
PoJismÄ SMLOUVA čnl 2035600231
Pojištění předmětů umělecké a' sběratelská hodnoty

Dodatek č. 3

Füiístitfll:

Poiistník:

UNIQA pojišťovna, 0.5.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
ıčz 49240480

UNIQA pojišťovna, a. s.
Evropská 136, ri60 12 Praha 6
bankovní Spojení: Raiffeisenbank a. s.,
č. ú.: , konst. S. 3558.
IČ: 49240480
:zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2012 i

Muzeum města Ústi nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 Oˇi Usti nad Labem
IČ: 000 61 321

uzavírají tento Dodatek č. 3 k pojistné Smlouvě
prostřednioivím pojišťovacího makléře RESPECT, 8.8.

Eapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2032`
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Smluvní strany se dohodly, že s účinnosti ode dne 02.05.2017 se pojistná Smlouva prodlužuje o
jeden pojistný rok.

V Souvislosti s výše uvedeným dochází k následující úpravě pojistné Smlouvy:

Článek IV
Doba trvání pojištěni
Počátek pojištění: 02.05.2014 (00:00 hod)
Konec pojištěni: 02.05.2018 (00:00 hod)

Jednorázové pojistné za prodloužení pojistné smlouvy o jeden rok činí 90.000,- Kč a je
splatné k 02.05.2017 na účet pojišťovacího makléře: č. ú.: ""i vedený u
Raiffeisenbank as., VS: 2035500231.

Takto stanovené uhrazené pojistné je úplatou Za poskytnutou pojistnou ochranu pojištěných vécí po dobu
trvání pojištění. Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet makléře.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy včetně všech příloh Zůstávají beze změny.

Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vystaven ve dvou vyhotoveních, Z nichž po jednom obdrží
pojistník a pojistitel.

Zpracovala: Kateřina Kostková
Ziskatel: RESPECT - 70013032

Za UNIQA pojišťovnu, a. s.:

V Praze, dne 25.04.2017

ııııııııııııııııı

Katerina Kosiková Ing. Martìřıl/a Vršecká
odborný referent řad' stka

Zajištění, Speciální rizika Zajištèniý'speøiáini rizika
a mezinárodní obchod a mezináľodni obchod

.ı"

„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. F'rohlašuji| že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistné-mu Zájmu, mým
pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím
pověřenému Zástupci, byly náležité Zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem
srozuměn/a.
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, as. a její zprostředkovatelé Zpracovávali ve smyslu Zák. č.
101/2000 Sb. (dale jen Zákon), mé osobni údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a Činnosti související
s pojišťovací a zajišťovací činnosti, a to po dobu nezbytné nutnou k zajištění práv a povinností
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 předávánlm osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu
kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozumén s tim, že odvolání souhlasů může mít Za
následek Zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých
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právech a výše uvedene Souhlasy davam po celou dobu trvání závazků plynoucich z tohoto pojištěniI
a to i pro ta pojištěni, která byla ejednana dodatečně. Souhlasim s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, as.
případně kontaktovala Za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě Za jiným marketingovým
účelem Z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailoveho Sdělení nebo
telefonického kontaktu."

Potvrzuji, že jsem převzal Dodatek č. 3 k pojistné Smlouvě Č. 2035600231 a souhlasim s jeho Znènlm.

Za pojistníka:ł

'amino a poopıs pojıstnika

UNIQA pojišťovna, au.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ; 49240480
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