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POJISTNÁ SMLOUVA č. 2035600231
Pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty

Dodatek č. 5

Poiistitol: UNIQA pojišťovna, a. s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 492 40 480
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prazeoddíl B, vložka 2012
bankovní Spojení:
č. ú.:

Poiistnik: Muzeum města Ústi nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00361321
DIČ: 0200361321
bankovní spojeni:
vc. ú.:.

uzavírají tento Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě
prostřednictvím pojišťovacího makléře RESPECT, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +4213' 488 125 125
ıćz 4924o40o
Zopoänau Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012,

1www.uniqa.cz



Smluvní strany se dohodly. že súčinností ode dne 02.05.2019 se pojistná smlouvaprodlužuje o jeden pojistný rok.

V souvislosti s výše uvedeným dochází k následující úpravě pojistné smlouvy:
Článek ıv
Doba trvání pojištěni“
Počátek pojištěni: 02.05.2014 (00:00 hod)
Konec pojištění: 02.05.2020 (00:00 hod)

Jednorázové pojistné Za prodloužení pojistné smlouvy o jeden rok činí 90.000,- Kč.Pojistitel poskytuje obchodní slevu ve výši 10% z pojistného. Pojistné po obchodni slevě činí31000.- Krˇ: a ie splatné k 02.05.2010 na účet pojišťovacího makléře: č. ú.:
VS: 2035600231.

Takto stanovené uhrazené pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu pojištěných véc'i podobu trvání pojištěni. Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka přıpsána na účet makleře.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy včetně všech příloh Zůstávají beze Zmény.
Tento dodatek obsahuje 3 strany. jednu přílohu a je vystaven ve dvou vyhotovenich. z nichžpo jednom obdrží pojistník a pojistitel.

Zpracovala: _
Získatel: RESPECT - 70013032

Za UNIQA pojišťovnu, a. si:

V Praze. dne 31.03.2019

odborný referent
Zajištění. speciální rizika
a mezinárodní obchod

Prohlašuji. že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením poj' tné smlouvy přesným.jasným a srozumiteíným způsobem. písemné a v českém jazyce informace o jistném vztahu a ozpracovaní osobních údajú pro účely tohoto pojistného vztahu. že jsem byl seznámen s obsahemvšech souvisejících pojistných podmínek (viz výše). které jsem převzal. F'rotıíašuji. že pojistná
smlouva na uzavření pojisteni odpovida mému pojistnému zajmu. mým pojistným potřebám apožadavkům. že všechny mé dotazy. které jsem položil pojistiteli nebo jim povéřenému zastu pci. bylynáležité zodpovézeny a ze s rozsahem a podmínkami pojisteni jsem srozuménřa.
Ochrana osobních údajù získaných v souvislosti s uzavřením a plnéním této smlouvy se řídí
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016í6?0 ze dne 21'. dubna 2016. o ochranéIfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o voiném pohybu techto údajů a o
zrušení smérrıice QSíéBíES (obecné nařízení o ochrane osobních údajů). Pojistník je povinen
pojištěného. resp. pojištěné. jakož ivsechny další opravnéné třetí osoby. tédné a včas informovat o

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ; 49240480 2Eapséna Au Městského soudu v Praze.. oddíl B.. vložka 2012z
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Zpracování jejich osobních údajů v Souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich
souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahujícíinformace o Zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraněosobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „lnfonnace o Zpracování osobníchúdajů" anebo jiným vhodným způsobem.
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterýmiuzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činéno proúčely § 128 Zákona č. 277/2009 Sb. v platném Znění.
Pojistnlk prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu Zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv(dále jen „povinný subjekt“), s tedy že dodatek k pojistné smlouvé č. 2035600231 (dále jen „smlouva“)podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv(dále jen „registr smluv").
Pojistnlk bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdé, odpovídáspolečnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA") Za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto ,5nepravdivého prohlášení vznikne.
Potvrzuji, že jsem převzal Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 2035600231 a souhlasím s jeho Znéním.

Za pojistnika:

V....nn`.n'n.,..n| dne nn-,_._hnn._øšn_.na v ...snu-,_nnn- ,.-.--._v..-. Hits-UH

razítko a podpıs pojistnika

UNIQA pojišťovna, a.S.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ; 49240480
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v a Dodatku č. 5 k PS 2035000231 - PROHLÁŠENÍ pojistnika
Pojístník se jako povinný subjekt timto zavazuje k uveřejnění Dodatku č. 5 k pojistné smlouvěćíslo 2035600231 v registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od data uzavření tohoto dodatku.Pojístnlk je povinen bezodkladně informovat pojistitele o Zaslání dodatku správci registru smluvzprávou do datové schránky ID: andoioz. einebo na e-mail katerina.kosikova@uniqa.cz.Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, je označeno uznávanou elektronickou Značkoua opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.

Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna tento dodatek rovněž zveřejnit (aniž by tímtobyla dotčena sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že tento dodatekbude uveřejněn v registru smluv přímo UNIQA, pojisiník výslovně prohlašuje, že nepovažuje totouveřejnění za porušení povinností mlčenlivosti dle § 127 zákona č. 21712000 Sb., o pojišťovnictví.
Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a dodatkem vzniklé mezistranami od data vzniku pojištěni, která bylo sjednáno touto smlouvou l dodatkem, do dobynabytí účinnosti této smlouvy i dodatku, se této smlouvě l dodatku podřizuji s výjimkou případů,kdy pojístnik v době nabytí účinnosti smlouvy i' dodatku věděl nebo vědět měl a mohl, že ppjistnáudálostjiž nastala.

UNIQA a pojistnlk dáte ujednávají, že v případě zrušení dodatku od počátku Z důvodu jehoneuveřejnění v registru smluv pojistníkem v zákonem stanovené lhůtě má UNIQA nárok naúhradu administrativních nákladů, kteréjí vzniknou v souvislosti se Zpracováním smlouvy!dodatku a jejich správou. výše těchto nákladů se ujednává na 1 % Z výše ročního pojistného.Pojistnik se da'le zavazuje k úhradě případné škody, která by UNIQA nad rámec ujednanýchadministrativních nákladů vznikla v důsledku porušení jeho povinnosti smlouvu uveřejnit vregistru smluv.

Obě strany výslovně prohlašuji, že určenou výši administrativních nákladů považují Zapřiměřenou a odpovídající obchodním zvyklostem.

Tato příloha je nedílnou součástí Dodatku č. 5 k pojistná smlouvě č. 2035600231 a veškeré jejízměny mohou být provedeny výhradně po vzájemně dohodě smluvních stran, a to písemnouformou.

Za UNIQA pojišťovnu, a.s.

V Praze, dne .221.212 291.3-

odborný referent í'editeika
Zajištění, speciální rizika a mezinárod obchod

Za pojistníka:
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razítko a podpıs plojıstnıka
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