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Zapsaná V Obchodním rejstříku u Městského Soudu V Praze Oddíl B, Vložka 1464

kterou Zastupuje Mgr. Petra Smrčková, Správce smlouvy
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dodatek č. 40 pojistné Smlouvy č. 52705654-14
o pojištění souboru vozidel na pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou

provozem vozidla a havarijního pojištění
S účinností od 1.1.2009
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t. úvonxí usraNovnNí
1.1 . Dne 14.1 1.2008 uzavřeli pojišťovna a.s.(dále jen"pojišt'ovna")a Zdravotnická záchranná slrržba

Zlínského kraje, přídp.org. (dále jen "pojistník") pojistnou smlouvu č,52705654-14 o pojištění
souboru vozidel pro pojištění odpovědnostt za škodu způsobenou provozem vozidla a
havarijního pojištění (dále jen "pojistná smlouva").

1.2, Pojišt'ovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné
smlouvy způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

2. ZMĚNA POJISTI§É SMLOUVY
2.1.Odpojištrrjí se vozidla uvedená v příloze č.l tohoto dodatku. V této příloze jsorr rovněž

uvedeny účinnosti, přeplatky a pojistné pro jednotlivá vozidla.

Roční pojistné za uyedená vozidla činí 64.075,-Kč. Přeplatek činí 6.408,-Kč.

2.3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

V bodě 11. se mění roční pojistné na 1.622.834,-Kč (1.686.909 - 64.075), zaokrouhleno na
1.622.832,- Kč a jedna splátka pojistného na 405.708,- Kč (počínaje l .I.2022).

Přeplatek pojistného ve výši ó.408,- Kč bude vrácen prostřednictvím účtu RENOMIA' a.s.

l. zrvÉnpČxÁ usTAl§ovENÍ
3,1. Tento dodatek pojistnó smlouvy nabývá účinnosti dnem 25.\1.2a2I a platnosti dnem podpisu

posledni smluvní stranou.

3.2, Tento dodatek crbsahuje celkem 2 listy a i přílohu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po
jednom obdrži pojistník, makléř a jeden pojišťovna"

ve zlíně clne

J U D r. J osef ?,n]l:]::§",ŤJ;-1

u:§::: ?i,liliii]JJ;"

JUDr. JoseťValenta
ředite1
za pojistníka

V Ostravě dne 25,II.2a2I

petra !:?;í|}',rí"i"
Sm rčková 73'#i]ii31,1ll'

Mgr. Petra Smrčková
správce smlouvy
za pojišťovnu

Pojistná smlouva je ve správě: Mgr. Petra Smrěková tel. č. 596 271 269
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Dne 14.11.2008 uzavřeli pojišťovna a.S.(dále jen“pojišt”ovna”)a Zdravotnická Záchranná Služba

Zlínského kraje, přídporg. (dále jen “pojiStník”) pojistnou Smlouvu č. 52705654-14 o pojištění
Souboru vozidel pro pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou provozem vozidla a
havarijního pojištění (dále jen “pojistná Smlouva”).

1.2. Pojišťovna a pojistník prohlašují, Že Si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné
Smlouvy způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

2. ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
2.1. Odpojišťují se vozidla uvedená v příloze č.1 tohoto dodatku. V této příloze jsou rovněž

uvedeny účinnosti, přeplatky a pojistné pro jednotlivá vozidla.
Roční pojistné za uvedená vozidla činí 64.075,-Kč. Přeplatek činí 6.408,-Kč.

2.3. Ostatní ustanovení pojistné Smlouvy Zůstávají nedotčena.

Vbodě 11. se mění roční pojistné na 1.622.834,-Kč (1.686.909 - 64.075), Zaokrouhleno na
1.622.832,- Kč a jedna Splátka pojistného na 405.708,- Kč (počínaje 1.1.2022).

Přeplatek pojistného ve výši 6.408,- Kč bude vrácen prostřednictvím účtu RENOMIA, a.S.

3. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Tento dodatek pojistné Smlouvy nabývá účinnosti dnem 25.11.2021 a platnosti dnem podpisu

poslední Smluvní stranou.

3.2. Tento dodatek obsahuje celkem 2 listy a l přílohu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po
jednom obdrží pojistník, makléř a jeden pojišťovna.

Ve Zlíně dne V Ostravě dne 25.11.2021
Digitálně podepsal D' 't'l ˇ d I

J U Dr' JOSefJUDr. Josef Valenta Petra PéęiaaS'äľĚIŽOÍápsa

Valenta .DŠLUQÉŠÍŠLŠÄÉS 5mľČk0Vá ĚŠŠUJÍŠŽÍŠĹŠŠIZS
JUDr. Josef Valenta Mgr. Petra Smrčková
ředitel správce Smlouvy
za pojistníka Za pojišťovnu

Pojistná smlouva je ve správě: Mgr. Petra Smrčková tel. č. 596 271 269


