
 
                
 

 
 
                                   

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667500252  
o pojištění vozidel – FLOTILA 

 

        
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO:  471 16 617  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1897 
(dále jen pojistitel), 
zastoupený níže podepsanými osobami:  
 
Ing. Kateřinou Lenhartovou, underwriterem flotil 
Markétou Hochovou, underwriterem flotil 
 
Agentura:  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  

Brno, Nádražní 14, PSČ 602 00 
tel.: 543 534 115 

a 
 

Technické služby Blansko, s.r.o. 
se sídlem: náměstí Svobody 32/3, Blansko, PSČ 678 01, Česká republika 
IČO: 262 86 173 
zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.  C 41998 

(dále jen pojistník), 
Zastoupený:  
 
Emanuelem Svěrákem, jednatelem společnosti  

 
uzavírají  
 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen zákon o odpovědnosti z provozu 
vozidla), tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele 
a přílohami, na které se výše zmíněná pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
 
Tento dodatek pojistné smlouvy byl uzavřen prostřednictvím pojišťovacího makléře: 

 
OK GROUP a.s. 
se sídlem: Brno, Mánesova 3014/16, PSČ 612 00, Česká republika 
IČO: 25561804 
zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2954 

(dále jen pojišťovací makléř)  
 
Korespondenční adresou je:  
adresa pojišťovacího makléře: OK GROUP a.s., Demlova 265/12, Brno, PSČ 613 00, pkoubek@okgroup.cz  
 
 

Tímto dodatkem se mění výměnné nástavby u vozidel MULTIKAR. 

mailto:pkoubek@okgroup.cz
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Článek I. beze změny 

Definice pojmů 
 

Článek II. beze změny 
Předmět pojištění, druhy pojištění a pojistné podmínky 

 

Článek III. beze změny 
Pojištění sjednaná uzavřením pojistné smlouvy a požadavky změny 

 

Článek IV. beze změny 
Sjednání a změny pojištění nestandardně pojistitelného vozidla za trvání pojistné smlouvy 

 
Článek V. doplňuje se  

Druhy a způsoby pojištění  
  

 
1) HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL  
 
 
Ujednává se, že k vozidlům, pro která je sjednáno havarijní pojištění, se současně sjednává pojištění 
asistenčních služeb v rozsahu asistenčního programu 44 (STANDARD) podle ZPP H-390/14. 

 
 
  
 

Ujednává se, že se u vozidel MULTIKAR RZ: 4B98708, 2B41195 a 3B75202 mění výměnné nástavby. 
Uvedenými vozidly, mohou být v užívání maximálně dvě nástavby současně. 
 
 
Ruší se: 

 

 
 
Sjednává se: 
 
 

 
 
 
 

2) DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ  
Jednotlivá doplňková pojištění lze sjednat pro dále uvedené druhy vozidel a výhradně v kombinaci s hlavním 
pojištěním podle příslušných pojistných podmínek.  
 
A. DOPLŇKOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB DOPRAVOVANÝCH VOZIDLEM 
 
Pro druhy vozidel A a C6 lze úrazové pojištění osob dopravovaných vozidel sjednat výhradně s následujícími 
pojistnými částkami pro 1 sedadlo: Varianta UM, US nebo UV. 
 

Pro druhy vozidel A1, A2, C, C1, C2, C4 lze úrazové pojištění osob dopravovaných vozidel sjednat výhradně 

s následujícími pojistnými částkami pro 1 sedadlo: Varianta UM nebo US. 
 

Pro druhy vozidel E, E1, E2 lze úrazové pojištění osob dopravovaných vozidel sjednat výhradně 
s následujícími pojistnými částkami pro 1 sedadlo: Varianta UM. 
 

sypač výměnný ST SV-04.1A 387/03 2003

sypač vozovek výměnný SIMED SVS 1.2 502 337 2019
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 Varianta UM Varianta US Varianta UV 

Smrt následkem úrazu 50 000 Kč 150 000 Kč 400 000 Kč 

Trvalé následky úrazu 100 000 Kč 300 000 Kč 800 000 Kč 

Tělesné poškození způsobené úrazem 12 500 Kč 37 500 Kč 100 000 Kč 

 
Varianta úrazového pojištění je stanovena pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny  
 
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 
 

 
B. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ SKEL VOZIDLA 

 
Pojištění výhledových skel lze sjednat pro níže 

uvedené druhy vozidel: 
Pojištění čelních skel lze sjednat pro níže uvedené 

druhy vozidel: 

A    Osobní automobil  A   Osobní automobil 

B2  Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg A1 Obytný automobil do 8 000 kg 

C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla do 
3,5 t 

C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla do 
3,5 t 

 A2 Sanitní automobil 

 B2 Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg  

 C   Automobil nad 3 500 kg 

 C1 Nákladní automobil 

 C4 Tahač návěsů 

 E   Autobus 

 E1 Autobus k městské hromadné dopravě 

 E2 Trolejbus 

 
Limit pojistného plnění na každou pojistnou událost a rozsah doplňkového pojištění skel vozidla je stanoven 
pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny. 
 
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 
 
 

C. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB K VOZIDLU  

 
Pro druhy vozidel A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E, E1 lze sjednat doplňkové pojištění asistenčních služeb 
k vozidlu. 
Pro všechny druhy vozidel lze sjednat riziko vyproštění podle ZPP H – 390/14 s limitem na jeden asistenční 
zásah 6 000 Kč. Nelze sjednat s asistenční službou typu 494 a 496. 
 
Rozsah asistence je vymezen asistenčním programem vyznačeným v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny. 

 
Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 
 
Kontakt pro poskytnutí asistenčních služeb: 

1. infolinka Kooperativy a GLOBAL ASSISTANCE a.s.: 957 105 105 
2. přímo ze zahraničí: +420 266 799 779 

 

D. DOPLŇKOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI NEZAVINĚNÉ NEHODĚ - NA100PRO 
Výhradně pro druhy vozidel A, C6 lze sjednat doplňkové havarijní pojištění při nezaviněné nehodě – 
NA100PRO. 
 

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění
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Pojistná částka:  obvyklá cena vozidla 
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 
 
 

E. DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA 
Výhradně pro druhy vozidel A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E, E1 lze sjednat doplňkové živelní pojištění 
vozidla. 
 
Roční limit pojistného plnění je stanoven pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny. 
 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 %, minimálně však 1 000 Kč. 

 
Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 
 

F. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM 

Pojištění poškození vozidla zvířetem sjednat výhradně pro druhy vozidel A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E, 
E1 a výhradně pro následující variantu pojistných nebezpečí: 
 

Střet a Okus podle ZPP H-372/14 čl. 2 odst. 1 písm. a) b): 
 
Roční limit pojistného plnění je stanoven pro každé jednotlivé vozidlo ve výši 100 000 Kč.  
 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 %, minimálně však 1 000 Kč. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva.  

 
G. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL 

Pojištění zavazadel lze sjednat pro druhy vozidel A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E, a to výhradně 
pro  následující variantu pojistných nebezpečí: 

Živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem, základní havárie, odcizení podle ZPP H-361/14 čl. 3 odst. 1 
písm. a) b) c). 
 
Limit pojistného plnění na každou pojistnou událost je stanoven pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 
nebo v požadavku změny. 
 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %, minimálně však 1 000 Kč. 

 
Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva.  
 

H. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY  

Pojištění věcí během silniční dopravy lze sjednat pro druhy vozidel A, A1, A2, C, C1, C6, F, F1, F2 pro 
následující variantu pojistných nebezpečí: 
 

a) s odcizením podle ZPP H-695/14 čl. 3 odst. 1 a 2. 

NEBO 
b) bez odcizení podle ZPP H-695/14 čl. 3 odst. 1. 

 
 
Z výluk uvedených ve VPP HAV v čl. 19 se na pojištění věcí během silniční dopravy vztahují pouze výluky 
uvedené v následujících odstavcích: odst. 1 písm. e) až h); odst. 6 písm. g), h), i); odst. 8. 
 
Pojištění věcí během silniční dopravy se sjednává pro věci následující rizikové skupiny ve smyslu 
zvláštních pojistných podmínek: 

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Zvýraznění
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RIZ 1 – vysoce rizikové věci 

NEBO RIZ 2 – středně rizikové věci 

NEBO RIZ 3 – méně rizikové věci 
 
Pojištění věcí během dopravy platí na území  
a) C = Česká republika; 
b) S = Česká republika a s ní sousedící státy; 
c) E = Evropa; pro účely pojištění věcí během dopravy se Evropou rozumí geografické území Evropy 
s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu (avšak včetně Litvy, Lotyšska a Estonska). 
 
Roční limit pojistného plnění, riziková skupina a územní platnost pojištění je stanovena pro každé 
jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 

 
I. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA 
 
Pro druhy vozidel A a C6 lze sjednat doplňkové pojištění nákladů na náhradní vozidlo. 

 
Denní limit plnění a maximální počet dnů zapůjčení vozidla je stanoven pro každé jednotlivé vozidlo 
v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny a vztahuje se na každou pojistnou událost. 
 
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 

 
J. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ 
Pro druhy vozidel B1, B2, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, F, F1, F2 lze sjednat doplňkové pojištění strojů. 
 
Z výluk uvedených ve VPP HAV v čl. 19 se na doplňkové pojištění strojů vztahují pouze výluky uvedené 
v následujících odstavcích:  
odst. 1 písm. e) až h), k), l); odst. 2; odst. 4 písm. a); odst. 5; odst. 6 písm. d) až i ). 
 
Pojistná částka a spoluúčast pro strojní pojištění jsou uvedeny v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny. 
 
Specifikace předmětu strojního pojištění jednotlivých vozidel je uvedena v Příloze č. 2 nebo v požadavku 
změny. 

 
Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 
 

K. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ KOOPGAP 

 
Výhradně pro druhy vozidel A a C6 lze sjednat doplňkové pojištění KoopGAP. 

 
Limitem pojistného plnění je 55 % z pořizovací ceny vozidla, maximálně však 1 100 000 Kč.  
 
Specifikace předmětu pojistného plnění (spoluúčast v havarijním pojištění – ano/ne) je uvedena v Příloze 
č. 2 nebo v požadavku změny. 
 
Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 

 
L. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ VÝBAVY 
 
Výhradně pro druhy vozidel A, A1, C6 lze sjednat doplňkové pojištění sportovní výbavy.  
 

uzivatel
Zvýraznění
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Roční limit pojistného plnění je stanoven pro každé jednotlivé vozidlo v Příloze č. 2 nebo v požadavku změny. 
 
Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí: 10 %, minimálně však 1 000 Kč. 
 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 
 
 
 

Článek VI. doplňuje se 
Výše a způsob placení pojistného  

Výše ročního pojistného za každé vozidlo pro jednotlivá doplňková pojištění je stanovena v Příloze č. 5 
Sazby doplňkového pojištění, přičemž se následně upraví příslušnou slevou/přirážkou, pokud jsou u 
některého z doplňkových pojištění v pojistné smlouvě stanoveny. 

 
 

Článek VII. beze změny 
Roční pojistné za sjednaná pojištění a první dílčí předpis pojistného 

 

 
Článek VIII. mění se 

Hlášení škodných událostí 
 
Škodnou událost lze oznámit: 

a) telefonicky prostřednictvím linky pojistitele č. 957 105 105 nebo elektronicky prostřednictvím 
www.koop.cz; 

b) osobně na kterémkoli obchodním místě pojistitele;; 

c) písemně na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; Centrum zákaznické podpory, 
Brněnská 634, 664 42 Modřice. 

 
 

Článek IX. beze změny 
Podmínky poskytnutí slev a důsledky jejich porušení 

 
 

Článek X.  
Prohlášení pojistníka 

 
Ruší se: 

 
1. Pojistník prohlašuje, že: 
 

 
e) byl informován o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu 

s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou 
odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené 
v pojistné smlouvě i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto 
bodu na základě plné moci udělené mu pojištěným. 

 
8. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna 

Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen spřízněné osoby). Pojistník dále 
souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro 
elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb. 

 
 

uzivatel
Zvýraznění
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Mění se: 
 

3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, 

v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou 

Informace o zpracování osobních údajů v pojištění vozidel, které tvoří přílohu této pojistné 
smlouvy, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu 
napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty 
pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.  

 
Doplňuje se: 

 
Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník 
odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.  
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést: 
6667500175.   Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění 
neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).      
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky 
pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako 
počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna.  

 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

 
1. Tento dodatek se uzavírá s účinností od 25.01.2019 na dobu neurčitou. 

 
2. Tento dodatek obsahuje 8 stran textu.  

 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá 

jeden stejnopis a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis 
 
 
 

Článek XII. 
Zpracování osobních údajů 

 

 Zástupce pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a 
kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a 
to pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem (včetně tvorby evidencí), 
ochrany právních nároků Pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních 
jednání.  

 Zástupce pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a 

kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze 
zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

 Zástupce pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za pojistníka má v souvislosti se zpracováním 
právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo 
podat námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu. Další informace o 
zpracování osobních údajů a o možnostech uplatnění jednotlivých práv naleznete na našich webových 
stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

 
 

https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038
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Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají beze změn. 
 

 
Článek XIII. 

Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 – Va-103 (09/2018) Soubor dokumentů k pojištění vozidel 
Příloha č. 2 – Seznamy pojištěných vozidel k počátku pojistné smlouvy – nepřikládá se 
Příloha č. 3 – Sazby pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla – nepřikládá se 
Příloha č. 4 – Sazby havarijního pojištění – nepřikládá se 
Příloha č. 5 – Sazby pro doplňkové pojištění 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Brně dne 24.01.2019 ..........……….…………………… .……………………………… 
 za pojistitele za pojistitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Blansku dne 24.01.2019 ……………………………………. 
 za pojistníka 


