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VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. ł
k poiistné smlouvě č. 772LoIł5773

Kooperati,va poiišťovnal a.s.' Vi.enna Insurance Group
se sídlem Pľaha 8, Pobřežn{ 65ĺ2Ĺ,psč rs6 0o, česká republĺka
lčo: łztrestz
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp' zn. B 1897
(dĺte jen,,poiĺstĺte[')

zastoupený na základě zmocnění n{že podepsanými' osobami

PracovĹště: Kooperati'va poji'štovna, a.s.,Vi.enna Insurance Group
Třída Míru 94, Pardubi.ce, PSČ 53o 02

Východočeské divadlo Pardubĺce
se sídlem: Pardubice, U Dĺvadla 50, Psč 53162, česká republĺka
Ičo:00088358
DIČ: CZ 000 88 358
telefon: 602 449 L22
zapsaná v obchodním rejstHku vedeném Krajským soudem v Hradci. Králové, oddíl Pr, vložka 1014
(dáte 

'en,,potistník')
Korespondenční adresa pojtstníka je totožná s adresou sídla pojtstníka.

zastoupený: Mgr' Petrem Dohnalem, ředitelem

uzavíraji

ve smyslu zákona č..89l2oL2 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, ktený spolu s výše uvedenou poji'stnou
smtouvou, poji.stnýmt podmínkamt poji'sti.tele a pHlohami., na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto
dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.



Výše uvedená poiĺstná smlouva (včetně výše uvedených údaiů o výše uvedených suĘektech) nově zní takto':
ŕ pokud 5€ v tomto novém aěn{ pouź{vá Poiem ,tento dodatek', považuie se za něj tento dodatek

čÜánek l.
úvodní ustanovení

1. Pojištěným je poji.stník.

2. K poji'štěnt se vztahují: Všeobecné pojtstné podmínky (de[e ien ,,VPP'), Zvl'áštní poji.stné podminky (dá[e

jen ,,ZPP') a Dodatkové pojistné podminky (del'e jen ,,DPP')'

Všeobecné poiistné podmínky
VPP P-]-0oÁ4 - pro poji'štění majetku a odpovědnostt

Zvláštní poiůstné podmínky
zPP P-LsolL4 - pro ži'velní pojtštění
zPP P-2@/L4 - pro poji.štění pro případ odcizení
zPP P-6@/L4 - pro poji.štění odpovědnostt za úimu
zPP P-695/L4 - pro poji.štění věcí během si'[ni.ční dopravy

Dodatkové poiĺstné podmínky
DPP P-52oÁ4 - pro poj'i.štění hospodářských ńztk, sestávající se z následujících doložek:

Živet
Dz1o6 - Zásoby a jeitch uložení - Vymezení podmínek (rłor)

Zabezpečení
Dozlol- _ Předepsané způsoby zabezpečení poji.štěných věcí (netýká se ftnančních prostředků a cenných

předmětů) (r0rz)
DozLoz- Éředepsané způsoby zabezpečeni fĹnančních prostředků a cenných předmětů (r0o0)

Dozlos - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (140].)

odpovědnost za úimu
DoDPLoL - Pojtštění obecné odpovědnosti za újmu - Základnt rozsah pojištění (rsrz)
DoDPLo3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu poji.štění 0606)
DoDP1o4 - Ctzí věci' uävané - Rozšířeni rozsahu pojištění (rłor)
DoDPl-os - Nákl'ady zdravotní pojtštovny a regresy dávek nemocenského pojtštění - Rozšířeni rozsahu

poji.štěni (rłor)
DoDP]-og - Provoz pracovních strojů - Rozšiření rozsahu poji.štění 6ątz)
DoDPl-2o - odpovědnost obchodní korporace za úimu čtenům srĺých orgánů v souvistostt s rnýkonem jeji'ch

funkce _ Rozšíření rozsahu poji'štění 6+ĺz)
DoDP13o _ Věci zaměstnancr] - Rozšíření rozsahu poji.štění (reog)

obecné
DoB1o1 - Elektrontcká ńzi'ka - Výluka (140].)

DoB1o3 - Výktad pojmů pro účely poji.stné smtouvy (1401)

DoB1o7 - DefĹntce jedné pojistné událostt pro pojistná nebezpečí povodeň, zápLava, vĹchřice, krupobtti
(rłor)
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článek II.
Druhy a zpüsoby poiĺštění' předměĘ a rozsah poiištění

1,. obecná uiednán{ pro ffištěĺrí maietku

1.1. Pravidta pro stanovení ýše poji'stného plnění jsou podrobně upravena v pojtstných podmínkách
vztahujicĹch se ke sjednanému poji.štěnt a v dalších ustanoveních tohoto dodatku pojistné smlouvy. Na

stanovení uýše poji.stného plněni tedy můŽe mit vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či
znovupoHzen{ nebo způsob zabezpečeni poji.štěných věcí.

1.2. Pro poiištění majetku ie mistem poii'štění
A - místa dle přílohy č. 1
není-li dále uvedeno jtnak.

2, Přehted siednaných poiĺštění

2.L Živetní pdištěn{
Poitštěni se sjednává pro předměty poji'štěni v rozsahu a na místech pojtštěni uvedených v následuiicí tabulce:

2.LĹŽivelní

není-lt uvedeno, sjednává se pojištěn{ s pojistnou hodnotou uvedenou v pHslušných poiistných podmínkách

2.2. Poiĺštění pro př{pad odcizeĺrí
Poii'štění se siednává pro předměty pojtštěni v rozsahu a na místech poji'štěni uvedených v následujíđ tabulce:
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MRLPĐKč

nesjednává
se

se
nesjednává

se
nesjednává

nesiednává
se

MRLPĐ
První

rĺzikoĐ Kč

nesjednává
se

se
nesjednává

se
nesjednává

nesjednává
se

Poiĺštěn{ se
siednává na

cenu')Ü

*)

*)

Đ

*)

*)

Spoluúčasts)Kč

povodeň nebo záplava
1096 mi.n. 20 000,

ostatni poj' nebezpečí
s ooo

povodeň nebo záplava
107o mtn. 20 000,

ostatní poj. nebezpečí
5 000

povodeň nebo záplava
107o mi.n. 20 000,

ostatnĺ' poj. nebezpečí
5 000

povodeň nebo záplava
10ľo mi'n. 20 000,

ostatní poj. nebezpečĺ
5 000

se řídí: VPP ZPP P.\ 4 a doložkamt DO8103 DOB107 DZLO6
Pdĺstná
částka10)

Kč

9 000 000

270 000

1 000 000

4 530 000

Předmět
poifštění

Soubor vlastních
movttých
zaYizení a
wbavení

Soubor ci'zí'ch
předmětů
převzatých

Soubor zásob

Soubor vlastntch
věci umě[ecké,
htstońcké nebo
sběrate[ské
hodnotv
Soubor ctách
věcí umělecké,
hi.stońcké nebo
sběratetské
hodnotv

Místo pđĺštěnú A
Rozsah poiištěnú sdružený ävel

Poř.
číslo

1.

2.

3.

4.

5.

Poznámky:
Ujednává se, že se ustanovení čL 3 odst' ĐzPP P-L50|L4 ruší a nově zní:

,,Z poji.štění nevzni'ká právo na ptnění poji'stitele za škody vzni'klé na poji.štěné věđ během jeií přepravy
iako nákladu.u



nesjednává
se

se
nesiednává

se
nesjednává

nesjednává
se

nesjednává
se

450 000

se
nesjednává

200 000

180 000

so 000

*)

.)

Đ

*)

*)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

270 000

Soubor vlastních
movi'tých zaiizenía
wbavení
Soubor cizích
předmětů převzatých

Soubor zásob

Soubor vlastních věcí
umětecké, hi'stońcké
nebo sběratelské
hodnotv
Soubor cizich věcí
umě[ecké, hi'stońcké
nebo sběratelské
hodnotv
Soubor vlastních
finančních prostředků

Místo A

P{ĺštění se
siednává na

cenu')D

ravova

Poř
číslo

Rozsah

MRLPĐKč

ZPP DO

Předmět poiĺštění

se řídí: VPP P-

nebo ce
DOZr.OS

kouodctzení
a doložkamt

První
rĺzĺkoĐKč

Spoluúčast5)
Kč

Poii'stná
částkalo) Kč

6.

7

8.

9.

Lo.

11.

PoznámĘ:
Byto-lt odcizeno mobttní elektroni'cké zaŕízení z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba
na poiistném plnění spoluúčastí ve výšt 257oz poitstného p[nění, mtntmátně však spoluúčastí 10 000 Kč.

2.2.1. odcĺzení

se pojištění 5 poitstnou hodnotou

2.3. Poiĺštění pro přĺpad vandalismu
Poji.štěni se sjednává pro předměty pojtštění v rozsahu a na místech poji.štěnt uvedených v následujíđ tabutce:

2.3.1. Yandalĺsmu

nen{łi se pojištěn{ s poiistnou uvedenou v přislušných pojistných

2.ł. Poiĺštění věcí během silniční dopravy
Poji'štění se sjednává pro předměty pojištěni v rozsahu a na místech pojištění uvedených v nástedující tabutce:
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MRLP3)Kč

se
nesjednává

nesiednává
se

MRLPĐ
Pľvní

rĺzĺkoĐKč

90 000

r.10 000

Poiĺštění se
siednává na

cenu')D

Đ

Đ

*)

*)

Kč
Spo[uúčast5)

LOVo

mi.n.1OOO

LOVo

mi.n. 1000

se řídí: VPP ZPP a dotožkami. D DO8103

Poiĺstná
částkaÚ)Kč

nesjednává
se

nesjednává
se

Předmět poiištění

Soubor ciztch
oředmětů převzatÝch

Soubor vlastnich
movi'tých zaťtzenía
wbaveni
Soubor vlastních věcí
umě[ecké, htstońcké
nebo sběratelské
hodnotv
Soubor ci'zích věcí
umě[ecké, hi'stońcké
nebo sběratelské
hodnotv

Místo poĺĺštění: A
Rozsah poiĺštěnÍ poitštění pro přĹpad vandaltsmu

Poř.
číslo

L2,

1_3.

L4.

15.

Poznámky:



2.Ł,''. věcí během sĺlnĺční

uvedeno, se pojtštění s poitstnou

2.5. Poiištění odpovědnostĺ za úimu
Pojištěni se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následujíci tabulce:

2.5.1,. za

5

Územní platnost poiůštěnt ČR
Rozsah dte č[. 2 odst. a ZPP

se říd{: VPP ZPP a doložkamt DOB107

Lĺmĺt poiistného plnění
první rĺzikoĐKč

200 000

Poznámky:
Ujednává se' že odchylně od čt. 2 odst. 2) zPP P-69slL4 se pojištění vztahuje pouze na odcizení pojtštěné
věci', pokud bylo šetřeno poltcií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn'

Pojištění se vztahuje na voztdla, jeji'chž provozovatelem je prokazatelně pojtštěný (vlastnt vozi'dla a vozi.dla
uävaná poiištěným na záktadě leastngu)'

Poiištění se dednává
na cenu') D

*)

SpoluúčastĐKč

1 000

Předmět poiĺštění
v riđkové skupině (RIZ)

Věđ během přepravy -
RIZl-

Poř.
říslo

16.

lizemĺrí platnost
poiĺštění

Česká republika
a sousední státy

Česká republika

Česká repubti.ka

Česká republi'ka

Česká republi.ka

Česká republika

Česká republika

Kč
Spotuúčast5)

1 000

r_ 000

r_ 000

1 000

1 000

1 000

nesjednává se

Sub[ĺmĺt
poiistného
olněn{ Kč

nesiednává se

5 000 000

500 000

r_00 000

2 000 000

s00 000

s00 000

Limĺt
poiĺstného
plněníKč

10 000 000

nesjednává se

nesiednává se

nesjednává se

nesiednává se

nesjednává se

nesjednává se

Rozsah poiištění

Poji.štění obecné
odpovědnosti' za újmu

- dl.e DODP101
odpovědnost obchodní
korporace za úimu
členům srĺých orgánů v
souvĺslosti s ýkonem
jeji.ch funkce - dle
DODPl20
Pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou na

ci'zi věci převzaté - dle
DODPlO3
Pojtštění odpovědnosti'
za újmu způsobenou na

ciá věci. uživané - dle
DODPlO4
Náktady zdravotní
poji'štovny a regresy
dávek nemocenského
poiištěni - DoDP].05
Provoz pracovních
stroiů - dl'e DODP109
Věci zaměstnanců - dle
DODPl30

Poiištění se Hdí: VPP P-100Á4, zPP P-6o0/L4 a doložkami DoB101, DoDP101, DoDP103, DoDP104,
DODP1Os, DODPlO9, DODPl2O, DODP13O

Poř.
čĺslo

L7

18.

19.

20.

2L,

22.

23.

Pojtstitel poskytne pojtstné plnění za podmínek a v rozsahu poji'štění účtnných v okamžtku, kdy nastala
příčtna vzntku újmy; tím nejsou dotčena ujednáni uvedená v č[. 5 ZPP P-6oo/L4.

odchylně od čl' 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-6@h4 poskytne poji'sti.tel na úhradu všech takorĺých
pojistných událostí, ieji.chž přÍči'ny vzniku úiem nastaly během jednoho pojtstného roku, poji'stné plnění
v souhrnu maxĹmátně do výše li'mitu poiistného ptnění účĹnného v tom poitstném roce, kdy nastaly příči.ny

Poznámky:



ĺ

odchylně od čl'. 8 odst. 2) věty třetí zPP P-6ú/L4 poskytne pojtsti.tel na úhradu všech takorných pojtstných
událostí nastatých ze spectfického rozsahu pojištění, jejichž příčtny vzntku újem nastaly během jeanóno
pojtstného roku, pojtstné plnění v souhrnu maxĺmáLně do výše přístušného subttmitu účtnného v tom

pojtstných udá[ostí.vzntku úiem všech těchto

vzntku všech těchto udá[ostt.

nová cena je vyjádření poiĺstné hodnoty ve smyslu ustanovení čt. 21 odst. 2) pism. a) vpp P-L@1L4
časová cena ie vyjádření poiistné hodnoty věci. ve smyslu ustanovení čl'. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-Ĺ@/L4
obvykl'á cena ie vyjádření poiistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čt. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-1ooÁ4

. itná cena je vyjádření poiistné hodnoty věct ve smyslu čl'. V' zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
1 p-nĺ rizĹko ve smyslu ustanovení č[. 23 odst. J.) pism. a) vpp p-roo/rĹ
3) MRLP je horní hrani'ci pojtstného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzntklých v iednom pojistném roce. Je_ti'poji'štění siednáno na dobu kratší než jeden pojtstný rok je MRLP horni hrani'cí po1tstného ptněni v souhrnu ze vśech

pojtstných udál'ostí vzniklých za dobu trvání poiištění
ł) zlomkové poii'štění ve smyslu č[. 23 odst. J.) písm. b) VPP P-L@1L4
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časov,ým úsekem nebo jejich kombtnací ve smyslu

č[. 11 odst. 4) VPP P-L@/14
6) odchylně od čl'. 8 odst. L) věta druhá zPP P-6@/L4 poskytne pojistitel na úhradu všech poitstných udátostí nastalých
_ během jednoho poiĺstného roku pojtstné plnění v souhrnu maxĹmálně do výše ttmttu pojtstńeńo ptńĺnĺĐ odchylně od čt'. 8 odst. 2) věta třetí zPP P-6oo/L4 poskytne poii.stitet ńa úhradu všách poiisiných udátostí nastalých
. během jednoho pojistného roku poiistné plněnt v souhrnu maxĹmálně do výše subli.mitu po1sĺnéhó plnění8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čL' 11 odst. ĐzPPP-lffi/L4, rásp. čt. 14 odsi.)) opp ń-s:o/rs, resp. č[.20

odst.4) DPP P-34oÁ6
9) integrální časová franšíza je časovlý úsek speci.ftkovaný několtka pracovnímĺ dny. Právo na pojistné plnění vzntká jen

tehdy, ie_[i' přerušení nebo omezení provozu poiištěného delší než tento počet pricovních ani. ;ełt však prerušení nebo
omezeni. Provozu poiištěného delší než tento počet pracovnĺch dní, nemá tntegrální časová franšizi vliv na ýšipojtstného p[nění

lo) agregovaná poitstná částka se sjednává v případě pojištění souboru věct, celková pojistná částka se sjednává v případě
poji.štění výčtu iednotltvých věcĺ a součtu jejtch hodnot

1l) MRLPPR je horní hrani'cí pLnění pojisti'tele v souhrnu ze všech pojtstných událostí, u ntchž věcná škoda, která byl'a
důvodem iejtch vzni'ku, nastala během jednoho pojĺstného roku. Je-[t pojtšiění přerušení provozu siednáno na dobu kraiší
než ieden poji'stný rok, je MRLPPR horní hrantcí pLnění pojisti'tele v souhrnu ze všech pojistných ldátostí, u ntchž věcná
škoda, která byla důvodem jejtch vzni'ku, nastala během doby trvání poiištění. Není_lt q.anán ttmtt ptniní poi*titeLe

' . pro jednu poji'stnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i' za li'mit ptnění poitstitele pro iednu pojtstnou uaĺbst1Đ MRLPPR v rámci poii'stné částky stanovené ve imyslu ustanovení el z: oast.'r) písm. .) vpp p:roolił. 
'i"li'"o pr"

uš[ý zisk a stálé náklady pojtštěného v přĺslušné tabulce pojištění pro případ přeruiení nebo omezeni provozu

3. Poiĺstné plnění

3.1. Poji.stné plněnt ze všech pojištění sjednaných touto poji'stnou smlouvou, v souhrnu za všechny poji'stné
událostt způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. ;ełtpoiištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojtstný rok, v průběhu trvání pojtštěnfl, ;e ońezlno
maxĺmátním ročním limttem poji.stného plněni ve rnýši 1 13o ooo Kč; tím nejsou dotčena itná u1ednání,
z ni.chž Vyptývá povinnost pojistttele poskytnout poji.stné pl'nění v ni'žší nebo stejné uýši..

3.2. Poji.stné plnění ze všech pojtštění sjednaných touto poji.stnou smlouvou, v souhrnu za všechny poji'stné
události. způsobené vĹchřtcí nebo krupobi.tím, nastalé v průběhu jednoho pojtstného l.ołu (rä'i.1.-[t
pojtštěni sjednáno na dobu kratšt než jeden pojistný rok, v průběhu trvání poji'štěnO, je omezeno
maxĹmálním ročnim ltmi.tem poji'stného plněni ve rnýšt 10 ooo 000 Kč; tím nejsou dotčena itná ujednání,
z ni'chž Vyptývá povĹnnost poji.stitele poskytnout pojistné plněni v ni'žši nebo stejné rnýšt.

3.3. Pojistné plnění ze všech poji.štění sjednaných touto poji'stnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojtstné
události' způsobené sesouváním půdy, zHcením skal nebo zemtn, sesouvánim nebo zříceńíń iavtn,
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojtstného roku (resp. je-lt pojištěni
sjednáno na dobu kratší než jeden poji.stný rok, v průběhu trvánĺ poitštěn0, je omezeno maxĹmálním
ročním ltmttem pojtstného plněni ve rnýši 5 ooo ooo Kč; tím nejsou dotčena ji'ná ujednání, z ni.chž VyptýVá
povinnost pojtsti.tele poskytnout pojtstné plněn{ v ntžší nebo stejné rnýši.

3.ł. Pojtstné plnění ze všech pojtštění sjednaných touto pojtstnou smlouvou, v souhrnu za všechny poii'stné
událostt způsobené vodovodním nebezpečím nastalé v průběhu jednoho poji.stného roku (resp. ie-l'tpojtštění sjednáno na dobu kratší než jeden poii.stný rok, v průběhu trvání pojtštěn0, je oń.''.no
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maximátním ročním ltmi'tem pojtstného ptnění ve výši' 1ooo ooo Kč; tim nejsou dotčena ji'ná ujednáni,
z ntchž Vyptwá povinnost pojtsti'tele posĘftnout pojtstné pLnění v nižší nebo stejné v'ýši'

čtánek III.
Výše a způsob placení poiistného

1. Poiistné za ieden poitstný rok čĺní:

ĹL Žĺvetní poiĺštění

1.2. Poiĺštění pro pHpad odcizení
Poji'stné
Ĺ3. Poiištění pro případ vandalismu
Poji'stné 3 200'- Kč
1.ł. Poiĺštění věcí během sĺtnĺční dopravy

1.5. Poiĺštění odpovědnostĺ za úĺimu

Souhrn poiĺstného za siednaná poiĺštění za ieden poiĺstný rok čůní

obchodní steva čtní 36 %.

Celkové poiĺstné za siednaná poÍĺštění po slevě a zaokrouhtení za ieden poitstný rok čĺĺr{ ................55 lfil,_ Kč

2. Ali'kvotní část poji'stného za siednanou dobu poji'štění
a ie sptatná v plné Výši k 07.03.20L9 na účet poji'sti'tele
konstantní symbol 558 vari'abi.lní symboL číslo poji.stné

86112'- Kč

ti. od 07 do 30.05.2o19 či'ní 1 758 Kč
vedený u České spořitetny a.s.,

vańabtlni

c.

Dá[e zůstává v platnosti' splátka z pojtstné smlouvy:
datum: částka:
01.04.2019 12 395,- Kč

3. Pojtstné je sjednáno jako běžné.
Pojtstné období je tříměsíčni'

Poji'stné je v každém poji'stném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum: částka:
01.07. 13 778 Kč
0]..]-0. 13 778 Kč
01.01. L3778Kč
0L.0ł. 13 778 Kč

ł. Pojtstník ie povĹnen uhradi't poji.stné v uvedené v'ýši' na účet poji.stitete č. ú.
symbol 7721U5773.

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské uni'e nebo Evropského
hospodářského prostoru zavedena ji'ná poji.stná daň čt jí obdobný popl'atek z poji'štění sjednaného touto
poii.stnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1' tohoto článku a které bude po nabytí úči'nnosti.
příslušných právních předpi'sů na území tohoto členského státu poji.stttel povĹnen odvést, pojtstník se
zavazuje uhradi.t nad rámec poji'stného předepsaného v této poji'stné smtouvě t náktady odpovídající této
povfnnosti.

5.
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čtánek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vzntk škodné události je poji.stník (poiištěný) povlnen oznámit přímo nebo prostředntctvĹm

zplnomocněného pojtšťovacího maktéře bez zbytečného odktadu na jeden z nĺ'že uvedených kontaktních

údajů:

Kooperattva poji'štovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRuM ZÁKAZNICKÉ poopoRy
Centrá[ní podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
te[.:957 105 105
fax: 547 2L2 602, 547 2I2 S6L
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na rnýzvu poji.sti.tel'e je pojtstník (pojtštěný nebo jakákol'tv ji.ná osoba) pońnen oznámit vznik škodné

událostt písemnou formou.

čüánek V.
Zvláštni uiednání

',. 
Pokud je věc umělecké, hi'stońcké nebo sběratetské hodnoty současně cenným předmětem, musí b'ýt

uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečeni mtni'mátně odpovídalo předepsanému způsobu

zabezpečení cenných předmětů vypl''ývajícímu z pojtstných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

2. Ujednává se, že se ruší ustanovení č[. ]. odst. 7) a 8), č[. 3 odst. 5), č[' 6 odst. 3) a čt.9 ZPP P-L50|L4.

3. Jełt siednáno pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava neplatí rnýLuka uvedená v Článku 3, bod. (ą),zpp p'

L50lL4.

Ił. odchylně od bodu A6 tabul'ky č. 1 dotožky Doz].ol DoDATKoVÝcH po]lsrNÝcH PoDMÍrurr pno

P9]IŠTĚNÍ HosPoDÁŘsKÝcH RIZIK P - 52o/L4 pojtstitet poskytne plněni do rnýše 700 00o'- Kč i'
v případě, že soubor vlastních movĹtých zatzení a vybavení, soubor zásob, soubor cizích předmětů

pŕevzatých a soubor vlastních a ctzích věci umělecké, hi'stońcké nebo sběratetské hodnoty budou uloženy

v uzavřeném prostoru typu A, dveře běžné uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindńckou vložkou nebo

bezpečnostním uzamykacím systémem a obiekt je střežen PZTS s vyvedenim poplachového si'gnátu na PPC

nebo střeženo hlidađ agenturou.

5. zvláštní smtuvní uiednání k poitštění odpovědnosti za úimu

Č[ánek 1
Dalši výluky z poji'štění

Vedle ýluk vypt'ivajicích z přísLušných ustanovení poji.stných podmínek a pojistné smlouvy se poji'štění

nevztahuje na povĹnnost nahradi.t újmu způsobenou V souvĺslosti s:
a) provozováním trŽntc a stánkorným prodejem v tržnicích'
b) provozovánim zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízeni (restaurací, barů apod'),

c) piovozováním a pořádáním akcí motoństi.ckého sportu, patntballorných střelntc, boborných a motokároých
drah, vozítek segway' [anornich parků, bungee jumptngu, zorbi'ngu, potápění, parasailtngu, swoopingu, surfingu,

raftingu, canyoni.ngu a obdobných aktivĹt,
d) pňvozováním a pořádáním cirkusorných představeni, poutí a poutorných atrakcí, zábavnich parků,

e) pořádáním tanečních zábav a di.skoték pro více než 500 návštěvníků,

Đ či.nností kaskadérů,

d provozováním Činnosti., při které je porušována i'ntegńta lidské kr]že'

h) ochranou majetku a osob a stužbamt soukromých detektivů,
Đ činností agentury práce,

Đ směnárenskouči.nností,
Đ hornickou či'nností a či'nnosti prováděnou horni.ckým způsobem, ražbou tunelů a štot,

[) rnýrobou, opravami, úpravamt, přepravou, nákupem' prodejem' půjčováním, uschovávánim a znehodnocováním

zbrant a bezpečnostního mateńá[u'
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6. Pojtsti.tel neposkytne poji.stné plnění ant jiné plnění či. stužbu z pojtstné smtouvy v rozsahu, v jakém by
takové p[něn{ nebo služba znamenaly porušení meánárodnich sanicí, obchodních nebo ekonomtckýcń
sankcí čt ftnančntch eńbarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního miru,
bezpečnosti., ochrany základních l'idských práv a boje proti terońsmu. Za tyto sankce a embarga se
považuií zejména sankce a embarga organtzace spojených národů, Evropské unte a České republtky. Dál'e
také Spojených států ameńckých za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným
v předchozí větě.

čLánek VI.
Prohlášení poiůstníka

Prohlášení poiistníka' registr smluv' zpracování osobních údaiů
1. PRoHLÁšENÍpoEsrľÍxn
1.1. Pojistnik potvrzuie, že v dostatečném předsti'hu před uzavřenim tohoto dodatku převzal v ttstinné nebo,

s jeho souhlasem' v jtné textové podobě (např. na trvalém nosi'či. dat) Informace pro kltenta, jejtchž
součástí jsou Informace o zpracování osobních údaiů v neävotním poji'štěni, a seznámtl se s ni.mi,
Poji'stník si je vědom, že se jedná o důleäté i.nformace, které mu napomohou porozumět podmínkám
sjednávaného pojtštění, obsahuií upozornění na důteži'té aspekty poji'štění t významná ustanoveni
poji.stných podmínek.

1.2. Poji.stník potvrzuje, že před uzavřenim tohoto dodatku mu byly oznámeny tnformace v souladu
s ustanovením $ 2760 občanského zákoniku.

1.3. Poji'stnik potvzuje, že v dostatečném předsti'hu před uzavřením tohoto dodatku převzal v ttsttnné nebo
jiné textové podobě (např' na trvalém nostči' dat) dokumenty uvedené v čL I. bodu 2. této pojtstné smlouvy
ve znění tohoto dodatku a seznámi'l se s ni'mt. Pojistník si je vědom, Že tyto dokumenty tvoří nedílnou
součást této poii.stné smtouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojtštěni, jeho omezení (včetně
rĺý[uk), práva a povĹnnosti' účastníků pojištění a násLedky jeji'ch porušenĺ á a'ľĺ iodmínky poitštění a
poji'stnik je ji'mt vázán stejně jako pojtstnou smtouvou.

1.ł. Poji.stník potvnuje, že adresa jeho sídla/bydli'ště/trvalého pobytu a kontakty elektroni'cké komuni.kace
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejtch rozporu s jtnými.
údaji. uvedenými. v dříve uzavřených pojtstných smlouvách, ve kteých je pojtstníkem nebo pojtšiěným,
využívány i' pro účely takouých poji'stných smluv. S tímto postupem poji.stník souhlasi t pro případ, kdy
poji'sti'teli' oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektroni'cké komuntkace v
době trvání této pojtstné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání ji.ných údaiů uvedených v dHve
uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Poji.stnik prohtašuie, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky poitstné události (pojistný zájem).
Pojtstník, ie-[i osobou odltšnou od poji'štěného, dále prohlašuje, že mu pojtštěni dalĺ souhlas k pojištění.

1.6. Pojistník prohlašuie, že věci. nebo jtné hodnoty poji.stného zájmu pojtštěné touto pojtstnou smlouvou ve
znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku poji'štěny prott stejným nebezpečím u ji.ného
poji'stttele, pokud není v pojtstné smlouvě ve znění tohoto dodatku v'ýslovně uvedeno jtnak.

2. REGISTR SMLUV

2.1. Pokud uýše uvedená poji'stná smlouva, resp. dodatek k pojtstné smlouvě (dĺte ien ,,sm[ouva') podléhá
povĺnnosti. uveřejněni v regi.stru smluv (dáte jen 

',regĺstr')lĺe smyslu zákona č,.34o/2oL5 Sb., zavazuie se
poji'stník k jejimu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených cttovaným zákonem. To
nezbavuje poji'sttte[e práva, aby smlouvu uveřejni.l v regtstru sám, s čimž poji.stnik souhlasi. Pokud ie
poji.stník odltsny od pojtštěného, pojtstník dál'e potvrzuje, že kaźdý pojištěný souhlasi.l s uveřejněním
sm[ouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v regĹstru je poji.stnik povinen vyptntt údaje o pojtstttel'i.
(1ako smluvní straně), do pole ,,Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole ,,čísto smlouvy'' uvest'ľĺsl'o teto
pojtstné smlouvy.

Pojistnik se dále zavazuje, že před zaslánim smlouvy k uveřeinění zajtstí znečĹtetnění neuveřejnttetných
tnformacĹ (např. osobnich údajů o fyĺcĘch osobách).
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Smtuvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účtnnostt smtouvy (resp. dodatku) ieiím zveřeiněním
v registru se úči.nky poji.štění, včetně práv a povĹnnostt z něj vypt'ývaiicĹch, vztahují i' na období od data

uveđeného jako počátek pojištění (resp' od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-

[t o úči'nky dodatku) do budoucna.

3. zPRAcovÁNÍ osogľÍcĺ uonlü

V násteduiící části. jsou uvedeny záktadní i.nformace o zpracování Vaši.ch osobnich údajů. Tyto tnformace
se na Vás uplatní, pokud ;ste fyzi.ckou osobou, a to s rnfitmkou bodu 3.2.' ktený se na Vás uplatní i' pokud

jste právni.ckou osobou. Více i.nformact, včetně způsobu odvoláni souhlasu, možnosti podání námttky
v pří'padě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na pří'stup a dalších práv, naleznete
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, ktený ie trvale dostupný na

webové stránce www.koop.cz v sekci' ,,o pojišťovně Kooperativa".

3.1. INFoRMACE o zPRAcoVÁNÍ osoBNÍcH úollt] BEz vAšEHo souHl'Asu

Zpracování na záktadě ptnění smtouvy a oprávněných záimů poiistĺtele

Poji.stník bere na vědomí, že jeho i'denttfikačni a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rĹáka při vstupu do
poj'i'štěni a údaje o vyuävání služeb zpracovává poji'sti.tel:

- pro účel'y kolkuloce, nóvrhu o uzovření pojistné smlouvy, posouzení přijotelnosti do pojíštění, správy a

ukončení poiistné smhouvy o Lil<vi'dace pojistných udótostí, když v těchto případech jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy, a

_ pro űČeLy zojištění řódného nastovení a plnění smluvních vztohťl s pojĹstníkem, zoiíštění a soupojištění,

stotistiĘ a cenotvorby produkttl, ochrany próvních nárokťl pojistltele a prevence a odhaLovóní pojistných
podvodťt o jiných protĹpróvních jednání, když v těchto případech ide o zpracování zatožené na základě
oprávněných záimů pojtsti'tele. Proti. takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku' která
může b'it uptatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním
poji'štění.

Zpľacování pro účely plněn{ zákonné povĺnnostĹ

Pojtstník bere na vědomí, že jeho i.denti.fikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění ńztka při vstupu do
pojtštění poji.sti'tel dále zpracovává ke splnění své zákonné povĹnnostĺ vypl'ývajícĺ' zeiména ze zákona

upravujícího di'stńbuci. pojtštění a zákona č'.6912006 Sb., o prováděni mezinárodních sankci'

3.2. PoVINNosT PotlsmÍxl rľpoRlĺoVAT TŘETÍ osoBY

Poji'stnik se zavazuje i.nformovat každého poji'štěného, ienž je osobou odltšnou od poji.stníka, a případné

další osoby, které uvedI v pojtstné smtouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jeji.ch osobních údajů.

3.3. INFoRMACE o zPRAcovÁNÍ osogNÍcĺ Úonlü zÁsTuPcE PolIsilÍKA
Zástupce právntcké osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat poji.stníka bere na

vědomi, že jeji tdenttfikačni a kontaktni údaje poji.stttel zpracovává na základě oprávněného záimu pro

účely koĺkuloce, nóvrhu o uzavření pojístné smhouvy, spróvy o ukončení pojistné smlouvy, ttl<vĹdace pojistných

udáLostí, zajištění a soupojíštění, ochrony próvních nórokťl pojistitele o prevence o odholovóní pojistných
podvodů a jíných protípróvních jednání. Prott takovému zpracováni má taková osoba právo kdykott podat

námitku' která může b,ýt uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobnich údajů

v nežtvotním pojtštění.

Zpracování pro účely ptnění zákonné povinnostt

Zástupce právni'cké osoby, zákonný zástupce nebo jtná ósoba oprávněná zastupovat poji.stníka bere na

vědomi, že i.dentifikačni a kontaktnĺ ĺda1e pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnostf
vyplývající zejména ze zákona upravuiíciho di.stńbuci' pojtštění a zákona č. 69/2W Sb., o provádění

mezinárodních sankcĺ''

Podpĺsem tohoto dodatku potvrzuiete, že iste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se

zpracováním osobních údaiů a že iste se před ieiĺch uděten{m seznámĺt s dokumentem rnformace o
zpracování osobľrích údaiů v neävotním poiĺštěĺrí, zeiména s btĺžší identifĺkací dalš{ch správců,
rozsahem zpracovávaných údaiů, právĺrímĺ záktady (důvody), účely a dobou zpracování osobn{ch údaiů'
způsobem odvotán{ souhlasu a právy, která Vám v této souvůslosti náležĹ
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čLánek VII.
Závěrečná ustanovení

t. Není-[i. ujednáno jtnak, ie poji.stnou dobou doba od oL.o7'2oL7 (počátek poji.štění) do 30.06.2020 (konec
poji'štění).
Počátek změ n(y) provedených(-e) tĺmto dodatkem: 07.03.2019.

Tímto dodatkem provedená(é) změna(y) a pHpadné(á) tímto dodatkem siednané(á) nové(á) poji.štění se
nevztahují na dobu (nevzni'kají) před počátkem změn(y) provedených(-e) tĺmto dodatkem.

2. odpověd'pojistníka na návrh pojtstttele na uzavření tohoto dodatku (dĺ[e;en 
'nabídka') s dodatkem nebo

odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přtjetí, a to ant v přĹpadě, že se takovou odchytkou podstatně
nemění podmínky nabtdky.

3. Ujednává se, že tento dodatek musi být uzavřen pouze V pisemné formě, a to i v případě, že je poji.štění
timto dodatkem uiednáno na pojtstnou dobu kratší než jeden rok' Tento dodatek může být měněn pouze
písemnou formou.

Ł. Subjektem věcně přistušným k mi'mosoudnímu řešení spotřebttelských sporů z tohoto pojtštění je Česká
obchodní i'nspekce, Štěpánskĺ 567lLĺ,120 oo Praha 2, www.cot.cz.

5. Tento dodatek k pojtstné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopi.sech, poji.stník obdrží 1- stejnopts, pojtstttel
si' ponechá 3 stejnop'i.sy.

6. Tento dodatek obsahuje ]-1 stran, k poji.stné smlouvě ve zněni tohoto dodatku náLeží 2 přílohy, z nichž
přítoha č' 1 je fyztcky přtložena k tomuto dodatku. Součásti pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku
jśou poji'stné podmínky pojtsti'tele uvedené V č[. I. této poji.stné smtouvy ve zněnt tohoto dodatku.

Výčet přĺ[oh: příloha č. ]. _ Místa pojištění
příloha č. 2 - Výpts z obchodního rejstříkus

V Pardubi.cích dne 06.03.2019

V Pardubicich dne 06.03.2oIĘ

-1

JaNSTOKLASA
lfrguĺÍinľ

specíalisÍa

za pojtstníka

Đ

VýcHoDoĆEsKÉ
DMADLO
PARoUBlcE ('Đ
U Di\.đdla 50
5-3l ó2 PÁRDUB|CE
|cÔ 0oo88358
!lĆ: czoo0e8358

5-

Dodatek vypracovaL Franti.šek Tomše te[.: 495 083 934
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