
49: . ýi:§41 _Kooperatıva
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 250
k pojistné smlouvě č. 2267720380

o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insu rance Grou p
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
Ičz 471 16 617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen pojistitel).
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami;

Korespondenční adresa:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura Jižní Morava
Nádražní 14
PSČ 602 00 BRNO

a

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Brno, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00, Česká republika
Ičz 607 33 098
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479
(dále jen ,,pojistník")
zastupuje:

Ing. Luděk Borový, generální ředitel na základě plné moci

uzavírají

ve smyslu Zákona č. 37/2004 Sb. O pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek pojistné Smlouvy, který spolus pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

Tento dodatek pojistné Smlouvy byl uzavřen prostřednictvím pojišťovacího makléře:
CLARO s.r.o.
Mánesova 16
Psč 612 oo, Brnø
Ičz 269 19 869
Získ. číslo: 300582
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45536

ıvl(dále jen „Pojišťovací makler

Korespondenční adresou je: ˇadresa pojišťovacího makléře: Mánesova 16, PSC 612 00 Brno.
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_ Článek I.
Uvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou Smlouvu ve Svůj prospěch, tzn. je Zároveň pojištěným.
2. K tomuto pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen ,,VPP")
H - 350/05 - prø havarijní pøjištšni

Článek II.
Druhy a způsoby pojıstění, předměty pojištění

1. HAvARIıNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
Vznik pojištění

Havarijní pojištění vozidel je upraveno VPP H - 350/05 pro havarijní pojištění.
Pojistnou hodnotou pojištěného vozidla je:
a) do 1 roku stáří jeho nová cena;
b) od stáří 1 roku a více jeho obvyklá cena.
(Pozn. Stáří vozidlo je pro účely této smlouvy počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu k datu vstupu vozidla do pojištění).

S účinností od 14.01.2021 se sjednává havarijní pojištění vozidla uvedeného v příloze Seznam vozidel a rozsah
pojištění pro havarijní pojištěni vozidel PARTNER (dále jen příloha č.1) ktomuto dodatku pojistné smlouvy,
vozidla pod poř. č. 1.
Rozsah pojištění (pojistná nebezpečí), územní platnost a výše spoluúčasti jsou uvedeny v příloze č.1 k tomuto
dodatku.

Dohodnutý Způsob zabezpečení je uveden v pojistné Smlouvě následovně:
Osobní vozidla (M1), vozidla určená pro přepravu jen sedicich osob a jejich zavazadel, která mají nejvýše devět
míst k sezení včetně místa řidiče; celková hmotnost nesmí převýšit 3,5 t a prostor pro zavazadla nesmí být
větší, než pro přepravu osob) musí být pro vznik nároku na pojistné plnění Z pojistného nebezpečí odcizení
zabezpečena následujícím způsobem:
- s pojistnou hodnotou do 200.000,-Kč: řádně uzamčeno,
- S pojistnou hodnotou do 500.000,- Kč: řádně uzamčeno + mechanický systém nebo imobilizér nebo alarm,- s pojistnou hodnotou do 1.000.000; Kč: řádně uzamčeno + imobilizér a mechanický Systém nebo alarm a
mechanický Systém nebo mechanický Systém a bezpečnostní značení skel nebo imobilizér a bezpečnostní
značení skel nebo imobilizér a alarm,
- s pojistnou hodnotou nad 1.000.000,- Kč: imobilizér, alarm a mechanický systém nebo imobilizér, mechanický
systém a čipy systému ECR nebo imobilizér a aktivní systém Vyhledávání vozidel nebo imobilizér, alarm a
elektromagnetický zámek kapoty motoru nebo imobilizér, alarm a pager nebo imobilizér, alarm a bezpečnostní
značení skel.

Dodávková (užitková) vozidla (N1) (vozidla určená pro přepravu věcí, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5
t): musí být pro vznik nároku na pojistné plnění Z pojistného nebezpečí odcizení zabezpečena následujícím
způsobem:
- s pojistnou hodnotou do 200.000,-Kč: řádně uzamčeno,
- S pojistnou hodnotou do 750.000,- Kč: řádně uzamčeno + mechanický systém nebo imobilizér nebo .alarm,- s pojistnou hodnotou nad 750.000,- Kč: řádně uzamčeno + imobilizér a mechanický systém nebo alarm a
mechanický systém nebo mechanický systém a bezpečnostní značení skel nebo imobilizér a alarm nebo
imobilizér a bezpečnostní Značení skel.
Nákladní vozidla včetně tahačů a autobusů (musí být pro vznik nároku na pojistné plnění zabezpečena
následujícím způsobem (Způsob 1 nebo 2 uveden v příloze č.1 - Seznam vozidel):
- Způsob 1 - řádně uzamčeno,
- Způsob 2 - řádně uzamčeno + mechanický systém nebo imobilizér nebo alarm
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Smluvní ujednání:

POJISTNÉ PLNĚNÍ
1.

2.

Pojistné plnění poskytne pojistitel při parciální (dílčí) škodě v nových cenách.
Pojistné plnění poskytne pojistitel při zničení vozidla (totální škoda) nebo při odcizení vozidla do výše
obvyklé ceny vozidla V době vzniku pojistné události.

Zvláštní ujednání:

1)

2)

Produkční pojistné za dodatek činí

Sjednává se, že motorová vozidla a přípojná vozidla jsou pojištěna od okamžiku nabytí vlastnictví vozidlapojištěným (tzn. od skutečného převzetí vozidla od prodejce, leasingové společnosti apod).Pro účely tohoto ujednání ve smyslu odstavce 2., článku II. této pojistné smlouvy, se umožňuje automatické
zařazení vozidla do pojištění havarijního a úrazového (pokud je toto v pojistné smlouvě sjednáno), vlastnictví
může vzniknout koupí nového vozidla nebo přechodem vlastnického práva k vozidlu na pojištěného Zleasingové Smlouvy uzavřené pojištěným. Toto ujednání se vztahuje také na vozidla nová, která pojištěný
bude užívat na základě leasingových či obdobných smluv, a která má pojištěný podle uzavřené leasingové čiobdobné smlouvy povinnost pojistit.
Pokud pojištěný toto vozidlo požaduje pojistit, je povinen toto oznámit pojišťovně prostřednictvím
společnosti CLARO s.r.o., nejpozději do 15 kalendářních dnů od převzetí vozidla nebo přidělení nové SPZ(případně původní SPZ), předat kopii technického průkazu a nabývací doklad (fakturu).
Pokud pojištěný do termínu 15 dnů od převzetí (nabytí vlastnictví) motorového nebo přípojného vozidla
pojišťovně prostřednictvím společnosti CLARO s.r.o. toto vozidlo řádně nenahlási, vozidlo není pojištěno.

článek III.
Výše a způsob placení pojistného

. Pojistné činí:

1. Havarijní pojištění vozidel
Roční pojistné 21.955 Kč

21.955 Kč
Celková sleva činí 64% (obchodní sleva ve výši 64%)
Roční pojistné po uplatnění celkové slevy ve výši 6lı›% činí
Poměrně pojistné za dodatek od 14.01.2021 do 28.02.2021 činí
B.

7.904 Kč

996 Kč
Nedoplatek pojistného za dodatek vyrovná (uhradí) pojistník ve formě mimořˇádné splátky ke dni 28.01.2021
ve výši 996 Kč na účet pojistitele č.ú

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku.
Pojistník prohlašuje, že:
a)
b)

c)

věci uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele;
všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen
V průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny;
úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je sivědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny
případné změny v těchto údajích;
mu byly oznámeny informace v souladu S ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., O pojistné
smlouvě a dále že byl informován O rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu
k nim v souladu s ustanovení § 11 Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů;
byl před uzavřením tohoto dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou
součást této pojistné smlouvy nebo tohoto dodatku.

d)

e)
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3. Tento dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistnik obdrží 1 Stejnopis, pojistitel si ponechá 1

Stejnopis a pojištˇovací makléř obdrží 1 Stejnopis.
4. Stejnopis tohoto dodatku pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je Zároveň potvrzením O uzavření

pojistné Smlouvy (pojistkou) ve smyslu Zákona O pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím

registru smluv postupem dle Zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejnění zajistí pojistník.

6. Tento dodatek pojistné smlouvy obsahuje 1+ strany a 1 přílohu.
Výčet PHLQHI příloha_l_=__SęznQ_m_vozidel.šırezscılinoiištěníšllist)

leza
pojistite`

V Brně dne 13.01.2021

V Brně dne 13.01.2021

Dodatek pojistné Smlouvy vypracovala:
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