
Dodatek Č. 002
k pojistné smlouvě Č. 0507829015

uzavřená mezi smluvními stranami:

Obchodní jméno : Hasičská vzájemná pojišt‘ovna, a.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2742

sídlo : Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká repubtika
iČ :46973451
zástupce : Bc. Martin Mrázek
bankovní spojení : ČSOB, a.s. Praha
číslo účtu : 2252383/0300

(dále jen “pojistitel‘)

a

Obchodní jméno : Město Bohumín
sídlo : Masarykova 158, 735 81 Bohumín — Nový Bohumín
iČ : 00297569
zástupce : Ing. Petr Vícha, starosta

(dále jen “pojistník“)
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Článek I.
ODPOJIŠTĚNÍ

Tímto dodatkem se odpojišt‘uje:

1. Živelní pojištění
1.1. Pojištění souboru budov a staveb vlastních i cizích
Předmětem pojištění je soubor vlastních a cizích budov, staveb a hal včetně:

- stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov,
- včetně stavebních součástí pořízených pojištěným v cizí budov na vlastní náklady,
- včetně strojních a stavebních součástí plynových kotelen, teplovodů, zař. pro přípravu tepléužitkové vody,
- včetně světelných nápisů a reklam umístěných na vnější straně budov, reproduktorů, EZS,kamerových systémů, čidel, informačních tabulí apod.,
- včetně uměleckých, umělecko-řemeslných nebo historických děl jako součástí budov (fresky,řezby, sochy, plastiky apod.).

Pojistná částka činí 4.709.095.954 Kč

1.2. Pojištění souboru vlastních věcí movitých
Předmětem pojištění je soubor vlastních věcí movitých vč. dopravních prostředků bez RZ (vyjmaelektronických zařízení pojištěných pro případ elektronických rizik v rámci bodu 6. této pojistné smlouvy)

- např.: stroje, zařízení, přístroje, inventář včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku amajetku v operativní evidenci a předmětů osobní potřeby, jízdní kola, parkovací automaty,odpadkové koše, lavičky, kontejnery, separační nádoby apod.,
- motorové nafukovací čluny vč. motorů, přístroje pro měření rychlosti VIASIS apod.,
- protipožární prostředky, (jedná se o hydraniové skříně vč. jejich vybavení !ventily, hydrantovéhadice, proudnice, zámky apod.!, hasicí přístroje, případně skříně, pokud jsou tyto přístroje v nichuloženy).

Pojistná částka činí 264.000.000 Kč.

Článek II.
PŘIPOJIŠTĚNÍ

Tímto dodatkem se připojišt‘uje:

1. Živelní pojištění
1.1. Pojištění souboru budov a staveb vlastních i cizích
Předmětem pojištění je soubor vlastních a cizích budov, staveb a hal včetně:

- stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov,
- včetně stavebních součástí pořízených pojištěným v cizí budov na vlastní náklady,
- včetně strojních a stavebních součástí plynových kotelen, teplovodů, zař. pro přípravu teplé

užitkové vody,
- včetně světelných nápisů a reklam umístěných na vnější straně budov, reproduktorů, EZS,

kamerových systémů, čidel, informačních tabulí apod.,
- včetně uměleckých, umělecko-řemeslných nebo historických děl jako součástí budov (fresky,

řezby, sochy, plastiky apod.).

Pojistná částka činí 4.856.043.000 Kč
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1.2. Pojištění souboru vlastních věcí movitých
Předmětem pojištění je soubor vlastních věcí movitých vč. dopravních prostředků bez RZ (vyjma
elektronických zařízení pojištěných pro případ elektronických rizik v rámci bodu 6. této pojistné smlouvy)

- např.: stroje, zařízení, přístroje, inventář včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku a
majetku v operativní evidenci a předmětů osobní potřeby, jízdní kola, parkovací automaty,
odpadkové koše, lavičky, kontejnery, separační nádoby apod.,

- motorové nafukovací čluny vč. motorů, přístroje pro měření rychlosti VIASIS apod.,
- protipožární prostředky, (jedná se o hydrantové skříně vč. jejich vybavení /ventily, hydrantové

hadice, proudnice, zámky apod.!, hasicí přístroje, případně skříně, pokud jsou tyto přístroje v nich
uloženy).

Pojistná částka činí 289.692.000 Kč.

Článek III.
POJISTNÉ

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet
zplnomocněného makléře.

2. Výše ročního pojistného:

a) Živelní pojištění 1.287.002 Kč

b) Pojištění odcizení 51.750 Kč

c) Pojištění vadalismu 20.000 Kč

d) Pojištění cenností a věcí zvláštní hodoty při přepravě poslem 15.000 Kč

e) Pojištění skel 10.000 Kč

f) Pojištění elektroniky 35.700 Kč

g) Pojištění strojů 3.500 Kč

h) Pojištění odpovědnosti 434.296 Kč

i) Pojištění vystav 5.900 Kč

Celkové roční pojistné (bez DPH) 1.863.148 Kč

Upravené roční pojistné (bez DPH) 1.863.148 Kč

3. Celkové roční pojistné bude poukázáno prostřednictvím peněžního ústavu na základě faktury vystavené
zplnomocněným makléřem na účet zplnomocněného makléře číslo 722084300 l!5500, vedený u
Raiffeisenbaiik a.s.

Pojistné bude zaplaceno ve 4 čtvrtletních splátkách takto:

1. splátka ve výši 465.787 Kč do 01.01. pojistného roku,

2. splátka ve výši 465.78‘7 Kč do 01.04. pojistného roku,

3. splátka ve výši 465.787 Kč do 01.07. pojistného roku,

4. splátka ve výši 465.787 Kč do 01.10. pojistného roku.

4. Rozdílová splátka činí O Kč.
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Článek IV.
zÁVĚ1uíČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek pojistné smlouvy se sjednává s účimostí pojištění od 0101.2019.

2. Pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seziámen s jejím obsahem i se
zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání,
které jsou její nedílnou součástí.

3. Tento dodatek pojistné smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž pojištěný, pojistný makléř a
pojistitel obdrží po jednom.

Ostatní parametry smlouvy zůstávají nezměněny.

Za pojistitele:

V Ostravě dne 31.12.2018 Bc. Martin Mrázek

Za pojištěného:

V Ostravě dne 3 1.12.2018 Ing. Petr Vícha
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