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Pojistitel:

se sídlem:

zastoupený:

Pojistník:

se sídlem:

zastoupený:

Kont. osoba pro
potřeby vyřizování
poj. událostí:

Golonnade lnsurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret
1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de
Commerce et des Sociétés, registrační číslo 861605, jednající
prostřednictvím

Golonnade lnsurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci
1683t127,140 O0 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 2g7,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
A, vložka 77229.

Na Pankráci 1683/1 27, 14O 00 Praha 4, Česká republika

mocněná pro záležitosti smluvní

a

Český hydrometeorolog ický ústav
tČo: ooo 20 699

Zřízení na základě Vl. Nařízení č.96/,í953 Sb. částka 57 ze dne 27. ze
dne. října listopadu 1953 pro činnostidle aktuálního znění Opatření 17l17
ze dne 4. října 2017, č. J. MŽPI2O17t1lot396 vydaného Ministerstvem
životního prostředí, dále příspěvková organizace.
Praha 4 - Komořany, Na Šabatce í 7, PSČ 143 06, Česká republika

ředitel

uzavirají dodatek ě, í k pojistné smlouvě na
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Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě é.2209271018

PoJlsTNoU SMLoUVU c. 2209271018

sKUPlNoVÉ cEsToVNí PoJlŠTĚNÍ rrn xnÁTKoDoBÉ cesry

Súčinností od 1. srpna 2021 se tímto dodatkem č. í mění pojistná smlouva č.2209271018
v ustanovení,,Přehled pojistého" a ,,Přehled pojistného krytí" způsobem dále uvedeným.
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COLQNNADE 
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Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2209271018 

Pojistitel 

se sídlem 
zastoupený 

Pojistník 

se sídlem 
zastoupený 

Kont. osoba pro 
potřeby vyřizování 
po. událostí 

š 
I 

I 

I 

Colonnade Insurance S.A., se sídlem $-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 
1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná V lucemburském Registre de 
Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající 
prostřednictvím 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 
1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, 
zapsané V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
A, vložka 77229. 

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika 

mocněná pro záležitosti smluvní 

a 

Český hydrometeorologický ústav 
IČO: 000 20 699 

Zřízení na základě VI. Nařízení č. 96/1953 Sb. částka 57 ze dne 27. ze 
dne. října listopadu 1953 pro činnosti dle aktuálního znění Opatření 17/17 
ze dne 4. října 2017, č. J. MŽP/2017/110/396 vydaného Ministerstvem 
životního prostředí, dále příspěvková organizace. 
Praha 4 - Komořany, Na Šabatce 17, PSČ 143 06, Česká republika 

ředitel 

uzavírají dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na 

POJISTNOU SMLOUVU Č. 2209271018 
SKUPıNOVÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA KRÁTKODOBÉ CESTY 

eAn0ILııs ıj3uls![od 
S účinností od 1. srpna 2021 se tímto dodatkem č. 1 mění pojistná smlouva č. 2209271018 
v ustanovení ,,Přehled pojistého" a ,,Přehled pojistného krytí" způsobem dále uvedeným. 
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Spolupojištěná společnost:

Pojistná doba: na dobu neurčitou

Pojistné období:
Od:01.08.2021

Do:3í.07,2022

Předpokládaný poěet cestovních dní: Evropa: Svět:

Sazba pojistného za osobu a den: Evropa:  Kč Svět: Kč

Zálohové pojistné pro oddíl B celkem: 2 500 Kč

Minimální pojistné pro oddíl B: T,roéni zálohové pojistné, minimálně však 2 500 Kč

Frekvence platby pojistného: rocnl

Datum splatnosti pojistného: do data uvedeného na faktuře

Bankovní spojení:

Pojistné je splatné na účet pojistitele č.

splatnosti stanovených v této pojistné smlouvě.

Variabilním symbolem je vždy číslo pojistné
smlouvy.
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PŘEHLED POJISTNÉHO 

Spolupojištěná společnost: I 

Pojistná doba: na dobu neurčitou 

Pojistné období: 
Od: 01. 08. 2021 

Do: 31. 07. 2022 

Předpokládaný počet cestovních dní: Evropa: Svět: 

Sazba pojistného za osobu a den: Evropa:  Kč Svět:  Kč 

Zálohové pojistné pro oddíl B celkem: 2 500 Kč 

Minimální pojistné pro oddíl B: % roční zálohové pojistné, minimálně však 2 500 Kč 

Frekvence platby pojistného: roční 

Datum splatnosti pojistného: do data uvedeného na faktuře 

Bankovní spojení: 

Pojistné je splatné na účet pojistitele č. 

splatnosti stanovených v této pojistné smlouvě. 

Variabilním symbolem je vždy číslo pojistné 
smlouvy. 
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PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ
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l:aclavní nniištění na krátkodobé cestyOddíl B:

Pojištěné osoby: Zaměstnanci pojistníka a/nebo další osoby vyslané jménem poji§tnika na
zahraniční cestu, mladší 70 let

OT4 - Veškeré cesty mimo území země trvalého pobytu
řpripaOďcás§ mimo.".iŇit"no pobyly: od okamžiku odjezdu z místa
bvdliště či místa rnýronu prácá u ,emi tr.vátého pobytu, podle toho, \t9rá.ryšř"ii:""Jti']iáš"rá'p",OBliá" okamžiku návraiu do.místa bydliště.či místa
;iň;fi;-;;.itráeíib p"uvt", podle toho, která ze skutečností nastala
dříve.

Doba účinnosti poiištěni:

Územni platnost pojištěni: EVROPA / SVĚT

ÁHo
ANo

Pracovní zahraniěni cesty:

Soukromé zahraniční cesty :

ANo

NE

Zimní sporty:

Rizikové sportyl

Max. délka trvání l cesty: 4ríl dni

Položka

81. Léěebné výlohy a doprava
- spoluúčast

Výlohy na akutní zubni ošetřeni

82. Náklady na převoz pojištěné osoby

Pohřební výlohy

B3. Asistenční služby

Telefonní hovory na tísňovou linku

nřirrnlanÁ nenhv

Limit pojistného plnění na jeden den pobytu

B4. Právní výlohy
ň^?ix'xáí ^,árrní namnci á kárrce v oříoadě dopravní nehodyB5.

Pojišténí odpovědnosti - na zdraví
Pojištění odpovědnosti - na majetku

B6.

87, Zavazadla a cestovní doklady

Limit na jedno zavazadlo

Limit na jednu položku

Zpoždéní zavazadel
- spoluúčast

Pojištění náhrady cestovních doklad(

88. l Penize

B9.1 Zrušení, zkrácení cesty

B9,2 aáhlnr{níhn zaméstnance

Zpoždění
- spoluúčast
- limit na 1 hodinu

89.3

B10. r__^'.^_-_.,_íha nlaclřarlkl l tinos osobv. braní rUkOimí

Pojištěni úrazu
- smň následkem úrazu

- trvalé tělesné poškození následkem úrazu
DU

Pojištění dennich dávek při hospitalizaci v zahraniči
- max. doba léčení

DU
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Oddíl B: Cestovní pojištění na krátkodobé cesty 

Pojištěné osoby: Zaměstnanci pojistníka a/nebo další osoby vyslané jménem pojistnika na 
zahraniční cestu, mladší 70 let 

Doba účinností pojištění: 

OT4 - Veškeré cesty mimo území země trvalého pobytu 
V případě cesty mimo zemi trvalého pobytu, od okamžiku odjezdu Z miste 
bydliště či místa výkonu práce v zemi trvalého pobytu. podle toho. která ze 
skutečnosti nastala později, do okamžiku návratu do místa bydliště či místa 
výkonu práce v zemi trvalého pobytu, podle toho, která ze skutečností nastala 
dříve. 

Územní platnost pojištění: EVROPA ı SVĚT 

Pracovní zahraniční cesty: ANO 

Soukromé zahraniční cesty: ANO 

Zimní sporty : ANO 

Rizikové sporty : NE 

Max. délka vání 1 cesty: 120 dní 

Položka 

B1. Léčebné výlohy a doprava 
- spoluúčast 

Výlohy na akutní zubní ošetření 

B2. Náklady na převoz pojištěné osoby 

Pohřební výlohy 

B3. Asistenční služby 

Telefonní hovory na tísňovou linku 

Pojištění přivolané osoby 

Limit pojistného plnění na jeden den pobytu 

B4. Právní výlohy 

B5. Pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní nehody 

B6. 
Pojištění odpovědnosti - na zdraví 
Pojištění odpovědnosti - na majetl‹u 

B7. Zavazadla a cestovní doklady 

Limit na jedno zavazadlo 

Limit na jednu položku 

Zpoždění zavazadel 
- spoluúčast 

Pojištění náhrady cestovních dokladů 

B8. Peníze 

B9.1 Zrušení, zkrácení cesty 

B9.2 Návrat a vyslání náhradního zaměstnance 

B9.3 
Í 

Zpoždění 
- spoluúčast 
- limit na 1 hodinu 

B10. Únos dopravního prostředku, únos osoby, braní rukojmí 

DU 

Pojištění úrazu - smrt následkem úrazu - trvalé tělesné poškození následkem úrazu 
- limit pro jednu událost 

DU 
Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí 
- max. doba léčení 
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Vpraze,6"" 9O.a.tg'?4

Junior underwriter

C

Ostatní ujednání smlouvy se neměnía zůstávají v platnosti.

V Praže, dne

Podpis:

4G. "to. Lo 2-4

Jméno:
Funkce:

Razítko:

1-
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A FAIRFAX COMPANY 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

) A 

V Praze, dne 4€„ ‹ 'ion **-0 24 V Praze, dne 90I..Q',í0"Z4 

Podpis: 
/ 

Jméno: 
Funkce: Junior Underwriter 

Razítko : 

C
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