vedena v 291.277,-účetní evidenci

2.2 Ustanovení v bodě 2.2 pojistné smlouvy se vztahuje i pro pol. č. M3 ve stejném rozsahu a se
stejnou spoluúčastí jako je sjednáno pro pol. č. Ml.

2.3 Ustanovení v bodu 2.3 pojistné smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

2.3.6 Jako místo pojištění se pro pojištěný předmět uvedený pod položkou M3 v bodě 2.1.této smlouvy
(tohoto dodatku) sjednává, pokud není dále uvedeno jinak:
- Česká republika.

2.4 Ustanovení v bodu 3.1 pojistné smlouvy se doplňuje o pol. K3 následujícím zněním:

V limit plnění spoluúčastpol. c. PREDMET POJISTENI 1. rizika (KČ) v KČ *)

K3 lOx elektrokolo ve vlastnictví pojištěného, která 291.277,- 5.000,-
jsou průkazně vedena v účetní evidenci

2.5 Ustanovení v bodu 3.3 pojistné smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

3.3.2 Jako místo pojištění se pro pojištěný předmět uvedený pod položkou K3 v bodě 3.1.této smlouvy
(tohoto dodatku) sjednává, pokud není dále uvedeno jinak:
- Česká republika.

2.6 Ustanovení v bodu 3.4 pojistné smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

3.4.5 Zvláštní ujednání vC. ujednání o zabezpečení platné pro pol. K3:
Jízdní kola na území České republiky - pojištění na první riziko
Předmětem pojištění jsou jízdní kola blíže specifikovaná v pojistné smlouvě pod pol. K3.
pojištění se sjednává pro případ odcizení, poškození nebo zničení jízdního kola pojistnými
nebezpečími:
- odcizení krádeŽí vloupáním a loupežným přepadením
- odcizení z místa obvyklého nebo k tomu určeného
pojištění se také vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu pojištěné věci při dopravní nehodě. V
případě odcizení krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením nebo odcizením z místa obvyklého
nebo k tomu určenému je pojištěný povinen oznámit tuto událost neprodleně orgánům policie, vyžádat
si protokol o této události a předložit jej pojistiteli v českém jazyce.

"p"n' vobchodnim r
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Horní hranicí pojistného plnění je limit sjednaný v pojistné smlouvě, maximálně však nová cena věci.

Limity plnění:
V případě pojištění jízdního kola pojistitel poskytne plnění za jednu pojistnou událost do výše limitu:

a) ujednává se, že došlo-li k odcizení pojištěných věcí uvedených pod položkou K3 krádeží vloupáním
a loupežným přepadením, poskytne pojišt'ovna, odchylně od TABULKY Č.1 DPPMP-P plnění do
těchto limitů plnění, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné
události:
300.000,- KČ, pokud byly pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru, jehož všechny vstupní
dveře ve smyslu článku 8 bodu 18 těchto DPPMP-P jsou uzamčeny bud'
- bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
- kombinací zámku s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním nebo
- dvěma bezpečnostními visacími zámky
Dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře,
jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Nebo elektricky ovládaná vrata, která
nelze ovládat z venkovní strany a která jsou v uzavřené poloze blokována proti násilnému otevření.

b) ujednává se, že došlo-li k odcizení pojištěných věcí uvedených pod položkou K3 odcizením z místa
obvyklého nebo k tomu určeného, poskytne pojišťovna, odchylně od TABULKY Č.1 DPPMP-P plnění
do těchto limitů plnění, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení pojištěných věcí v době
pojistné události:
MRP 90.000,- KČ, LP pro 1 PU 45.000,- KČ při odcizení max. 2 ks elektrokol
pokud bylo jízdní kolo odcizeno z místa obvyklého nebo k tomu určeného za předpokladu, že jízdní
kolo bylo v době pojistné události připevněno (za rám kola) k pevně zabudované stavební součásti
(např. zábradlí) nebo ke stojanu, popř. bylo připevněno k uzamykatelnému nosiči na vozidle pomocí
uzamčeného lankového zámku nebo visacího zámku spojujícího řetěz. pojistitel v tomto případě
uhradí odcizení celého jízdního kola, nikoli jeho jednotlivých částí.
Pokud bylo pojištěné jízdní kolo připevněno k nosiči na vozidle, neposkytne pojistitel pojistné plnění z
odcizení, ke kterému došlo v době mezi 22:00 a 6:00 hod. mimo nepřetržitě hlídané parkoviště.

2.7 Ustanovení v bodu 4.2 pojistné smiouvý se doplňuje následujícím zněním:

4.2.7 Přehled pojistného k datu 01. 01. 2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

V , RoČní pojistnéNazev pojIstenl v KČ

pojištění živelní 1.123.865,-
pojištění odcizení 30.730,-

Celkem v KČ 1.154.595,-

4.2.8 pojistné vyplývající z dodatku č. 6 za období od 12. 06. 2018 do 31. 12. 2018 činí celkem 9.494,- KČ.
Celkové roční pojistné se navyšuje o 17.070,- kč (pojištění živelní o 140,- kč a pojištění odcizení o
16.930,- KČ).
Poměrné pojistné za dodatek č. 6 ve výši 9.494,- Kč je jednorázovým pojistným a bude hrazeno na
účet pojišťovny č. vedený u Komerční banky v Praze, variabilní symbol
8992121914, konstantní symbol 3558 do 12. 07. 2018.

2.8 Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti

dnem 12. 06. 2018.

3.2 Tento dodatek obsahuje celkem 4 listy, je nedílnou součástí smlouvy č. 899-21219-14 a tvoří její
přílohu.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží pojistník a dva pojišt'ovna.

V Praze, dne 11. 06. 2018

útvar korporátního a průmyslového pojištění

Mgr. Ladislav Chlupáč
.........

starosta města útvar korporátního a průmyslového pojištění
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