
DODATEK 6. 2
(déle také jen ,,dodatek“)

k pojistné smlouvé 6.
8075999711

(déle také jen ”pojistné smlouva“)

Smluvni strany:

CSOB Pojiét’ovna, a. s., élen holdingu CSOB
se sidlem Masarykovo néméstl’ 1458, Zelené Pfedmésti
53002 Pardubice, Ceské republika
ICO: 45534306, DIC: CZ699000761
zapsané v obchodnl’m rejstfl’ku u Krajského soudu Hradec Krélové, oddil B, vloZka 567
(délejen pojistitel)

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
se sidlem / mistem podnikém’ Hlinky 64/151
62300, Brno - Pisa’rky

ICO: 25508881
Krajsky soud v Brné, oddil B, vloZka 2463
(dale jen ,,pojistnl'k“)

se dohodly, 2e vyée uvedené pojistné smlouva se méni a doplfiuje takto:



Cislo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 2

C‘Iének I.
Zména jii existujicich prévnich vztahL": pojiéténi sjednanyIch pojistnou smlouvou

1. Pojiéténi vozidel sjednané élénkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabyti L’Iéinnosti

tohoto dodatku méni nésledovné:

NOVE
Pojistitel a pojistnik vyslovné sjednévaji, fie pojiéténi se ode dne nabyti UCinnosti tohoto dodatku NOVE

VZTAHUJE i na nésledujici hodnoty pojistného zéjmu (nésledujici nové predméty pojiéténi), a to

s parametry pojiéténi uvedenymi u jednotlivy’lch novych hodnot pojistného zéjmu (novych pfedmétfl

pojiéténi):

V souladu s élénkem l. pojistné smlouvy se toto pojiéténi fidi také Véeobecnymi pojistnymi podminkami - zvléétni

éést Pojiéténi vozidel VPP HA 2017 (déle jen "VPP HA 2017"). Déle se toto pojiéténi ridi také podminkami pro

poskytovéni Asistenéni sluiby AS 2019 (déle jen "AS 2019").

Véechny pojistné podminky uvedené v tomto odstavci Wée jsou nedilnou souéésti a pfilohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIéTENi

Pfedmét (vozidlo) é. Registraéni znaéka Tovérni znaéka / typ / druh

79 ZBX8195 Skoda / Octavia / osobni

VIN Rok vyroby vlastnictvi vozidla: pojistné hodnota:

TM BJJ8NX3NY1 15769 2022 vlastni obvyklé cena

Pojiéténi se uzemni rozsah pojistné ééstka roéni limit plnéni . . _

sjednévé v rozsahu: pojiéténi: (Ké): (Ké): spoluucast.

HA Evropa a Turecko 580 215 5 %. min. 5 000 Kc”;

ODC Evropa a Turecko 580 215 5 %, min. 5 000 Kt“:

ASISTENCNi SLUZBA
V pfipadé havérie, odcizeni nebo poruchy motorového vozidla druhu: osgbni, terénni, dodévkové, obytné, nékladni,

tahaé névésfi, autobus, se pojiétény mfiie obrétit na asistenéni s|u2bu CSOB Pojiét’ovna Asistence na telefon +

420 222 803 442 s nepretriitou sluibou 24 hodin denné. Rozsah a podminky asistenénich sluieb jsou dény

podminkami AS 2019, které jsou pfilohou této pojistné smlouvy.

POJISTNE PLNENi
Podminkou vzniku préva na pojistné plnéni za ékodnou udélost spoéivajici v odcizeni vozidla nebojeho éésti krédeii

nebo IoupeinSIm prepadenim ve smyslu éésti A él. ll odst. 2 VPP HA 2017 je, 2e vozidlo bylo v dobé vzniku ékodné

udélosti zabezpeéeno minimélné zpfisobem stanovenym ve VPP HA 2017 éésti F Predpis zabezpeéeni vozidel proti

odcizeni.

VYKLAD POJMU
Zkratkou (pojmem) HA se pro 06e této pojistné smlouvy rozumi havarijni pojiéténi vozidla dle éésti A (El. ll odst. 1

VPP HA 2017 pro pfipad poékozeni nebo zniéeni pfedmétu pojiéténi jakoukoliv nahodilou udélosti, které neni ve

VPP HA 2017 nebo v pojistné smlouvé vylouéena a téi pro pripad pohreéovéni v pfiéinné souvislosti s dopravni

nehodou éetfenou policii.

Zkratkou (pojmem) ODC se pro fléely této pojistné smlouvy rozumi pojiéténi odcizeni vozidla dle éésti A El. II odst.

2 VPP HA 2017 pro pripad pfisobeni pojistnych nebezpeéi odcizeni krédeii nebo loupeinym prepadenim.
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Cislo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 2

C‘Iének II.
Zmény ve vyis'i pojistného za vs'echna pojis'téni sjednané pojistnou smlouvou po

nabyti aéinnosti tohoto dodatku

Vy'ée ojistného za jednotlivé pojiéténi éinl’:
Pojiéténi Zména roéniho pojistného Roéni pojistné po zménéch

1. Pojiéténi vozidel 7 348 Kc': 424 163 Kc":
Souéet 7 348 Ké 424 163 Kb

Zména pojistného celkem 3 754 Kc":
0d 27.06.2022 00:00 hodin do 01.01.2023 00:00 hodin
Souéet spla’tek pojistného z pfedeélého dodatku éislo 1 208 408 K6
0d 27.06.2022 00:00 hodin do 01.01.2023 00:00 hodin
Souéet 212 162 Kc":

Zména Qoiistného = pokud se timto dodatkem ruéi stévajici pojiéténi a zérover'l se toto pojiéténi znovu sjednévé z
dfivodu zmény pojiéténi, je to rozdil mezi pflvodni a novou vyéi pojistného (kladné nebo zéporné ééstka) nebo pokud
se timto dodatkem sjednévé nové pojiéténi, je to vilée pojistného za nové sjednané pojiéténi (kladné ééstka) nebo
pokud se timto dodatkem ruéi stévajici pojiéténi, je to vyiée pojistného za zruéené pojiéténi (zéporné ééstka)

Zména roéniho goiistného = zména pojistného vyjédfeni v roénim pojistném

Roéni poiistné go zménéch = pojistné za v§echna platné pojiéténi sjednané pojistnou smlouvou a dodatky pojistné
smlouvy vyjédfené v roénim pojistném

Splétkovy kalendéf
Placenl' pojistného za véechna poji§téni sjednané pojistnou smlouvou a po zménéch provedenYch timto
dodatkem pojistné smlouvy se do 01.01.2023 00:00 hodin Fidl' nésledujl’cim splétkovym kalendéfem:
Datum splétky pojistného SpIétka pojistného
27.06.2022 80 K6
01.07.2022 106 041 K6
01.10.2022 106 041 KC‘.

Pojistné poukéie pojistnik na Uéet RENOMIA, a. s.

variabilni symbol 8075999711
Pojistné se povaiuje za uhrazené dnem pfipséni na déet RENOMIA, a. s.

Pojistitel a pojistnik sjednévaji délku pojistného obdobi ve véech pojiéténich sjednanYch timto dodatkem pojistné
smlouvy nésledovné:
a) prvni pojistné obdobi ve véech pojiéténich sjednanych timto dodatkem pojistné smlouvy se sjednévé v délce

ode dne poéétku v§ech pojiéténi sjednanych timto dodatkem pojistné smlouvy do nejbliiéiho nésledujiciho dne
konce pojistného obdobi véech pojiéténi sjednany'Ich samotnou pojistnou smlouvou, neboje-Ii pojiéténi
sjednéno na dobu kratéi, tak se prvni pojistné obdobi sjednévé v délce rovné pojistné dobé;

b) druhé a kaidé daléi pojistné obdobi ve véech pojiéténich sjednanYch timto dodatkem pojistné smlouvy se
sjednévé v délce shodné s délkou pojistnych obdobi ve véech pojiéténich sjednanYch samotnou pojistnou
smlouvou.

Wée pojistného za daléi pojistné obdobi se fidi splétkom kalendéfem zaslanYm pojistnikovi na zaéétku daléiho
pojistného obdobi.

Strana 3 (z celkem stran 5)



Cislo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 2

1.

c'Iének III.
Zévérec'na’ ustanoveni

Tento dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a aéinnosti dnem 27.06.2022

2. Prohlééenipojistnl'ka

2.1. Prohlééeni pojistnika, je-li pojistnik fyzickou osobou: Prohlaéuji a svf/m podpisem niZe stvrzuji, 2e:

2.2.

a)

b)

C)

d)

jsem byl pFed uzavrenim pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovenim él. 13 a CI. 14 Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 6. 2016/6793 29 dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovénim osobnich Udajfil a o volném pohybu téchto Udajfl a o zruéeni smérnice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané osobnich L’Jdajfl; déle jen "GDPR"), pojistitelem rédné a detailné (co do
vysvétleni obsahu a vyznamu véech jeho jednotlivych ustanoveni) sezna’men s Informacemi o zpracovéni
osobnich L’Jdajfi (tzv. Informaénim memorandem);

seznémeni s Informaénim memorandem za pojistitele provedla prévé ta konkrétni fyzické osoba, které za
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (pfiéemi adresétem uvedenYch informaci mflie bYt pojiét’ovaci
makléf, coby pojiét’ovaci zprostfedkovatel zastupujici pojistnika);

po seznémeni se 3 Informaénim memorandem a pfed uzavfenim pojistné smlouvy mné byl dén naprosto
dostateény éasovy prostor pro vlastni seznémeni se 5 Informaénim memorandem a pro zodpovézeni v§ech
mych pfipadnf/ch dotaztl k Informaénimu memorandu;

beru na védomi a jsem srozumén s informaci pojistitele 0 tom. 2e Informaéni memorandum je a bude
zéjemci o pojiéténi resp. pojistnikovi a jinému L'Jéastniku pojiéténi k dispozici na internetovych (webovych)
strénkéch pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyiédéni pojistnika u té konkrétni fyzické osoby,
které jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodnim misté
pojistitele.

Prohlaéuji a vm podpisem niie stvrzuji, 2e:

a)

b)

C)

d)

e)

9)

jsem byl pfed uzavrenim této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovenim § 2774 obéanského
zékoniku, pojistitelem rédné a detailné (co do vysvétleni obsahu a vyznamu v§ech jejich jednotlivych
ustanoveni) seznémen s Infolistem produktu, s Informaénim dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem
pojiéténi a s véeobecnYmi pojistny'Imi podminkami (déle také jen "pojistné podminky"), které jsou nedilnou
souéésti této pojistné smlouvy;

jsem byl pfed uzavfenim této pojistné smlouvy podrobné seznémen se véemi vybranymi ustanovenimi
pojistnYch podminek zvléét’ uvedeny'Imi v dokumentu ,,lnfo|ist produktu“, které by mohla bylt povaiovéna za
ustanoveni neoéekévana’ ve smyslu ustanoveni § 1753 obéanského za’koniku, a souhlasim s nimi. Déle
prohlaéuji, 2e mé odpovédi na pisemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanoveni § 2788 obéanského
zékoniku jsou pravdivé a l’JpIné;

seznémeni s Informaénim dokumentem o pojistném produktu a s pojistnYmi podminkami za pojistitele
provedla prévé ta konkrétni fyzické osoba, které za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (priéemi
adresétem uvedenych informaci mflie byt pojiét’ovaci makléf, coby pojiét’ovaci zprostfedkovatel zastupujici
pojistnika);

po seznémeni se s obsahem véech pfedsmluvnich a smluvnich dokumentfl a pfed uzavrenim pojistné
smlouvy mné byl da’n naprosto dostateény éasovy prostor pro vlastni seznémeni se 5 obsahem a vyznamem
téchto dokumentfl a pro zodpovézeni véech my'Ich pfipadnych dotazfl k témto dokumentfim;

pfed uzavfenim pojistné smlouvy mi byly v listinné podobé poskytnuty Informaéni dokument o pojistném
produktu a pojistné podminky;

jsem v dostateéné dobé pred uzavrenim této pojistné smlouvy obdriel od pojiét’ovaciho makléfe Zéznam z
jednéni, véetné véech jeho pfiloh;

v souladu s ustanovenim § 128 odst. 1 zékona é. 277/2009 8b., 0 pojiét’ovnictvi, ve znéni pozdéjéich
predpisfl, udéluji pojistiteli souhlas s poskytnutim informaci tyikajicich se pojiéténi:

- (:lenfim skupiny CSOB, jejichi seznam je uveden na internetovy'Ich strénkéch www.csob.cz/skupina a
- ostatnim subjektflm podnikajicim v pojiét’ovnictvi a zéjmovym sdruienim 6i korporacim téchto subjektfi.
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Cislo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 2

Ujednéni pojistnl'ka a pojistitele o elektronické komunikaci a formé prévnich jedném’ tykajicl'ch se
pojiéténi Elektronické komunikace:

1. V souladu s ustanovenimi § 562, § 570 a nésl. 3 § 2773 obéanského zékoniku, pojistitel a pojistnik vyslovné
deklaruji. ie veékeré pisemné prévni jednéni tykajici se pojiéténi mohou bylt uéinéna také elektronickYmi
prostfedky.

2. Na iédost pojistnika pojistitel a pojistnik sjednévaji, ie prévni jednéni pojistitele adresované L'Jéastnikfim
pojiéténi a uéinéné elektronickou poétou se povaiuji za doruéené, bez ohledu na to, zda se 3 jejich obsahem
adresa’t skuteéné seznémil, okamiikem, kdy byla doruéena:

a) na e-mailovou adresu uéastnika pojiéténi nebo jeho makléfe uvedenou v pojistné smlouvé,

b) na e-mailovou adresu L'Jéastnika pojiéténi nebo jeho makléfe sdélenou prokazatelné pojistiteli kdykoliv v dobé
trvéni pojiéténi,

4. Speciélni ujednéni o formé prévnich jednéni tvkajicich se pojiéténl':

1. V souladu s ustanovenim § 1 odst. 2 obéanského zékoniku pojistitel a pojistnik vy'Islovné sjednévaji. 2e
odchylné od ustanoveni § 2773 obéanského zékoniku mohou byt zcela véechna prévni jednéni t9kajici se
pojiéténi, bez ohledu na zévainost jejich obsahu a bez ohledu na prévni dfisledky s prévnim jednénim
souvisejici, uéinéné Uéastniky pojiéténi vedle pisemné formy také elektronickou poétou formou prosth e—
mailoch zprév (tzn. e-mailovych zprév nevyiadujicich opatfeni zaruéenYm elektronickYm podpisem).

2. Daléi ujednéni a informace k formé prévnich jednéni a oznémeni tilkajicich se poji§téni jsou uvedena ve
v§eobecn90h pojistnych podminkéch, které jsou nedilnou souéésti pojistné smlouvy.

5. Ostatni ustanoveni pojistné smlouvy, nei ustanoveni slovné zminéné v tomto dodatku, se timto dodatkem
nijak neméni.

7. Poéet stran dodatku pojistné smlouvy bez pfiloh: 5

8. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech shodné prévni sily. pfiéemi jedno vyhotoveni
obdrii pojistnik, jedno makléf a svajici dvé pojistitel.

9. Smluvni strany tohoto dodatku po jeho dflkladném pfeéteni vilslovné prohlaéuji, 2e si tento dodatek pfeéetly. 2e
jej uzaviraji podle .své pravé a svobodné ville, uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv v tisni (“:i za népadné
netodnS/ch podminek a 2e 3 jeho obsahem souhlasi. Na dfikaz toho pfipojuji vlastnoruéni podpisy svf/ch
oprévnénYch zéstupcfl.

V Brné dne 24.06.2022

V Brné dne 24.06.2022
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