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POE GENERALLLaa Česka POHSTOVNA

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č.: 2162866079

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16 Nové Město 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny General: zapsané v ilalském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
kterou zastupuje
Martin Peroutka. upisovatel senior. Korporátní a průmyslové pojištění
Ing Miloš Foida, upisovatel senior, Korporátní a průmyslové pojištění
(dále jen „pojistitel")

a

Kongresové centrum Praha, a.s., 5 května 1640/65. Nusle. 140 00 Praha 4, Ceska republika. IČ 63080249
zastupuje Ing. Lenka Žlebková, generální ředitelka, na zaxladé plné moci
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. spisová značka B3275
(dále jen pojistník")

uzavírají tento dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 2162866079.

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:

Kongresové centrum Praha, a.s., 5 května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika. IČ 63080249
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B3275
(dále jen .pojištěný")

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvyje pojištěný.

Druh provozní činnosti pojištěného: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
B. spisová značka B3275

| Na základě tohoto dodatku se s účinností od 5.12 2021 pro stávající zabezpečení pro případ odcizení
navyšuje v rámci smluvního ujednání hodnota pojištěného souboru vlastních a cizích peněz a cenností
v místnosti pckladny S ohledem na tuto skutečnost se následujici odstavce pojistné
smlouvy nahrazují taktu

I. Pojištění majetku � pojištění proti všem nebezpečím v rozsahu ZPP PR-AR 2014/01

Zvláštní ujednání:

1) Krádež vloupáním, loupež

Ujednání o pojištěni souboru uměleckých předmětů - obrazy, nábytek, lustry apod. (Praha 4, 5. května
1640/65, Praha 4, Na Pankráci 1685, 15/1684) vč uměleckých děl na volném neoploceném prostranství
(pozemky náležející ke Kongresovému centru Praha)
Pro umělecká díla na volném neoploceném prostranství pevně spojených se zemi se ujednává následující:
Násilným odcizením věcí umistěných na volném prostranství pevně spojených se zemi nebo jejich součásti se
rozumí zjevné poškození nebo zničení mista upevnění věci k budově, k zemi nebo k věci pevně spojené se zemí, k
němuž došlo v souvislosti s odcizením věci nebo při pokusu o jeji odcizení Za zabezpečení uměleckých děl na
neoploceném volném prostranství se rovněž považuje jejich značná hmotnost nebo rozměr
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Ujednani o zabezpeceni pro případ odcizení:
Odchylně od Technického a bezpečnostního předpisu pro pojištěni průmyslových rizik � zabezpečení prot: odcizení
(TBP) se ujednává. že poustitei poskytne pojistné plnění pro připad krádeže vioupanim
Soubor výpočetní techniky, audio, video
Pojištění se vztahuje | na připad. kdy pachatel odcizi výpočetní. audio-video. projekční techniku umisténou ve veřejně
přístupných prostorách hotelu. poxud bude v době pojistné události zabezpečena ocelovým lankem a pojištěný
zabezpeči průběžný dohled nad touto technikou
Soubor stavebních součástí vlastních, příslušenství budov včetně kamer, reproduktorů apod.
Pojištění se vztahuje také na škody, které nastanou na stavebních součástech pojištěných budov a staveb Odchylně
od pojistných podminek jsou pojištěny také škody na vnějších stavebních součástech. způsobené jejich odcizením,
popř jejich poškozením nebo zničením. ke kterému dojde při pokusu o jejich odcizení Odcizení v tomto případě
nemusi vykazovat známky krádeže vloupáním Stavební součásti musi být upevněny obvy<lym způsobem a př: jejich
odcizerí mus: pachate: proxazate ně použit násili (násdím překonat upevnění) Všechny takto vzniklé Škody musi
být nahlášeny Polci ČR Pojištění se nevztahuje ra škody. ktere způsobí pojistrik, pojištěný. osoby za něho jednající
nebo jeho zaměstnanci.
Soubor vlastních a cizích nenéz a cennosti uložených v mistnosti pokladny KCP
Roční limit plnění

, cennosti jsou uloženy v trezoru o hmotnosti

Provozní prostory KCP jsou řádně mechanicky zabezpečeny. V KCP je 24 hodinová služba
Soubor vlastních a cizich peněz a cenností uložených v pokojových trezorech, schránkách hotelového
trezoru a hotelovém trezar: »=*'- jny
Roční limit pinění
Limit plněn" na jednu pojistnou událost činí pro jeden pokojový trezor
Limit plněn. na sednu pojistnou událost činí pro hotelový trezor umistěný :

Limit plnění na jednu pojistnou událost činí pro jedny schránku hotelového
Limit plnění na jednu pojistnou událost činí pro hotelový trezor pokladny

Pokojové trezory se nacházejí v řádně uzamčených hotetových pokojích. Provozní prostory hotelu jsou řádně
mechanicky zabezpečeny. V hotelu je instalován elektronický zabezpečovací systém s vyvedením do mista stálé
služby. V nočních hodinách je prováděna fyzická ostraha hotelu bezpečnostní agenturou Hotei je vybaven kamerami
a kartovým systémem vstupu na dveřích

Hotelový trezor «

Hotelový trezor se schránkami se nachází ve 24 hodinovou obsluhou
Tato mistnost je uzamčena bezpečnostním zámkem Hotelový trezor je minmálné bezpečnosti

|

Hotelový trezor pokladny se nacház *

Tato mistnost je uzamčena bezpečnostním zarmmem. Tiezu je minmálné bezpeunostní ».

Při nedodržení výše uvedeného způsobu zabezpečení bude v případě pojistné události postupováno v souladu
Technického a bezpečnostního předpisu pro pojištění průmyslových rizik � zabezpečení proti odcizení (TBP).
Soubor vlastních a cizích peněz 3 cennosti � Trezor vedoucího oddělení parkingu (Praha 4,
5. května 1640/65,
Limit plnění pro jednu pojistnou událos.
Zabezpečení pro případ odcizení:
Odchylně od Technického a bezpečnostního předpisu pro pojištění průmyslových rizik � zabezpečení proti odcizení
(TBP) se wednava, že pojistitel poskytne pojistné plnění pro případ krádeže vloupáním
Vstup do mistnosti

Soubor vlastních a cizích peněz a cenností � Trezor dispečinku parkingu (Praha 4, 5. května 1640/65,

Limit pinéni pro jednu pyjistnou udalost:
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Zabezpečení pro případ odcizení
Odchylně oa Technického a bezpečnostního předpisu pro pojištění průmyslových rizik � zabezpečení proti odcizení
(TBP) se ujednává. že pojistitel poskytne pojistné plnění pro připad krádeže vloupáním
Neořetržitá přítomnost minimálně jedné osoby,

P >

Soubor vlastních a cizich peněz a cennosti � tržba � vhazovaci trezor dispečinku parkingu (Praha 4,
5.května 1640/65,
Limit plnění pro jednu pojistnou událost
Zabezpečení pro případ odcizení
Odchylně od Technického a bezpečnostního předpisu pro pojištění průmyslových rizik ~ zabezpečení prot: odcizení
(TBP) se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné pinéni pro případ krádeže vloupáním
Neořetržitá ofitomnost minimálně jedné osoby

Soubor vlastních a cizích peněz a cennosti - Pokladny parkingu, (Praha 4, 5. května 1640/65

Limit pInéri prů jeuru pupoinou událost
Jedná se celkemo tři pokladny s obsluhou dispečera parkovišť a sedm pokladen automatických
Pokladny s obsluhou

pokladna na pracovišti dispecinku parkovišť (pokladna je v provozu nepřetržitě)
- pokladna v parkovací zóné SEVER (pokladna je v pohotovostním režimu, není trvale obsazena obsluhou)
- pokladna v parkovací zóně JIH 1 (pokladna je v provozu pouze při akcích. a pokud je zóna JIH 1 k této akci
využívána)
Pokladny s automatickou obsluhou
Pokladny jsou samostatně stojici. jsou

mince

Umistění pokladen
- PAT. podzemní parkoviště Sever u výjezdu z parkingu

PA2 podzemní parkoviště Sever u výtahu P1 a P2
PA3 podzemní parkoviště BCV u vjezdu do parkingu
PA 4 podzemní parkoviště JIH 1, na začátku parkovacích stání
PA5 nadzemní parkoviště Jižní terasa u vjezdu a výjezdu z parkingu
PA6 nadzemni parkoviště Jižní terasa u vjezdu a výjezdu z parkingu
PA7 podzemní parkoviště Sever u výtahu Pí a P2

Zabezpečení pro případ odcizení
Odchylně od Technického a bezpečnostního předpisu pro pojištění průmyslových nizik � zabezpečení proti odcizení
(TBP) se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění pro připad krádeže vlouoáním
Pokladna na dispečinku parkovišť je umisténa ve
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tl Ostatní články a ustanovení pojistné smlouvy se neméni

Ii Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dne 5 12. 2021

IV Tento dodatek obsahuje 4 strany a vyhotovuje se ve třech exemplářích. z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom a jeden obdrži zplnomocněný makléř
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