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UNIQA
POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2733319990

pojistitel:
UNIQA pojišt'ovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
lČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

pojistník:
KORDIS JMK, a. S.
Nové sady Č.946/30
602 00 Brno
lČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753.

pojištěný:
KORDIS JMK, a. S.
Nové sady Č.946/30
602 00 Brno
lČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753.

Oprávněná osoba:
KORDIS JMK, a. S.
Nové sady Č.946/30
602 00 Brno
lČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753.

uzavÍrajÍ tuto pojistnou smlouvu o pojištěni majetku.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění
vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištěni vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše
pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.
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UNIQA
Počátek pojištění:
Konec pojištění:
pojistné období:

23.03.2017
23.03.2020
1 rok

bez automatického prodlužování

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní ž'velní nebezpečí v rozsahu ČI 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14
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Ostatní živeln" nebezpeč' - v rozsahu ČI. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Ž'V/14
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Katastrofická pojistná nebezpeč" v rozsahu ČI. 1, odst. 2, p'sm. f), VPP UCZ/Ž'v/14
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1BY02 Vodovodní škody - v rozsahu ČI. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14

e
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Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu ČI. 1, odst. 1,
písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a OPP LIM/14
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Loupežné přepadení při přepravě věci - v rozsahu či. 1, odst. 1, písm. C), VPP UCZ/Odc/14
DPPLIM/14

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění věcí movitých, které pojištěný potřebuje k výkonu
povo/án/ se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě. pojištění
se rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se však
nevztahuje na poškozeni, odcizení či zničeni věcí movitých zařízeni' ze zaparkovaného vozidla od
22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru, musí být
řádně uzavřeno a uzamčeno, pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud se motorové
vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, musí být odstaveno v uzamčené garáži nebo na
oploceném uzamčeném místě, eventue/ně na hlídaném parkovišti.
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Vandalismus - v rozsahu ČI. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14

1. Soubor majetku pojištěný na riziko odcizení - pojištění se sjednává na 1. riziko

i

Poškození nebo zničeni elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: "420 BOO 120 020, "420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
lČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Celkové roční pojistné
V

Zivelni pojištění: 22.505,- Kč

Odcizeni: 20.699,- Kč

Vandalismus: 2.240,- KČ

pojištění elektroniky: 62.082,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení
Roční pojistné:
Sleva za délku pojištění:
Roční pojistné po slevách:
Způsob placení:

107.526,- Kč
10 %
96.773,- Kč
ročně

Splatnost pojistného: 23.3. běžného roku.

pojistník bere na vědomi, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle ČI. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

Slevu za délku pojištění 3 roky ve výši 10 % poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-li
pojistn/k smlouvu před up/ynut/m sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen
takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy
za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před
dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem.

pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1071001005
Kód banky: 5500
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2733319990
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

Způsob likvidace pojistných události:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obrat'te na našeho prodejního poradce (makléře), který
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišt'ovny, a.s. nebo na bezplatnou
telefonní linku 488 125 125 . Při každém jednání uved'te číslo pojistné smlouvy, které je zároveň
variabilním symbolem.
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pojistná smlouva obsahuje 15 listů a přílohy č. 1, č. 2. aŠ.3.

" ~
V Brně, dne 06.03.2017

potvrzuji, že jsem převzal a souhlasIm s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými
pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 OPP LIM/14 UCZ/Ele/14

,,Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným
způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících
pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým
pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem po|ožj| pojistiteli nebo jim pověřenému zástupci, byly
náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn/a.
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišt'ovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen
zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišt'ovnictvi a činnosti související s pojišt'ovací a zajišťovací činnosti, a to po dobu
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje
byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona
souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou.
Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvoláni souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl
dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z
tohoto pojištěni, a to i pro ta pojištěni, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišt'ovna, a.s.
případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišt'ovnictvi
a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."
pojistnik/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel
příslušná pojištěni ( bez uvedeni další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb.
v platném znění.

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka
uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým
podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

v d,, dc'. 3 - ďc'ix

Zprostředkovatel:
Zpracoval:

OK GROUP a.s., ZČ: 76013182
Ing. Pavel Holec
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Příloha č. 1 k PS č. 2733319990

Datum zápisu:
Spisová znaČka:
Obchodní fimim
SIcHo:
ldentifikaČni č'ído:
Právní forma:
Předmět podnikání:

výpis

z obchodního rejstříku, vedenéM
Krajským soudem v Bwě
oddá B, vložka 6753

20. záři 2002
B 6753 vedená u Krajského soudu v Brně
KORDIS JMK, a-s.
Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno
262 98 465
Akciová společnost

výroba, obchod a sfužby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
Statutám'i orgán - představenstvo:

Předseda
představenstva

místopředseda
představenstva

Ing. VÁCLAV HORÁK, dat. nar. 7. května 196!
Masarykovo nánněsú 166518, 664 5! Šlapanice
Den vzniku funkce: 16. prosince 2016
Den vzniku äenstvi: 25. června 2013

Ing. ANTONÍN CRHA, dat. nar. 31. ledna 196!
Žlíbek 486/13, Bohunice. 625 00 Brno
Den vzniku funkce: 24. března 2015
Den vzniku čIeRsNÍ: 24 března 2015

Člen představenstva:

PoČet Členů:
Způsob jednání:

DozorČí rada:
ínktopředseda
dozorČí rady:

Ing. Be. VOJTĚCH MÁŠA, dat. nar. 12 května 1973
Za Humny 249, 664 34 Rozdrojovice
Den vzniku členství: 17. srpna 2015
4
Za společnost navenek jedná samostatně předseda, místopředseda nebo člen
f)ředstavenstva.

VÍT RAJTŠLÉGR, dat. nar. 3. května 1967
Dlouhá 7, 679 02 Ráječko
Den vzniku funkce: 25. června 2014
Den vzniku členství: 25. června 2014

Člen dozorČí rady:
KLÁRA LIPTÁKOVÁ, dat. nar. 12. května 1970
Výpustky 563/23b, Obřany, 614 00 Brno
Den vzniku čleůstvi: 25. června 2013

Člen dozorČí rady:
KATEŘINA KALINOVÁ, dat, nar. 29. října 1961
Helfertova 541,'48, Černá Pole, 613 00 Brno
Den vzniku členství: 25. června 2013

Člen dozorčí rady:
TOMÁŠ ALTER, dat. nar. 27. řijna 1964
Renneská třída 40931, štýřice, 639 00 Bmo

Strana 11 (celkem 15)
Pojistná smlouva č. 2733319990

t

H



UNIQA

Člen dozorČí rady:

předseda dozorčí
rady:

Počet Členů:
Akcie:

Den vzniku členství: 24. března 2015

Mgr. RADIM CENEK, dat. nar. 24. srpna 1972
Kopečná 975137, Staré Brno, 602 00 Elma
Den vzniku členství": 24. března 2015

PhOr. ALŽBETA VLČKOVÁ, dat nar. g. června 1961
Samova 1162/3, Slatina. 627 00 Brno
Den vzniku funkce: 17. srpna 2015
Den vzniku členství: 17. srpna 2015
6

Základní kapitál:
Ostatní skuteČnosti:

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,-
Kč
Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Ostatní akcionáři mQÍ
předkupní právo k převáděným akciím.
2 (XX) 000,- Kč

Společnost KORDIS JMK, a.s., se sídlem v Brně, Nové Sady 946i30,
idenůfikační číslo 26298465, nyní zapsaná v obchodním rejstříku vedenéni
Krajským soudem v Brně, v oddílu B, Qožce 6753, změnila právni fomiu z
původní právni formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
a to podle Projektu změny právní formy spo|ečľĹQstj s ručením omezeným na
akciovou společnost ze dne 9-8.2012 schváleného valnou hromadou dne
25.9.2012.
Obchodní korporace se podřídda zakonu jako celku postupem podie § 777 odst-
5 zákona C. 90/2012 Sb., o cbchocinIch společnostech a dmžstvech.
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Příloha č. 2 k PS č. 2733319990

Lokalita ELPu Počet ELP

Bystrc 2
Cd Břeclav ) 2

Cd Bzenec 2
"rCd Hodonín 2

Cd Hrušovany n. j. 2

Cd Mikulov 2

Cd Moravské Bránice 1

Cd Rájec - Jestřebí 2

Cd Velká nad Veličkou l

Cd Adamov 3

Cd Kyjov 2

Cd Skalice nad Svitavou 2

Cd Vranovice 2

čejč 1

Hlavní nádraží 4

Hodonín, a.n. 2

Hustopeče, a.n. 2

Chrlice 1

Kŕ. Pole 2

Mendlovo náměstí 3

Olešnice 1

Oslavany 1

Stará osada 3
ÚAN Zvonařka 2

Velké BIIovice 1

Vranov nad Dyjí 1

KORDIS JMK 2

Celkem . 51
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Lokalita iPoint Počet

Blansko, a.n. 1

Boskovice, a.n. 1

Hodonín, a.n. 1

Hustopeče 1

Olešnice 1

Rousínov 1

Vyškov, a.n. 1

znojmo, a.n. 1

Zvonařka 1
Židlochovice 1
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Příloha č. 3 k PS č. 27333319990

Plná m o c

k u$kutuřiován[ právních úkonů při uuvhrání poj'imých & k zabezpeťováM (*pmvQvání)
§kodového peýištMi a pQjčtäM, a tô soukromého věd jiného
(6oukromó po|lštóni v0cl mbo 'uouboru vOcl, právní ochrany, pojištěnl cdpovědnosd za
Gkodú, pojWtěnf úvěru a zániky, ňemňtch Hřát) p¢*štení cm>b (Hvotní pojištěM, úrazov6

pojištôní pm příµíd mm«i) apod. vč* pojistný¢h událost!

ZpMmocňuýi Umto ÔK GROUP ä.&. se šidlem Manesuva 16, 612 OQ Bmo, lČ. 255 61 EIM, zaps. v OR u KS
v Bméi Dčld B viozk8 Z4b4, reg. ČNtS tng. ja'nemi Mäb¢·2ňém

wého zmocněne k výkcmáváN veškerých právních úkonů spočlv&:ckh v.
g} revizí El stóvajícich NigRých &ňňĹ'jv,
b) vynbchävánt a výbétu vhodných
c) zpnacmáN návmů pql$lné smhuvy $ vytmným pojislitei$m,
d) mcdifikad pQiimé' $mlouyy .po' .celou dobu piamo.sú pqisiné Em'ôuvy - p~děnf zmčn

a doplňků v µŕMmétMm pmjišt&l[,
e) uplatNMnf práv na p&řěň1 z poµ$tné smlowy,
n asätcnci při Ekvidiaä pQjigných Udákj$:i,
g) pmjodnéváM náhrady €kody s miiůtekm,
h) konzultačn!ch 8 pGmemkýa službách v dMstj po cebu dobu tndnf pojištěnl,
i) nesp, v péováděM däiCkh potřaný¢h ŮkSNŮ a čhnod v $ouvi$&iíci $ uzavřením a sptavovánim

Fkcdavého pôrš{ěnl 8 obnosového pQjištěnl, to s¢É·jktcméhg véo a jín6ho majetku
(soukromé pojištční véeä nebo sout»r,j věd, právní ochrany: pojišténl Qdpovedn¢i$ti za
škodu, pcNtěn{ Uvéru zikuky, poŠišlěnÍ řremních ztněd) a pqištéM osob (Zi«jtní pojštěnt, ůéazôvé

pqištěnt prči přlpM nemoci) apod., vyplýv&i|¢lch z platné µávn1 úpravy Ci Pdcynů
zmocn

Tuto pšná mc R«)µravňuje zmocMnce k ptevzdi Ni$tnCha plnénl, Cimost zmocněnce }E1 vykQná¥ána báz
náokt na odmčnu. Zmocnčnec je vázán m&divostf dle pčatných právMU Zmocn|hg' souhlasí sie
zpraoovänim osobních údajů vb myslu zák C, 101/2é00 Sb v támci v a prohlašijjq Ze
IjýÍ ve smysšu § 11 ot, zákom po(jCen ô svý¢h pdvoch 81 rovnéZ q povinnoskmh zpmcovBMľe

Pínou moc zmocnitd ·(mandäňt)'

Obchsdni Mmst Kordis JMK, 8pq|. s r.o.

stdb: Nová Sady 946/30, $02 00 Brno

zastoupená. íng. janômit Holec

pQdpi$ :.,.

Místo, datum· 8«<j G· Nu

IČO: 26298465

Plnou moc pňjůrá zmocněnec (m&matán

Obcnodni Hrma OK GROUP a.s,

šido : Brm, Mánescm 16, PSČ SI? 00 tČO 255 61 804

jar t'abch OK GROUP a.s*

.podpíf

l

www.uniqa.cz
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