
64:3 *8603497691l010002*
Mmperativa
VIENNA INSURANCE G110UP

Dodatek E. 10

k pojistné smlouvé E. 86031197691
pro pojiéténi odpovédnosti zaméstnance za §kodu zpfisobenou zaméstnavateli - OBB

Kooperativa pojiéfovna,a.s.,Vienna Insurance Group

59 sidlem Pobrezni 665/21, 186 00 Praha 8, Ceské republika
1C0247116617
zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 1897
(déle jen "poiistitel")

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Zastupuje: _

ICO: 25508881
se sidlem / bydliétém: Hlinky 64, E. or. 151, 603 00 Brno, Ceské republika
Korespondenéni adresa je shodné s adresou sidla.

(déle jen "poiistnik")

uzaviraji

prostFednictvim pojiét'ovaciho makléF‘e
Renomia, a.s. v
Korespondenéni adresa: Holandské 8, 63900 Brno, Ceské republika

(déle jen "pojiét'ovaci makléF“)

podle zékona E. 89/2012 Sb., obéansky’l zékonik, v pLatném znéni, tento dodatek k pojistné smlouvé (déle jen
"dodatek"), ktery spolu s pojistnY/mi podminkami pojistitele uvedeai v Elénku 1 tohoto dodatku a
ph’lohami tohoto dodatku tvoH nedilny celek.
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CLANEK 1
Uvodm’. ustanoveni

. Po zménéch provedenych timto dodatkem je sjednam'l rozsah poji§téni nésledujict

Pojiétém’lmi jsou jednotlivi zaméstnanci:

Dopravni podnik mésta Brna, 3.5., 100: 25508881, Hlinky 64, E. or. 1511 603 00 Brno,

ktefi jsou uvedeni v loze(—héch) tohoto dodatku "Seznam poji§tén9ch".

. Pojiéténi se vztahuje pouze na odpovédnost za ékodu zpflsobenou zaméstnavateli, ktery'l je uveden v

odstavci 1 tohoto Eténku.

. Pfiloha(—y) "Seznam poiiiténVch". které jsou souéésti pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku, uréuji

pro jednotlivé skupiny pojiéténych:
> rizikovou skupinu,
> uzemni platnost poji§téni,
> rozsah poji§téni (zda se vztahuje ii nevztahuje pojiéténi i na odpovédnost za ékodu zpflsobenou v

souvislosti s fizenim a provozem dopravniho prostredku),

Limit plnéni za jednotl'wého zaméstnance,
pojistné za jednotlivého zaméstnance.

. Pro pojiéténi sjednané touto smLouvou ve znéni tohoto dodatku plati obéansky zékonik a ostatni obecné

zévazné prévni predpisy v platném znéni, ustanoveni pojistné smlouvy a nésledujici pojistné podminky:

M-100/17 - V§eobecné pojistné podminky pro pojiéténi majetku a odpovédnosti obéanfl

M-800/17 - Zvlé§tni pojistné podminky pro poji§téni odpovédnosti zaméstnance za §kodu zpflsobenou

zaméstnavateli

. Ztréta svéfenVch véd
Ze v§ech pojistch udélosti zpflsobenych ztrétou svérenych véci nastach v prflbéhu jednoho pojistného

roku poskytneme aéni nejvyée do sublimitu 30 000 KE v rémci sjednaného Limitu plnéni.

. Limit ptnéni, resp. sublimit je horni hranici plnéni pro jednoho pojiéténého.

. Doba trvéni poii§téni
PoEétek fiéinnosti dodatku: 1.12.2020
Konec poii§téni= 28.2.2021

. Spolul’léast: 10 %, min. v§ak 1 000 K63

, CLANEK 2
Udaie o pojistném

Po zohlednéni zmén sjednanVch timto dodatkem )‘e vysledné vyée pojistného nésledujict

Celkové roEni poiistné
1 726 100 KE

Poiistné se siednévé iako béiné s poiistm obdobim 12 mésicfl

Celkové roéni poiistné
1 726 100 KE

Pojistné za poiistné obdobi
1 726 100 KE

Vznikly nedoplatek pojistného za pojistné obdobi, v némi nabyl uéinnosti tento dodatek, (int 1 608 K6 3

bude uhrazen prostrednictvim mimorédného predpisu ke dni nabyti (JEinnosti tohoto dodatku na niie

uvedeny L’Jéet:

Variabilni symbol: 8603497691
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ZjednoduEenV systém sprévy pojiéténi
ZL’JEtovaci obdobi je jeden mésic. V pf‘ipadé zmény stavu zaméstnancfl majici vliv na vyéi pojistného
dojde ke zméné vyée pojistného vidy a2 0d poéétku nésledujiciho zflétovaciho obdobi nésledujiciho po
obdobi, v némi ke zméné ve stavu zaméstnancfl doélo. Pfi néstupu nového zaméstnance vzniké pojiéténi
tohoto zaméstnance dnem vzniku jeho pracovniho poméru.
Pojistm’k je povinen vidy do 11. dne nésledujiciho zflétovaciho obdobi (kalendéFniho dne mésice)
oznémit pojis’citeli prostfednictvim obchodniho zéstupce nebo agenta, ktery pojiéténi sjednal. nebo
makLéFe, ktery’l poji§téni zprostFedkoval, zménu ve stavu zaméstnancfl (zejména pFedloiit seznam nové
pfichozich a odchozich zaméstnancfi), k nii do§lo v pFede§Lém zflétovacim obdobi. Na zékladé tohoto
oznémeni bude uzavFen dodatek k pojistné smlouvé a provedeno vyl’JEtovéni pojistného s voEtem
pfipadného nedoplatku, resp. pFeplatku na pojistném, ktery je splatny bez zbyteEného odkladu po
doruEeni vyt’JEtové ni.

(:LANEK 3
Hlééeni §kodny’ch udélosti

Vznik §kodné udélosti hlési pojistnik bez zbyteéného odkladu na niie uvedené kontaktni udaje:

Kooperativa poji§t'ovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM zAKAZNICKE PODPORY
Centrélni podatelna
Brnénska’ 634
664 42 Modfice

www.koop.cz

éLANEK I.
Zvla’Etni fidaie a uiedném’.

. Pojistm’k prohlaéuje, 2e uzavFel s pojiét’ovacim makléfem Renomia, a.s. smlouvu na jejimi zékladé
poji§t’ovaci makléf' vykonévé zprostFedkovatelskou éinnost v pojiét'ovnictvt’ pro pojistnika, a to v rozsahu
této smlouvy.

Pojistmik podpisem tohoto dodatku prohla§uje, 2e zplnomocniL pojiét'ovaciho makléFe k pfijiméni
pisemnosti majicich vztah k poji§téni sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znéni tohoto dodatku
zasflanVch pojistitelem pojistnikovi s vfiimkou pisemnosti sméFuiicich k ukonEeni poiiEtém’. ze strany
pojistitele. Pro pfipad uvedeny’l v pFedchozi vété se "adresétem" ve smyslu pHsluEnych ustanoveni
pojistny'lch podminek rozumi poji§fovaci makléF‘ a tyto pisemnosti se povaiuji za doruéené pojistnikovi
doruéenim pojiét’ovacimu makléfi.

. Odchylné ocl ZPP M- 800/17. élénku 2 bodu 1 1‘) se pojiéténi vztahuje také na odpovédnost za §kody
vzniklé zanedbénim stanovené obsluhy a l’Jdriby.

. Odchylné od ZPP M-800/l7, éla’nku 2 bodu 1 j) je zném’ bodu nésledujici:

tim, ie zaméstnavatelt byLa v dflsledku Va§eho jednéni uloiena nebo vfiéi nému uplatnéna majetkové
sankce (napF. pokuta, penéle, smluvni pokuta, Grok z prodlem’), s vyjimkou sankci uloienych orgénem
veFejné moci v souvislosti s vypoétem, placenim, vykazovém’m nebo uplatfiovénim prév na osvobozeni 0d
dam’, poplatkfi a cel nebo pojistného na veFejné pojiéténi (zdravotni, sociélni apod.) a veFejné sluiby
(voda, plyn, elektfina apod.), a déle v souvislosti s kontrolnim hlé§enim na zékladé zékona o dani z
pfidané hodnoty nebo v souvislosti s elektronickou evidenci trieb.

. V souladu s ustanovenim Elénku 3 ZPP M—800/17, se pojiéténi vztahuje i na odpovédnost pojiéténého za
§kodu podle élénku 1, ZPP M-800/17, zpflsobenou v souvislosti s Hzenim dopravniho prostf'edku vé.
stFetu vlastnich vozidel ve vozovné E1 mimo ni. Vy’lluky vypvajici 2e ZPP M-800/l7 zfistévaji nedotéeny.
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5. Dodavatel (pojistitel) podpisem této smLouvy bere na védomi, 2e objednatel (pojistnik) je povinnym

subjektem v souladu se zékonem E. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu k informacim (déle jen ,,zékon") a

v souladu a za podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v ni obsaiené

nebo z ni vpyvajici zveFejnit. Informace, které je povinen objednatel (pojistnikhvefejnit, se nepovaiuji

za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni S 504 zékona 63. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku ani za

dflvérny udaj nebo sdéLeni ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této

smlouvy déle bere dodavatel (pojistitel) na védomi, ie smlouva bude zvefejnéna na

Portélu veFejné sprévy v Registru smluv podLe zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch l’JEinnosti

nékterych smluv, uveFejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv)."

6. Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistnik) jsou povinni zachovévat mléenlivost o véech skuteénostech,

o nichi se dozvédéli pfi vykonu sjednané Einnosti a které v zéjmu sprévce osobnich udajfi nelze sdélovat

jinym osobém."
Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistnik) jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke

stFetu oprévnénych zéjmfi dodavatele (pojistitele) éi objednatele se zéjmy osobnimi, zejména nebudou

zneuiivat informaci nabytych v souvisLosti s vykonem sjednané Einnosti ve prospéch vlastni éi nékoho

jiného."
Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistnik) se déle zavazuji naklédat s osobnimi udaji subjektfl udajfl,

zejména zaméstnancfl, obchodnich partnerfi a zékazniktl. jakoi s osobnimi Udaji jinych tFetich osob, s

nimii pfijdou do styku, plné v souladu s Obecnym nafizenim o ochrané osobnich adajfl (nafizeni

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znéni. Dodavatel (pojistitel) i objednatel

(pojistnik) jsou zejména povinni zachovévat mléenlivost o téchto udajich, déle pak zajistit vhodnym

zpflsobem bezpeénostni, technické a organizaéni opatFeni dle Elénku 32 Obecného nafizeni."

,,Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistnik) jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv

podezFeni z nedostateéného zajiéténi osobnich L'Jdajfl nebo podezfeni z neoprévnéného vyuiiti osobnich

udajfi neoprévnénou osobou. Dodavatel (pojistitel) i objednatel (pojistnik) jsou povinni na poiédéni

spolupracovat s dozorovym Ufadem pfi aéni jeho ukolfi."
,Jakékoliv poru§eni povinnosti ochrany osobnich L'Jdajfi bude povaiovéno za poruéeni smlouvy.

Objednatel (pojistnik) plné odpovidé zhotoviteli za ékodu, kterou by mohl zpCIsobit zavinénym

poruéenim této povinnosti. Dodavatel (pojistitel) plné odpovidé objednateli za ékodu, kterou by mohl

zpfisobit zavinénym poruéenim této povinnosti.“:
I,Povinnost ochrany osobnich udajfl a mléenlivosti trvé i po skonéeni smluvniho vztahu.u

7. Tato smlouva nabyvé fléinnosti dnem jejiho uveFejnéni dLe zékona é. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich

podminkéch Utinnosti nékterych smLuv, uveFejfiovéni téchto smluv a o registru smluv."

(:LANEK 5
Prohlééeni pojistnika

1. Pojistnik potvrzuje, 2e pFed uzavFenim dodatku pFevzal v listinné nebo, s jeho souhlasem. v jiné textové

podobé (napf. na trvalém nosiéi dat) Informace pro klienta a Informace o zpracovéni osobnich udajfl v

neiivotnim pojiéténi a seznémil se 5 nimi. Pojistnik si je védom, ie se jedné o dfileiité informace, které

mu napomohou porozumét podminkém sjednévaného poji§téni, obsahuji upozornéni na dflleiité aspekty

pojiéténi i vyznamné ustanoveni pojistnych podminek.

2. Pojistnik déle potvrzuje. ie v dostateéném pFedstihu pf'ed uzavFenim dodatku pFevzal v listinné nebo jiné

textové podobé (napf. na trvalém nosiéi dat) dokumenty uvedené v EL 1. dodatku a seznémfl se 5 nimi.

Pojistnik si je védom, ie tyto dokumenty tvofi nedflnou souéést pojistné smlouvy ve znéni tohoto

dodatku a upravuji rozsah pojiéténi, jeho omezeni (vEetné vyluk), préva a povinnosti L'Jéastnikfi poji§téni a

nésledky jejich poruéeni a daléi podminky poji§téni a pojistnik je jimi vézén stejné jako pojistnou

smlouvou.

3. Pojistnik prohlaéuje, 2e mé pojistny zéjem na pojiéténi poji§téného, pokud je osobou od néj odliénou.

1+. Pojistnik potvrzuje, 2e adresa jeho trvalého pobytu/bydliété E1 sidla a kontakty elektronické komunikace

uvedené v tomto dodatku jsou aktuélni, a souhlasi, aby tyto Udaje byly v pfipadé jejich rozporu s jinymi

L'Jdaji uvedenymi v dfive uzavFenych pojistnych smlouvéch, ve kterych je pojistnikem nebo poji§ténym,

vyuiivény 1 pro Uéely takovych pojistnych smluv. S timto postupem pojistnik souhlasi 1 pro pfipad, kdy

pojistiteli oznémi zménu adresy trvalého pobytu/bydliété Ei sidla nebo kontakttl elektronické

komunikace v dobé trvéni této pojistné smlouvy.
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3.

Pojistnik prohlaéuje, 2e hodnoty pojistného zéjmu pojiéténé pojistnou smlouvou ve znéni tohoto dodatku
nejsou k datu uzavreni dodatku pojiétény proti stejnym nebezpeéim u jiného pojistitele, pokud neni v
Elanku "Zvlé§tn1’ l’Jdaje a ujednéni" tohoto dodatku vyslovné uvedeno jinak.

Pokud tato pojistné smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvé (dale jen "smlouva") podléha povinnosti
uveFejném’ v registru smluv (dale jen "registr") ve smyslu zékona E. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistnik k
jejimu uverejnéni v rozsahu, zpfisobem 3 ve Lhfitach stanoveny'lch citovanym zékonem. To nezbavuje
pojistitele préva, aby smlouvu uverejnil v registru sém, s Eimi pojistnik souhlasi. Pokud je pojtstnik
odliény od pojiéténého, pojistnik dale potvrzuje, ie pojiétény souhlasil s uverejnénim smlouvy. Pfi
vyplnéni formulare pro uverejnéni smlouvy v registru je pojistnik povinen vyplnit gdaje o pojistiteli (jako
smluvni strané), do pole "Datové schrénka" uvést: n6tetn3 a do pole "Cislo smlouvy" uvést:
860M97691/10. Pojistnik se dale zavazuje, 2e pred zaslénim smlouvy k uverejnéni zajisti zneéitelnéni
neuverejnitelnych informaci (napr. osobnich L'Idajfl o fyzickych osobéch). Smluvni strany se dohodly, 2e
ode dne nabyti uéinnosti smlouvy jejim zverejnénim v registru se UEinky pojiéténi, véetné prav a
povinnosti z néj vyplyvajicich, vztahuji i na obdobi od data uvedeného jako poéétek poji§téni (resp. od
data uvedeného jako poEétek zmén provedenych dodatkem, jde-Li o UEinky dodatku) do budoucna.

CLANEK 6
Zpracovéni osobnich fidaifl

V nésledujici Easti jsou uvedeny zékladni informace o zpracovéni Va§ich osobnich Udajfl. Tyto informace
se na Vés uplatni, pokud jste fyzickou osobou. a to s vyjimkou bodu 4, ktery’l se na Vés upLatni, i pokud
jste pravnickou osobou. Vice informaci, vEetné zpflsobu odvoléni souhlasu, moinosti podani namitky v
pfipadé zpracovéni na zékladé oprévnéného zéjmu, préva na ph’stup a dal§ich prav, naleznete v dokumentu
Informace o zpracovani osobnich l’Jdajfi v neiivotnim poji§téni, ktery je trvaLe dostupny na webové
strénce www.koop.cz v sekci "O pojiét'ovné Kooperativa".

Souhlas se zpracova’nim osobnich fidajfi pro L'IEely marketingu
Pojistitel bude s Va§im souhlasem zpracovavat Va§e identifikaéni a kontaktni fidaie, fidaje pro ocenént
rizika p‘fi vstupu do poii§téni a L'Idaie o vyuiivéni sluieb, a to pro l’JEely:
a) zasiléni slev éi jiny’Ich nabidek tFetI’ch stran. a to i elektronickymi prostredky,
b) zpracovani Vaéich osobnich udajfl nad rémec oprévnéného zajmu pojistitele za (Jéelem vyhodnoceni

Vaéich potreb a zasilani relevantnéjéich nabidek (jedna se 0 nékteré pfipady sledovéni Va§eho
chovanlli), spojovéni osobnich udajfi shroméidénych pro odliéné L’IEely, pouiiti pokroéilych analyticky’lch
techni . .

Tento souhlas je dobrovolny, plati po dobu neuréitou, mfiiete jej v§ak kdykoliv odvolat. V ph’padé, ie
souhlas neudélite nebo jej odvolate, nebudou Vém zasflany nabidky tretich stran a nékteré nabidky
pojistitele nebude moiné plné pfizpfisobit Vaéim potrebém. Mate také prévo kdykoliv poiadovat pfistup
ke svym osobnim udajfim.

Pojistnik:

[ ] SOUHLASiM Dd NESOUHLASiM

Informace o zpracovéni osobnich fidaifi bez Va§eho souhlasu
3.1. Zpracovéni pro L'u‘fely plnéni smlouvy a oprévnénVch zéjmfi poiistitele

Pojistnik bere na védomi, 2e jeho identifikaéni a kontaktni L'Jdaje, l’Jdaje pro ocenéni rizika pfi vstupu do
pojiéténi a l’Jdaje o vyuiivéni sluieb zpracovava pojistitel:
a) pro fléely kalkulace, névrhu a uzavrem’ pojistné smlouvy, posouzeni pfijatelnosti do pojiéténi, spravy a

ukonéeni pojistné smlouvy a likvidace pojistch udélostI’, kdyi v téchto pHpadech jde o zpracovéni
nezbytné pro plnéni smlouvy, a

b) pro UEeLy zajiéténi Fédného nastaveni a plnéni smluvnich vztahfi s pojistnikem, zajiéténi a
soupojiéténi, statistiky a cenotvorby produktfi, ochrany pravnich narokfl pojistitele a prevence a
odhaLovani pojistnych podvodfi a jinych protipravnich jednéni, kdyi v téchto pripadech jde o
zpracovani zaloiené na zakladé oprévnénVCh zéjmfi pojistitele. Proti takovému zpracovéni mate pravo
kdykoli podat némitku, které mfiie by’lt uplatnéna zpfisobem uvedenym v Informacich o zpracovani
osobnich udajfi v neiivotnim pojiéténi.

3.2. Zpracovéni pro I'JEely plnéni zékonné povinnosti
Pojistnik bere na védomi, 2e jeho identifikaéni a kontaktni l’Jdaje a l’Jdaje pro ocenéni rizika pH vstupu do
pojiéténi pojistitel déle zpracovévé ke splnéni své zékonné povinnosti vyplyvajici zejména ze zakona
upravujiciho distribuci pojiéténi a zakona E. 69/2006 8b., 0 provadéni mezinarodnich sankci.
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3.3. Zpracovéni pro fiéely p‘fimého marketingu
Pojistnik bere na védomi, ie jeho identifikaéni a kontaktni L'Jdaje a l’Jdaje 0 vyuiivéni sluieb mflie

pojistiteL také zpracovévat na zékladé jeho opra’vnéného zéjmu pro liléely zasiléni svych reklamnich

sdéleni a nabizeni svych sluieb; nabidku od pojistitele mfliete dostat elektronicky (zejména SMSkou,

e-mailem, pFes sociélni sité nebo telefonicky) nebo klasick dopisem Ei osobnéI od zaméstnancfl

pojistitele.
Proti takovému zpracovéni méte jako pojistnik prévo kdykob‘. podat némitku. Pokud 5i nepFejete, aby Vés

pojistitel oslovoval s jakymikoLi nabidkami, za§krtnéte prosim toto pole: [X]

1+. Povinnost poiistnika informovat ti‘eti osoby
Pojistnik se zavazuje informovat kaidého pojiéténého, jeni je osobou odliénou 0d pojistnika, a pfipadné

daléi osoby, které uvedl v pojistné smlouvé, o zpracovéni jejich osobnich udajfi.

5. Informace o zpracovém’. osobnich fidaifl zéstupce poiistnika
Zéstupce prévnické osoby, zékonny zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistnika bere na

védomi, 2e jeji identifikaéni a kontaktni udaje pojistitel zpracovévé na zékladé oprévnéného zéimu pro

OEely kalkulace, névrhu a uzavFeni pojistné smlouvy, sprévy a ukonEeni pojistné smlouvy. likvidace

pojistch udélosti, zaji§téni a soupojiéténi, ochrany prévnich nérokfl pojistitele a prevence a odhalovéni

pojistch podvodfl a jinych protiprévnich jednéni. Proti takovému zpracovéni mé takové osoba prévo

kdykoli podat némitku, které mflie byt uplatnéna zpflsobem uvedea v Informacich o zpracovéni

osobnich l’JdajCI v neiivotnim pojiéténi.
Zpracovéni pro fiéely plnéni zékonné povinnosti
Zéstupce prévnické osoby, zékonny zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistnika bere na

védomi, ie identifikaéni a kontaktni fldaje pojistitel déle zpracovévé ke splnént své zékonné povinnosti

vyplyvajici zejména ze zékona upravujiciho distribuci pojiéténi a zékona é. 69/2006 5b.. 0 provédéni

mezinérodnich sankci.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, 2e jste se dfikladné seznémil se smyslem a obsahem souhlasu se

zpracovénim osobnich l’JdajD 3 ie jste se pfed jejich udélenim seznémil s dokumentem Informace o

zpracovéni osobnich fidaifl v neiivotnim poiiiténi, zejména s bliiéi identifikaci daléich sprévcfl,

rozsahem zpracovévanVch udajfl, prévnimi zéklady (dflvody), l’JEeLy a dobou zpracovéni osobnich udajfl,

zpfisobem odvoléni souhLasu a prévy, které Vém v této souvislosti néleii.

CLANEK 7
Zévéreéné ustanoveni

l. Névrh pojistitele na uzavFeni dodatku (déle jen "nabidka") musi b\’/t pojistnikem pfijat ve lhfité uvedené v
nabidce, a neni-li v ni takové lhflta uvedena, pak do jednoho mésice ode dne doruéeni nabidky

pojistnikovi. Odpovéd’ s dodatkem nebo odchylkou 0d nabidky se nepovaiuje za jeji pfijeti, a to ani v

pfipadé, 2e se takovou odchylkou podstatné neméni podminky nabidky.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnéni ani jiné plnéni éi sluibu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by

takové plnéni nebo sluiba znamenaly poruéeni mezinérodnich sankci, obchodnich nebo ekonomickych

sankci (”:1 finanénich embarg, vyhlééenych za uEelem udriem’ nebo obnoveni mezinérodniho miru,

bezpeénosti, ochrany zékladnich lidskych prév a boje proti teror'Lsmu. Za tyto sankce a embarga se

povaiuji zejména sankce a embarga Organizace spojenVch nérodfl, Evropské unie a Ceské republiky. Déle

také Spojenych stétfl americch za pFedpokladu, 2e neodporuji sankcim a embargfim uvedenym v

pFedchozi vété.

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistnik obdrii 1 stejnopis, pojistitel si poneché 1 stejnopis a

pojiét'ovaci maklé? obdrii l stejnopis.

1+. Tento dodatek obsahuje nésledujici pfilohyz
PHlohy é:
Seznam pojiéténVch E. l. 2, 3, 4, S. 6, Vyflétovéni pojistného
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Dodatek uzavf‘en dne: 30.11.2020
]méno, ph’jmeni/nézev zéstupce pojistitele (ziskatele): Katefina Kvaéfiovské
Zaméstnanec pojistitele
Ziskatelské EisLo: 22203
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