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Pojistné smlouva E. 8849000730
flsek pojiiténi majetku a odpovédnosti

Kooperativa pojiét'ovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sidlem Praha 8, Pobreini 665/21, P56 186 on, Ceské republika
15.0: 47116617
zapsané v obchodnim rejsth’ku u Méstského soudu v Praze, sp. 2n. 8 1897
(déle jen "pojistitel")
zastoupeny’l na za’ktadé zmocném’ m’ie podepsaai

Pracoviété: Kooperativa pojiét'ovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura jiini Morava. Osvoboditelfl 5301, ZLl'n,
PSC 760 01, tel: 957 740 111

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
se sidlem Hlinky 619/151, Pisa’rky, 603 00 Brno, feské republika
ICC): 25508881
zapsana’ v obchodnim rejstFt’ku u Krajského soudu v Brné, sp. zn. B 2463
(déle jen ,,pojistnik")
Zastoupenyz

Korespondenéni adresa pojistnika je totoiné s vy'lée uvedenou adresou pojistnika.

uzaviraji

ve smysLu zékona 6. 89/2012 5b., obéanského zékom'ku, tuto pojistnou smlouvu, které spolu spojistny'lmi
podminkami pojistitele a pFflohami, na které se tato pojistné smlouva odvolévé, tvoFi nedflny celek.

Tato pojistné smlouva byLa sjeclnéna prostFednictVim pojiét‘ovadho maklére

RENOMIA, a.s.
se sidlem Holandské 8, 639 00 Brno, Ceska’ republika
160: 48391301
(déte jen ”pojiEfovaci maklé‘r‘")
Korespondeném’ adresa pojiét’ovaciho maklérv'e je totoiné s W§e uvedenou adresou pojiét’ovaciho makléFe.



Clének I.
Uvodni ustanoveni

1. Pojiétény’lm je pojistnik.

2. Pojiéténi se sjednévé s L'Jzemni pLatnosti pojiéténi Ceské republika.

3. K tomuto pojiéténi se vztahuji: V§eobecné pojistné podminky pro poji§téni majetku a odpovédnosti, (déle jen
,,VPP P-lOO/llr"), Zvlé§tni pojistné podminky pro pojiéténi odpovédnosti z provozu plavidel, (déle jen ,,ZPP P-
575/14“)

élének II.
Druhy a zpflsoby poii§téni, pFedméty poji§téni

1. Poii§téni odpovédnosti z provozu plavidel

Pojiétém' je upraveno VPP P—100/14, ZPP P-575/14 a nésledujicimi smluvnimi ujedném’mi.

Pojiéténi se vztahuje na niie uvedené pLavidla:

poi ir:v. E. prfikazu nézev vy'lrobce ROk tak Obsadi-
c. stavby v t telnost

1 4801 32300674 OSOBNI L00 BRNO Adolf 5pirk Praha 1949 neudén 120

2 4823 32303426 OSOBNT L00 LIPSKO JESKO cz, s.r.o. 2010 90,0 200

3 4824 32303738 OSOBNi LOD UTRECHT ]ESKO c2, s.r.o. 2011 90.0 200

4 4825 32303737 OSOBNi L00 vioEN ]ESKO cz, s.r.o. 2011 90,0 200

5 4826 32303971 OSOBNi L00 STU'ITGART ]ESKO c2, s.r.o. 2012 90,0 200

6 4827 32303972 OSOBNi L00 DALLAS JESKO c2, s.r.o. 2012 90.0 200

OSOBNi L00 DALLAS
(MOSKVA) — kulturm’

Bude vystaven pamétka
7 4805 p0 inspekém’ DPMB, s.p. 1955 45 150

prohlidce (momenta’lné probihé
rekonstrukce ~ bude
ukonéena Eerven 2020)

Limit pojistného plnéni na Uhradu véech pojistnych udélosti nastach béhem jednoho pojistného roku Eim’
30000000 KE.

Ujednévé se, 2e se pojiéténi vztahuje také na povinnost nahradit L’iu zpflsobenou v souvislosti s provozem
pojiéténého plavidla cestujicimu. Vpripadé Illjmy zpflsobené vsouvislosti s provozem pojiEténého plavidla
cestujicimu Eini spoluUEast 1 000 KE.

Pojiéténi se vztahuje i na povinnost nahradit l'iu zpflsobenou na movité véci nebo zvireti, které poji§tén§l
pFevzal v souvislosti s provozem pojiétény'lch plavidel uvedenych v pFfloze E. 1 23 OEelem provedeni objednané
Einnosti; pro toto pojiéténi se V rémci prisluéného limitu pojistného plnéni pro dané plavidlo uvedeného v pfiloze
E. 1 sjednéva’ sublimit pojistného plnéni ve V\'/§1‘. 1 000 000 KE.

Odchylné ocl EL 2 odst. 9) pism. b) ZPP P-575/14 se pojiéténi odpovédnostt za Ujmu vztahuje také na povinnost
pojiéténého poskytnout néhradu (iy prévnické osobé, se kterou je pojiétény majetkové propojen.

Neni-li ujednéno jinak, spoLut’JEast pro kaidou pojistnou udélost Eini 0 KE.



élének III.
V9§e a zpfisob placeni pojistného

. Pojistné za jeden pojistny rok:

1.1. Poj1§tén1 odpovédnosti z provozu plavidel
Pojistné ..........................................................................................................................197 400 K15

Souhrn pojistného za sjednané pojiéténi za jeden pojistny rok .........................197 400 KE

Celkovémpojistné"za SJednana ponstem za siednanouwdobumpoiisténi (ti. od 01. 01. 2020 do 31.12.2021)
c1n1.. .. ...... 3919800 Kc

. Poj1stné je sjednéno jako béiné.
Pojistné obdobi je dvanéctimésfini. Pojistné je splatné k datfim a v Eéstkéch takto:

datum: Eéstka:

01. 01. 2020 197 400 KE

01. 01. 2021 197 400 KE

. Pojistm'k je povinen uhrad1t pojistné v uvedené vyéi na Diet poj1§fovac1ho makléFe E. 111 5030018888/5500,
var1ab11n1 symbol: €1l pojistné smlouvy.

. Smluvni strany se dohodly, ie pokud bude v ELenském stété Evropské un1e nebo Evropského hospodéFského
prostoru zavedena jiné pojistné dan 61 1‘1 obdobny poplatek z poj1§tén1 sjednaného touto pojistnou smlouvoul
nei jaké jsou uvedeny v bodé 1. tohoto Elénku a které bude po nabyti 1151nnost1 pFisluény’tch prévm’ch pFedpisfl
na 1'Jzem1’ tohoto Elenského stétu pojistitel povinen odvést, pojistnik se zavazuje uhradit nad ra’mec pojistného
pFedepsaného v této pojistné smLouvé 1 néklady odpovidajici této povinnost1.

flének IV.
Hlé§en1§kodnfich udélosti

. V2n1k §kodné udéLosti je pojistnik (pojiéténV) povinen oznémit pFimo nebo prostFednictv1m zplnomocnéného
pojiét'ovaciho makléFe bez zbyteEného odkladu na jeden z niie uvedenVch kontaktm’ch L'JdajCI:

Kooperat1va pojiét'ovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
Centrélni podatelna
Brnénské 634
661+ 42 Modfice

www.koop.cz

. Na vy'lzvu poj1st1tele je pojistnik (pojiétény nebo jaka’koliv j1né osoba) pov1nen ozném1t vznik ékodné udélosti
pisemnou formou.

Clének V.
Zvlé§tn1 ujednéni

VedLe dflvodfl uvedenych ve VPP P-lOO/llr zaniké majetkové pojiétémi pLav1dLa a pHpadné 1 pojiétém’
odpovédnosti zprovozu pLavidla dnem registrace pojiéténého plavidla vjiném stété, nez ve kterém bylo
reg1strovéno vdobé sjednéni pojistém, avsak svyjimkou pr1’padu, kdy je pojisténé pLavidlo nové
zareg1strovaného v Ceské republ1ce Pojist1tel vyuctuje pojistné pouze na zékladé prokézéni nové reg1strace
plavidla v jiném stété
Poji§tén1 daléich plavidel sjednanVch touto smlouvou se t1mto ujednénim nemén1.



2. Pojistitel neposkytne pojistné plném’ ani jiné plnéni Ei sluibu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové
plnéni nebo sluiba znamenaly poruéem’ mezinérodnich sankci, obchodm’ch nebo ekonomicch sankci Ei
finanénich embarg, vyhlééenych za L'JEelem udrieni nebo obnoveni mezinérodniho miru, bezpeEnosti, ochrany
zékladnich lidskych prév a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se povaiujt’ zejména sankce a
embarga Organizace spojenVch nérodfl, Evropské unie a Ceské republiky. Déle také Spojeny'lch stétfil americch
za pFedpokLadu. 2e neodporuji sankcim a embargflm uvedenf/m v pFedchozi vété.

3. Ujeclna’vé se, 2e se pojiétém’ nevztahuje na jakékoli po§kozeni. nésledné ékody, ztrétu uiitné hodnoty, néklady,
néroky a vy’Idaje preventivni i jiné, jakékoli povahy pFimo i neph’mo pLynouci nebo zpflsobené, af plné nebo
Eésteéné:
a) uiivénim, zneuiitim, selhénim fungovéni internetu, kterékoli vnitFm’. nebo soukromé sité, internetové

strénky, internetové adresy nebo podobného zafizeni Ei sluiby,
b) jakikoli daty nebo jim’lmi informacemi umistéai na internetové strénce nebo podobném zaFizeni,
c) projevem jakéhokoli poEitavého viru nebo obdobného programu,
d) jakymkoli elektronick pFenosem dat nebo jinych informaci,
e) jakkoLi poru§enim, zniéenim, zkreslenim, zborcenim, naruéenim, vymazénim nebo jinou ztrétou Ei

poékozenim dat, programového vybaveni, programovaciho souboru Ei souboru instrukci jakéhokoli druhu,
f) ztrétou moinosti vyuiivéni dat nebo omezenim funkénosti dat, kédovéni, programfl, programového

vybaveni jakéhokoli poéitaée 6'1 poEitavého systému nebo jiného zafizeni zévislého na jakémkoli
mikroEipu nebo vestavéném Logickém obvodu, vEetné vypadku Einnosti na strané pojiéténého,

g) jaky'lmkoli poruéenim, at’ Umyslny'lm nebo neflmyslnym, du§evnich majetkovych prév (napF. ochranné
znémky, autorského préva, patentu apod.).

Vy'lée uvedené v9luky se véak neuplatni. vznikne-Li z vyée uvedenych pFiEin nésledné poékozem’ nebo zniEeni
pojiéténé véci nékterym z pojistnych nebezpeéiz poéérni nebezpeéi, néraz nebo péd, kouF, povodefi nebo
zéplava, vichFice nebo krupobiti, sesuv (tj. sesouvéni pfidy, zh’cem’ skal nebo zemin, sesouvéni nebo zFiceni
lavin), zemétFeseni, tiha snéhu nebo némraza nebo vodovodni nebezpeEi, je-Li pFedmét pojiéténi proti
takovému pojistnému nebezpeEt’ v pojistné smlouvé pojiétén.

1+. UveFejnéni smlouvy

Dodavatel (pojistitel) podpisem této smlouvy bere na védoml', 2e objednatel (pojistnik) je povinnf/m
subjektem v souladu se zékonem E. 106/1999 5b., 0 svobodném pFistupu k informacim (déle jen ,,zékon") a v
souladu a za podml’nek stanovenych v zékoné je povinen tuto smLouvu, pFip. informace v ni obsaiené nebo z m’
vpyvajici zveFejnit. Informace, které je povinen objednatel (pojistnik)zveFejnit, se nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanovem’ § 504 zékona E. 89/2012 5b., obEanského zékoniku ani za dflvérny'l Udaj nebo
sdéleni ve smyslu ustanoveni $ 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této smlouvy déle bere
dodavatel (pojistitel) na védomi, 2e smlouva bude zveFejnéna na Portélu veFejné sprévy v Registru smluv podle
zékona E. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich podmt’nkéch l’JEinnosti nékterych smluv, uveF‘ejfiovéni téchto smLuv a o
registru smluv (zékon o registru smluv).

S. NaFizeni GDPR

Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistm'k) jsou povinni zachovévat mLEenlivost o véech skuteénostech, o
nichi se dozvédéli pFi vykonu sjednané Einnosti a které v zéjmu sprévce osobm’ch Udajfi nelze sdélovat 1'1a
osobém.

Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistnik) jsou povinni zdriet se jednéni, které by mto vést ke stFetu
oprévnénych zéjmfl dodavatele (pojistitete) Ei objednatele se zéjmy osobm’mi, zejména nebudou zneuiivat
informed nabytych v souvislosti s vykonem sjednané Einnosti ve prospéch vlastni Ei nékoho jiného.

Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistnik) se déle zavazuji naklédat s osobnimi udaji subjektfl udajfi,
zejména zaméstnancfl, obchodnich partnerfi a zékazm’kfl, jakoi s osobnimi Udaji jinych tFetich osob, s nimii
pFijdou do styku. plné v souladu s Obecnym nal’izenim o ochrané osobnich L'Jdajfl (naFizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znéni. Dodavatel (pojistiteL) i objednatel (pojistnik) jsou zejména
povinni zachovévat mlEenlivost o téchto L'Jdajich, déle pak zajistit vhonm zpflsobem bezpeEnostni, technické
a organizaéni opatFeni dle Elénku 32 Obecného nafizeni.
Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistm’k) jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv
podezFeni z nedostateéného zajiétém’ osobnich fldajfl nebo podezFeni z neoprévnéného vyuiiti osobnich Udajfl
neoprévnénou osobou. Dodavatel (pojistitel) i objednatel. (pojistnik) jsou povinni na poiédéni spolupracovat s
dozorovy'lm UFadem pFi plném’ jeho ukolfl.



6.

]akékoliv poruéeni povinnosti ochrany osobnich Udajfil bude povaiovéno za poruéeni smlouvy. Objednatel
(pojistm'k) plné odpovida’ zhotoviteli za §kodu, kterou by mt zpflsobit zaviném'lm poruéenim této povinnosti.
Dodavatel (pojistitel) plné odpovidé objednateli za ékodu, kterou by mohl zpflsobit zavinéa poruéenim této
povinnosti:

Povinnost ochrany osobnich fidajfi a mlEenlivosti trvé 1 p0 skonEem’ smluvniho vztahu.

Uéinnosti smlouvy
Tato smlouva nabyvé L’Jéinnosti dnem jejiho uverejnéni dle zékona E. 340/2015 8b., 0 zvléétm’ch podminkéch
L'JEinnosti nékterych smluv, uverejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv.

7. Zmény v pojistné smlouvé

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

Ujednévé se, ie pojistitel na zékladé pisemné svy pojistnika provede v prfibéhu trvém’ pojistné smlouvy
zmény dle zasLaného aktuélniho stavu plavidel pojistnika.

flének VI.
Prohlééeni pojistnika, registr smluv, zpracovéni osobnich fidajfi

Prohléieni pojistnika

Pojistm'k potvrzuje, ie V dostateEném predstihu pred uzavFem’m pojistné smlouvy prevzal v listinné nebo,
s jeho souhlasem, v jiné textové podobé (napF. na trvalém nosiEi dat) Informace pro klienta, jejichi souéésti
jsou Informace o zpracovéni osobm’ch Udajfi vneiivotnim pojiéténi, a sezna’mil se 5 nimi. Pojistnik si je
védom. ie se jedné o dflleiité informace, které mu napomohou porozumét podmt’nkém sjednévaného pojiétém’.
obsahuji upozorném’ na dflleiité aspekty pojiétém’ i vyznamné ustanoveni pojistnych podminek.

Pojistm’k potvrzuje, ie pFed uzavrenim pojistné smlouvy mu byly oznémeny informace vsouladu
s ustanovenim $ 2760 obéanského zékom’ku.

Pojistm'k potvrzuje, ie V dostateEném predstihu pFed uzavFem’m pojistné smlouvy pFevzal v Listinné nebo jiné
textové podobé (napr. na trvalém nosiéi dat) dokumenty uvedené VEL I. bodu 3. této pojistné smlouvy
a seznémil 5e 5 nimi. Pojistnik si je Védom, 2e tyto dokumenty tvoFi nedilnou souéést pojistné smlouvy
a upravuji rozsah poji§téni, jeho omezeni (vEetné vy'lluk), préva a povinnosti UEastnikfl poji§téni a nésledky
jejich poruéeni a dal§i podml’nky pojiéténi a pojistnik je jimi vézén stejné jako pojistnou smlouvou.
Pojistnik potvrzuje, 2e adresa jeho sidla/bydli§té/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené
v této pojistné smlouvé jsou aktuélni, a souhlasi, aby tyto L'Jdaje byly v pFipadé jejich rozporu s jiny'lmi ddaji
uvedeai v drive uzavFenVch pojistny'lch smlouvéch, ve kterych je pojistnikem nebo pojiéténym, vyuiivény 1
pro L'JEely takovych pojistnych smluv. S timto postupem pojistm’k souhlasi 1 pro pFipad, kdy pojistiteli oznémi
zménu jeho sidla/bydliété/trvalého pobytu nebo kontaktfi elektronické komunikace v dobé trvém’ této pojistné
smlouvy. Tim nem’ dotéena moinost pouit’véni jinf/ch Udajfi uvedenych v drive uzavFenf/ch pojistnych
smlouvéch.

Pojistnik prohlaéuje, 2e mé oprévnénou potrebu ochrany pFed nésledky pojistné udélosti (pojistm'l zéjem).
Pojistnik, je-Li osobou odli§nou od pojiéténého, déle prtaéuje, 2e mu pojiéténi daLi souhLas k pojiéténi.
Pojistnik prtaéuje, 2e véci nebo jiné hodnoty pojistného zéjmu pojiéténé touto pojistnou smlouvou nejsou
k datu uzavreni pojistné smlouvy pojiétény proti stejny'lm nebezpeEim u jiného pojistitele, pokud neni v této
pojistné smlouvé vy’IsLovné uvedeno jinak.

Registr smluv

Pokud vfie uvedené pojistné smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvé (déle jen ,,smlouva") podléha’
povinnosti uveFejnéni v registru smluv (déle jen ,,registr“) ve smyslu zékona E. 340/2015 5b., zavazuje se
pojistm'k k jejimu uverejnéni v rozsahu, zpflsobem a ve Lhfltéch stanovenVch citovaa zékonem. To nezbavuje
pojistitele préva, aby smLouvu uveFejnil v registru sém, s Eimi pojistnik souhLasi. Pokud je pojistnik odliény’l 0d
pojiéténého, pojistnik déle potvrzuje, 2e kaidy pojiétény'l souhlasil s uverejnénim smlouvy.

Pfi vyplnéni formuléFe pro uveFejnéni smlouvy v registru je pojistm’k povinen vyplnit Udaje o pojistiteli (jako
smluvni strané). do pole ,,Datova’ schrénka" uvést: n6tetn3 a do pole ,,Cislo smlouvy" uvést Eislo této pojistné
smlouvy.



3.1.

3.2.

3.3.

Pojistnik se déle zavazuje, ie pFed zaslénim smLouvy k uveFejnéni zajisti zneEitelnéni neuveFejniteach
informaci (napF. osobnich fldajfl o fyzickych osobéch).

Smluvni strany se dohodly, 2e ode dne nabyti UEinnos’ci smlouvy (resp. dodatku) jejim zverejnénim v registru
se uEinky poji§tém', vEetné prév a povinnostl' z néj vypvajicich, vztahuji i na obdobt’ 0d data uvedeného jako
poEétek pojiétém’ (resp. 0d data uvedeného jako poéétek zmén provedenVch dodatkem, jde-li 0 UEinky dodatku)
do budoucna.

ZPRAcovANi OSOBNiCH CIDAJI‘ZI

V nésledujici Ea’sti jsou uvedeny zékLadni informace o zpracovém’ Vaéich osobm’ch l’JdajCI. Tyto informace se na
Vés uplatni, pokud jste fyzickou osobou, a to s vyjimkou bodu 3.2., ktery se na Vés uplatni i pokud jste
prévnickou osobou. Vice informaci, vEetné zpflsobu odvoléni souhlasu, moinosti podéni némitky v pFipadé
zpracovém’ na zékladé oprévnéného zéjmu, préva na pFistup a daléich prév, naLeznete v dokumentu Informace
o zpracovém’ osobnich L'Jdajfl v neiivotnim pojiéténi, ktery je trvale dostupny na webové strénce www.koop.cz
v sekci ,,O poji§fovné Kooperativa".

INFORMACE o ZPRAcovANi osoaNiCH uDAJL’I BEZ VA§EH0 SOUHLASU

Zpracovéni na zékladé plném’. smlouvy a oprévnénfich zéjmfi pojistitele

Pojistnik bere na védomi. 2e jeho identifikaém’ a kontaktni tildaje, L'Jdaje pro ocenéni rizika pFi vstupu
do pojiéténi a Udaje o vyuiivém’ sluieb zpracovévé pojistitel:

— pro CIEely kalkutace, névrhu a uzavfem’ pojistné smlouvy, posouzem’ pr’ijatelnosti do pojiétevni, sprc'lvy a
ukonéeni pojistné smlouvy a likvidace pojistnych udélosti, kdyi v téchto pl’l’padech jde o zpracovém’ nezbytné
pro plném’. smlouvy, a

— pro Uéely zaji§téni Fédného nastavem’ a plnéni smluvm’ch vztahL‘J spojistnikem, zajiétém’ a soupojiéténi,
statistiky a cenotvorby produktfi, ochrany prévm’ch néroka pojistitele a prevence a odhalovdm’ pojistnych
podvoda a jinych protiprévm’ch jedném’, kdyi vtéchto pripadech jde o zpracovéni zaloéené na za’kladé
oprévnény'lch zéjmfi pojistitele. Proti takovému zpracovéni méte prévo kdykoli podat némitku, které mfiie
t uplatnéna zpfilsobem uvedeny’tm v Informacich o zpracovéni osobm’ch L’Jdajl‘i v neiivotnim pojiéténi.

Zpracovéni pro L'Ié'ely plnéni zékonné povinnosti

Pojistnik bere na védomi, ie jeho identifikaéni a kontaktni t’Jdaje a Udaje pro oceném’ rizika pri vstupu
do poji§téni pojistitel déle zpracovévé ke splnéni své zékonné povinnosti vyplyvajici zejména 2e zékona
upravujiciho distribuci pojiéténi a za’kona E. 69/2006 5b., 0 provédéni mezinérodnich sankci.

POVINNOST POJISTNiKA INFORMOVAT TfiETi OSOBY

Pojistm’k se zavazuje informovat kaidého pojiéténého, jeni je osobou odliénou od pojistnika, a pFipadné dalél’
osobyl které uvedl v pojistné smlouvé, o zpracovéni jejich osobnich l’JdajL'J.

INFORMACE o ZPRAcovANi OSOBNiCH L'IDAJI‘J zAsrupcs POJISTNiKA

Zéstupce prévnické osoby, zékonny zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistnika bere na védomi,
2e jeji identifikaéni a konta ktm’ Udaje pojistitel zpracovéva’ na za'kLadé oprévnéného zéimu pro UEely kalkulace,
névrhu a uzavFeni pojistné smlouvy, sprévy a ukonEem’ pojistné smlouvy, likvidace pojistnYch udc’zlosti, zajiétém’
a soupojiéténi, ochrany prévnich nérokd pojistitele a prevence a odhalovc’mi pojistnych podvodfi a jiny’lch
protiprévnich jednéni. Proti takovému zpracovéni mé takové osoba prévo kdykoli podat némitku, které mflie
t uplatnéna zpflsobem uvedenym v Informatich o zpracovéni osobnich fidajfil v neiivotnim pojiéténi.

Zpracovéni pro L’IEely plnéni zékonné povinnosti

Zéstupce prévnické osoby, zékonny zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistnika bere na védomi,
2e identifikaéni a kontaktni L’Jdaje pojistitel déle zpracovévé ke splnéni své zékonné povinnosti vyplyvajici
zejména ze zékona upravujiciho distribuci pojiéténi a zékona E. 69/2006 5b.. 0 provédéni mezinérodnich
sankci.



Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, ie iste se dfikladné seznémil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracovénim osobnich fidaifi a ie jste se p‘fed jejich udélenim sezna’mil s dokumentem Informace

zpracovévany’Ich ddajfi, prévnimi zéklady (dfivody), L'u‘fely a dobou zpracovéni osobnich fidajfi, zpfisobem
odvoléni souhlasu a prévy, ktera’ Vém v této souvislosti néleii.

Clének VII.
Zévéreéné ustanoveni

1. Nen1’~li ujednéno jinak, je pojistnou dobou doba od 01. 01. 2020 (poEétek pojiétém’) do 31. 12. 2021 (konec
pojiétém’).

2. Odpovéd‘ pojistnika na névrh pojistitele na uzavFeni této pojistné smlouvy (déle jen ,,nabidka") s dodatkem
nebo odchylkou 0d nabidky se nepovaiuje za jeji pFijetl', a to ani v pFipadé, 2e se takovou odchylkou podstatné
neméni podminky nabidky.

3. Ujednévé se, 2e tato pojistné smlouva must t uzavFena pouze vpisemné formé, a to i v pHpadé, 2e je
pojiéténi touto pojistnou smlouvou ujednéno na pojistnou dobu kratél' nei jeden rok. Tato pojistné smlouva
mCIie b\'/t ménéna pouze pisemnou formou.

lo. Subjektem vécné pfisluém'lm kmimosoudm’mu Fe§eni spotFebitelsky'Ich sport? ztohoto pojiéténi je Ceské
obchodm’ inspekce, Stépénské 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. Pojistm’k prtaéuje, 2e uzavFeL s pojiét'ovacim makLéFem smlouvul na jejimi zékladé pojiét'ovaci makLéF
vykonévé zprostFedkovateLskou Einnost v pojiét'ovnictvi pro pojistnika, a to v rozsahu této pojistné smlouvy.
Smluvm’ strany se dohodly, ée veékeré pisemnosti majt’ci vztah kpojiétém’ sjednanému touto pojistnou
smlouvou (s vyjimkou pisemnosti smél’ujicich k ukonEeni pojiétém’ ze strany pojistitele zasflanVch
pojistitelem s dodejkou, které budou zasflény na korespondenéni adresu pojistm’ka) doruéované pojistitelem
pojistm’kovi nebo poji§ténému se povaiuji za doruéené pojistm'kovi nebo poji§ténému doruEenim
pojiét'ovacimu makléFi. Odchylné 0d EL 18 VPP P-lOO/14 se pro tento pfipad ,,adresétem" rozuml' poji§t'ovac1’
makléF. Déle se smLuvni strany dohodly. 2e veékeré pisemnosti majt’ci vztah k pojiéténi sjednanému touto
pojistnou smlouvou dorqvané poji§t'ovacim makléFem za pojistm’ka nebo pojiéténého pojistiteli se povaiuji
za doruEené pojistiteli 0d pojistnika nebo pojiéténého, a to doruEenim pojistiteli.

6. Pojistné smlouva byla vypracovéna ve 3 stejnopisech, pojistm’k obdrii l stejnopis, pojistitel Si poneché
l stejnopisy, a pojiét'ovaci makLéF obdrii 1 stejnopis.

7. Tato pojistné smlouva obsahuje 7 stran a 1 pFl’lohu. ]ej1 souéésti jsou pojistné podminky pojistitele uvedené
v 6L I. této pojistné smlouvy.

vyéet pFiloh:

pFfloha E. 1 — Seznam pojiéténVch plavidel

VeZh’né dne 16.12.2019

V Brné dne 16. 12.2019

Pojistnou smlouvu vypracovala: Markéta Julinové, tel. 957 740 123.
11/2019




