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Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2209174317 
 
 

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 
1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de 
Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající 
prostřednictvím 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 

1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
A, vložka 77229.  
 

se sídlem: 
  

Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, Česká republika 
 

zastoupený: xxx, zmocněná pro záležitosti smluvní 

a 

Pojistník: 
 
 
se sídlem: 
 
zastoupený: 

Technická univerzita v Liberci 
IČO: 467 47 885 
 
Studentská 2, 461 17 Liberec, Česká republika  
 
xxx, kvestor 

 

 
Kontaktní spojení 
pro potřeby 
vyřizování pojistných 
událostí: 

xxx 
 

 

   

uzavírají prostřednictvím a na základě informací poskytnutých od 

   Zplnomocněného 
   makléře: 

RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl B, 
vložka 3930, IČO: 483 91 301 

 

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na: 

 

SKUPINOVÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ  

 
S účinností od 1. ledna 2019 se tímto dodatkem č. 1 mění pojistná smlouva č. 2209174317 způsobem 
dále uvedeným.  
 
Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 nahrazují původní pojistné podmínky AH-GROUP 01-09/2017 
novými pojistnými podmínkami AH-GROUP 25-05/2018. 
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Přehled 

 

Pojistné období: Od:  01. 01. 2019 Do: 31. 12. 2019 

Zálohové pojistné pro oddíl B celkem: 40 000 Kč 

Minimální pojistné: 20 000 Kč 

Předpokládaný počet cestovních dní - 
krátkodobé cesty: 

Evropa: 0 Svět: 0 

Pojistné za osobu a den  
(osoby do 70 let): 

Evropa: 28 Kč  Svět: 55 Kč 

Pojistné za osobu a den  
(osoby nad 70 let): 

Evropa: 32 Kč  Svět: 63 Kč 

Předpokládaný počet cestovních dní - 
dlouhodobé pobyty: 

Evropa: Svět: 

Pojistné za osobu a měsíc 
(osoby do 70 let): 

Evropa: 660 Kč  Svět: 1 320 Kč 

Pojistné za osobu a měsíc 
(osoby nad 70 let): 

Evropa: 750 Kč  Svět: 1 500 Kč 

Frekvence platby pojistného: Roční 

Datum splatnosti pojistného: do data uvedeného na faktuře  

Bankovní spojení: 

Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře                   

č. xxx Raiffeisenbank a.s., v termínech splatnosti 

stanovených dle faktury.  

Variabilním symbolem je vždy číslo pojistné smlouvy. 

  
 
Nad rámec smluvních ujednání uvedených v pojistné smlouvě pojistník prohlašuje, že se seznámil                   
s Pravidly ochrany osobních údajů umístěných na internetových stránkách pojistitele pod následujícím 
odkazem: https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju. 
 
Pojistník je dále povinen seznámit pojištěné osoby s Pravidly ochrany osobních údajů umístěných  
na internetových stránkách pojistitele pod následujícím odkazem: https://www.colonnade.cz/ochrana-
osobnich-udaju, a to nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy sdělí údaje konkrétní pojištěné 
osoby pojistiteli, tj. od předložení prvního seznamu pojištěných osob a dále od okamžiku, kdy bude 
pojistiteli ze strany pojistníka nahlášena nová pojištěná osoba. 
 
 
Ostatní ustanovení pojistné smlouvy se nemění. 
 
 
V   Liberci   dne  31.12.2018                     V Praze dne 28. prosince 2018 
 
 
 
Podpis: ___________________________________                   ___________________________________
    
Jméno:                          xxx                                                                                      xxx 
Funkce:                                kvestor                                                                                           Accident & Health Underwriter 
 
 
 


