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Kooperatıva
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek číslo 6
k pojistné Smlouvě č. 7720427377
Úsek pojištěni hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovnaI a.s.. Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8. Pobřežní 665/21. PSČ 186 oo, Česká republika
Ićoz 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. sp. zn. B 1897
(dále jen ..pojisti.tel")
zastoupený na Základě zmocnění níže podepsanými osobami
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna. a.s.. Vienna Insurance Group. Nádražní 14, Brno. PSČ 602 OO

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
se sídlem Pekařská 53. 656 91 00 Brno, Česká republika
IČO: 00159816
(dále jen ..poji5tnik")

Korespondenční adresa pojistnika je totožná s adresou sídla pojistnika
Zastoupená: Ing. Vlastimil Vajdák. ředitel nemocnice

uzavírají

Dodatek Číslo 6 k pojistné smlouvě číslo 7720h27377

Tento dodatek byl Sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře:

RESPECT. a.S.
se sídlem: Praha 4. Pod Krčským lesem 2016/22I PSČ: lłı2 OO
IČO: 2511.6351
(dále jen „pojišťovací makléř")
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RESPECT. a.s.. Šumavská 15. 602 00 Brno

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy. v nichž dochází ke Změně.



1.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Beze změny.

Článek II.
Druhy a způsoby pojištěni. předměty pojištění

Obecná ujednání pro pojištěni majetku

1.1. Beze Změny.

1.2. Beze změny.

1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištěni
FN u sv. Anny - Pekařská 53. Brno
FN u sv. Anny - Klinika plastické a estetické chirurgie, Berkova 34. Brno
FN u Sv. Anny - Ústav Soudního lékařství. Tvrdého 2a. Brno
FN u sv. Anny - Doléčovaci a rehabilitační oddělení. Zoubkova 18. Brno
FN u sv. Anny - Vinařská 6. Brno
FN u sv. Anny - Internát Zdravotních pracovníků. Výstavní 17. Brno
Biotechnologický inkubátor. Kamenice 31x“. Brno
Masarykova univerzita. Kamenice 5. Brno
Biofyzikálni ústav AV ČR - Královopolská 135. Brno
VFĹI. Palackého třída 1/3. Brno. Pavilon klinik malých zvířat
VUT. Ústav biomedicinského inženýrství VUT Brno. Kolejní 1+. Brno
Výzkumný Ústav Veterinárního Lékařství v.v.ı'„. Hudcova 70. 621 OO Brno
Ústav přístrojové techniky AV ČR. v. v. i.. Královopolská 62/1113. 612 61+ Brno-Královo Pole
Masarykova univerzita. Ústav výpočetní techniky, Botanická 554/68a. 602 00 Brno
Biology Park. Studentská 812/6. 625 00 Brno
Ústav molekulární a translačni medicíny. Hněvotinská 1333/5. 779 00 Olomouc
Honeywell International s.r.o.. Tuřanka 1387/100. 627 00 Brno - Slatina
neni-li dále uvedeno jinak.

Přehled sjednaných pojištěni

Beze Změny.

Pojistné plnění

Beze Změny.

Článek III.
Výše a způsob placeni pojistného

V článku III. (Výše a způsob placení pojistného). se na konec vkládá nový bod 4.. který Zní:

łı. Smluvní strany Se dohodly. že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek Z pojištěni sjednaného touto pojistnou smlouvouı
než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinností příslušných právních předpisů
na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojístnik se Zavazuje uhradit nad rámec pojistného
předepsaného v této pojistné Smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.
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Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodnè události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím Zplnomocněněho
pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajù:

Kooperativa pojišťovna. a.s.. Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 631i
664 h2 Modřice
teL: 95? 105 105
fax: Sir? 212 602. 547 212 561
datová Schránka: n6tetn3
www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojístník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodně události
písemnou formou.

Článek V.
Zvláštní ujednání

Beze změny.

Článek VI.
Registr smluv. zpracování osobních údajů. závěrečná ustanovení

Registr smluv
. Pokud výše uvedená pojistná smlouva. resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen ..smlouva") podléhá
povinností uveřejnění v registru smluv (dále jen ..reg'ístr") ve smyslu Zákona Č. 31r0/2015 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. 5 čímž pojístnik souhlasí. Pokud je pojistník odlišný' od
pojištěného. pojistník dále potvrzuje. že každý 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" uvěst: nfitetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést Číslo této pojistné
smlouvy.
Pojistnik se dále Zavazuje. že před Zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelněni neuveřejnitelných
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly. že ode dne nabytí účinnosti dodatku jeho Zveřejněnim v registru se účinky
pojištění. včetně práv a povinností Z něj vyplývajících. vztahují i na období od data uvedeného jako počátek
změn provedených dodatkem do budoucna.

zPRAcovÁNI' ososNícH úDAıù

V následující Části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na
Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. a to s výjimkou bodu 2.2.. který se na Vás uplatní í pokud jste
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu. možností podání námitky v případě
zpracování na základě oprávněného zájmu. práva na přístup a dalších práv. naleznete v dokumentu Informace o
Zpracování osobních údajů v nežívotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce wwwkoop L2
v sekci „O pojišťovně Kooperativa".
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2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.
3.3.

INFORMACE o ZPRAcOvÄNÍ OSOBNÍCH úDAıù BEZ vAšEı-ıo sOuHLAsu
Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

POjistnik bere na vědomí. že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro Ocenění rizika při vstupu do
pojištění a údaje O využívání Služeb zpracovává pojistitel;

- pro účely kalkulace. návrhu a uzavření pojistné smlouvy. posouzení přijatelnosti do pojištění. správy a ukončení
pojistné smlouvy a likvidace pojistných události. když v těchto případech jde O zpracování nezbytné pro
plnění smlouvy. a

- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů spojistníkem, Zajištění a soupojištění.
statistiky a cenotvorby produktů. ochrany právních nároků pojistitele a prevence o odhalování pojistných
podvodů a jiných protiprávních jednáníł když vtěchto případech jde O Zpracování založené na Základě
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému Zpracování máte právo kdykoli podat námitku. která může
byt uplatněna Způsobem uvedeným v Informacích o Zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

POjistnik bere na vědomí. že jeho identifikační a kontaktní ůdaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění 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.

PovINNOsT POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ osoaY

POjistnik Se Zavazuje informovat každého pojištěného. jenž je osobou odlišnou od pojistníka. a případně další
osoby. které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, O Zpracování jejich Osobnícl'ı údajů.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH úoAıù ZÁSTUPCE POıIsTNÍKA

Zástupce právnické osoby. zákonný Zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomi.
že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel Zpracovává na Základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace.
návrhu a uzavření pojistné smlouvy. správy a ukončení pojistné smlouvy. likvidace pojistných událostí. zajištění a
soupojištění. ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů o jiných
protiprávních jednání. Proti takovému Zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku. která může
byt uplatněna Způsobem uvedeným v Informacich o Zpracování osobních údajů v neživotním pojištěni.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby. Zákonny Zástupce nebo jiná osoba oprávněná Zastupovat pojistníka bere na vědomí.
že 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.

Podpiseı'n tohoto dodatku potvrzujete. že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil sdokumentem Informace o
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem
zpracovávaných údajů. právními základy (důvody). účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem
odvolání souhlasu a právy. která Vám v této souvislostí náleží.

Závěrečná ustanovení

Počátek Změníy) provedenýchí~éJ tímto dodatkem: 02.11.2019.
Smluvní vztahy. na které Se tento dodatek nevztahuje. Zůstávaji beze Změny.
Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje. Že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s
pojístnými podmínkami pojistitele a doložkami. které Se vztahují kpojištěni vzniklěmu na Základě výše
uvedené pojistné smlouvy ve znění všech jejich předchozích dodatkú a. že mu byly oznámeny informace
v souladu s ustanovením 5 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb.. o pojistné smlouvě. a že v dostatečném předstihu
před uzavřením tohoto dodatku převzal v listínné nebo. s jeho souhlasem. vjiné textové podobě (např. na
trvalém nosiči dat) Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. a seznámil se s nimi.
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3.4.Pojistník prohlašuje. že uzavřel s pojišťovacim makléřem smlouvu. na jejímž Základě pojišťovací makléř
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka. a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly. že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou
doručované pojístitelem pojistníkovi nebo pojíštěnérnu se považuji Za doručené pojistnikovi nebo
pojištěne'mu doručenim pojišťovacimu makléři. Odchylně od ČL V. VPP P-lOO/OS se pro tento případ
„adresátem“ rozumi pojišťovací makléř. Dále Se Smluvní strany dohodly. že veškeré písemnosti mající vztah
kpojištěni sjednanému touto pojistnou Smlouvou doručované pojišťovacim makléřem Za pojistníka nebo
pojištěného pojistiteli se považuji Za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením
pojistiteli.

3.5. Dodatek byl vypracován ve h stejnopisech. pojistnik obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 Stejnopísy a
pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

3.6. Stejnopis tohoto dodatku. který obdrží pojistnil':1 je zároveň potvrzením o uzavření pojistné Smlouvy
(pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.

3.7. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

V Brně dne 01.11.2019

V Brně dne 01.11.2019
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