
DODATEK č. 16 

pojistné smlouvy č. 8055781716 

Smluvní strany: 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Sídlo: Zelené předměstí 

Masarykovo náměstí čp. 1458 

532 18 PARDUBICE 

IČ: 45534306 

zapsaná v obch. rej stříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 

Tel.:  Fax:  

(dále jen "pojistitel") 

zastoupený:  

a 

Technická univerzita v Liberci 
Studentská 2 

460 01 LIBEREC I 

IČ: 46747885 

(dále jen "pojistník") 



Článek I. 
Úvodní ustanoveni 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek poj istné smlouvy č. 8055781716 podle zákona č . 3 7 /2004 
Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) , ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o poj istné smlouvě") . 

Poji štěný, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy: 

Technická univerzita v Liberci 
Studentská 2 
460O1 LIBEREC I 
IČ:46747885 

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech 
pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou: 
1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2) 
2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné 
sm louvě, 

není-li ujednáno jinak. 

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna poj ištěn í 
sjednaná touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od 11.02.2019 00:00 hodin (počátek 
pojištění) na dobu neurčitou. 

Článek li. 
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a j ejich rozsah 

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně: 

1. Pojištění vozidel 

Ruší se pojištění: 

pojistných nebezpečí uvedených u pojištěných vozidel v tabulce, popis pojistných nebezpečí je 
následující: 

SK L =Pojištění okenních skel vozidla 
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Identifikace jednotlivých pojištěných vozidel a rozsah jejich pojištění: 

Vozidlo Rozsah poiišlěnl 
P.I'. Regislrahll Značka Typ :Oruh VIN/č.karoscrie Rok !Pojistná IPojišlěné Konec Pojislná Ročni limil Pojislné Spoluúl'asl (Kl') Uzemní 

:značka výroby hodnola !věci pojišlěni ll'ástka (Kl') poj islného nebezpel'i trozsah 
24:00 hod nlněn i CKl'l 

I. I. I LI 3767 Škoda Octavia psobnf TMBBG4 I UU62255439 200 1 nová cena !Vlastni 10.02.20 19 IO 000,- 10000,- SKL bez spoluúčast i !Evropa 

1.2 . 2LO 0365 š koda ·abia osobní fMBN 046 Y 5 Y302423 7 2000 1ová cena tv lastni 1002.2019 IO 000,- 10000,- SKL bez spoluúčast i !Evropa 
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2. Pojištění přepravovaných osob - hromadná 

Ruší se pojištění: 
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Ruší se poj i štění pfepravovan)'ch osob s níže uvedenou identifikací vozidel a specifikací rozsahu pojištění: 

Vozidlo Rozsah pojištění 

P.č. Registačni ~načka Typ MN/č.karoserie Konec Pojistná částka pro pfipad Poj istná částka pro Výše denního lJzemni rozsah 
značka poj ištěni smrti následkem úrazu (Kč ) případ trval)'ch následků odškodného ( Kč) 

24:00 hod úrazu ť Kčl 

121 I LI 3767 ISkoda Octavia rrMBBG4 I UU62255439 1002.20 19 :SOOOO.- 100 000,- 100,- ~vropa 

2 2. 2LO 0365 ~koda abia rrMBND46YSY3024237 10 022019 :SOOOO,- 100 000,- 100,- ~vropa 
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Článek Ill. 
Hlášeni škodných události 

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o poj istné 
smlouvě povinen oznámit pojistiteli na tel.:  .cz nebo 
na adrese: 

kontakt: ČSOB Pojišťovna, a. s. , č len holdingu ČSOB 
Odbor služeb klientům neživotního pojištění 
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 
Pardubice 

RENOMIA 
Rumunská 655/9 
Liberec 460 02 

Článek IV. 
Pojistné 

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí: 

Po_jištění Změna ročního pojistného 

I. Po ji štěn í vozidel - hromadná -3 000,- Kč 

2. Pojištění přepravovaných osob - -840,- Kč 

!hromadná 
Součet -3 840,- Kč 

Změna pojistného celkem 
Od 11.02.2019 00:00 hodin do 07.08.2019 00:00 hodin 
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 15 
Od 07.05 .2019 00:00 hodin do 07.08 .2019 00 :00 hodin 
Součet 

Roční pojistné po změnách 

256 282,- Kč 
9 492,- Kč 

265 774,- Kč 

-1 877,- Kč 

67 403 ,- Kč 

65 526,- Kč 

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z 
důvodu změny poj ištěn í , je to rozdíl mezi původn í a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO 
pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) 

NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše poj istného za zrušené pojištění (záporná částka) 

Změna ročního pojistného= změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném 

Roční pojistné po změnách = poj istné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné 
smlouvy vyjádřené v ročn ím pojistném 

Splátkový kalendář: 
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Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách 
provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 07.08.2019 00:00 hodin řídí následuj ícím 
splátkovým kalendářem: 

s 
I. 

Na dodatku pojistné smlouvy vznikl přeplatek ve výši 917,- Kč, který bude vrácen pojistníkovi, 
pokud o něj zažádá, nebo je možné přeplatek odečíst od nejbližší splátky pojistnéh_o v případě, že 
tato splátka existuje. 

Pojistné poukáže pojistník na účet RENOMIA, 
  

 
. 

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet RENOMIA. 

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení č l. V odst. I. 
VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají dé lku poj istného období ve všech pojištěních sjednaných 
tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně: 
a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v 
délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího 
následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou poj istnou smlouvou, 
nebo je-li poji štění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné poj istné 
době; 

b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem poj istné smlouvy 
se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou 
pojistnou smlouvou. 

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným poj istníkovi na začátku 
dalšího pojistného období. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění. 

Správce pojistné smlouvy:   
 

I. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy. a že 
skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé. 

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 9 
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3. Přílohy : 

I) Makléřská doložka 

4. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž 
jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývaj ící dvě pojistitel. 

  
   

 

 
 

V Li berci dne 19.2.20 19 
razítko a podpis pojistitele 

8 



Splátkový kalendář k dodatku č. 16 pojistné smlouvy 

č.8055781716 

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného 
dodatku pojistné smlouvy na období od 11.02.2019 00:00 hodin. do 07.08.2019 oo·:oo hodi n. 

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách: 

s 

Na dodatku pojistné smlouvy vznikl přeplatek ve výši 917,- Kč, který bude vrácen pojistníkov i. 
pokud o něj zažádá, nebo je možné přeplatek odečíst od nejbližší splátky pojistného v případě. že 
tato splátka existuje. 

Pojistné poukáže pojistník na účet RENOMIA, 
číslo  

 
  

 za uhrazené dnem připsání na účet RENOMIA. 

V Liberci dne 19.2.2019 
razítko a podpis/ ojísti.tele 
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Příloha č. 1 - Makléřská doložka 

Pojištěný pověřuje výhradně společnost RENOMIA, a. s., I Č: 48391301, tel. 485 111 511 , fax 485 111 510 
vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude 
prováděn výhradně prostřednictvím společnosti RENOMIA, a. s. - zplnomocněného makléře . Pouze společnost 

RENOMIA, a. s. je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů . 




