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Kooperatwa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek E. 5
k pojistné smlouvé E. 7721065996
Clsek poji‘s'téni hospodéFsch rizik

Kooperativa pojiét'ovna, a.s., Vienna Insurance Groupse sidlem Praha 8, PobFeini 665/21, P56 186 00, Geské republika160: 47116617
zapsané v obchodnim rejstFiku u Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 1897(déle jen ,,pojistitel")
zastoupeny na zékladé zmocném’ niie podepsany’lmi osobami
Pracovi§téz Kooperativa poji§t'ovna, a.s., Vienna Insurance Group, PobFeini 665/21, Praha 8, P56 186 00

Mésto Now} Bydiov
se sidlem Masarykovo ném. 1, 5014 01 Nov? Bydiov, Geské republika160: 00269247
(déle jen ,,pojistnik")
zastoupeny Ing. Pavlem Loudou, starostou mésta
Korespondenéni adresa pojistnika je totoiné s vyée uvedenou adresou pojistnika.

uzaviraji

ve smyslu zékona 6. 89/2012 5b., obEanského zékom’ku, tento dodatek, ktery spolu s vy§e uvedenou pojistnousmlouvou, pojistnymi podminkami pojistitele a ph’lohami, na které se pojistné smlouva (ve znéni tohoto dodatku)odvolévé, tvoFi nedflny celek.

Tento dodatek byl sjednén prostFednictvim samostatného zprostFedkovatele:
OK GROUP a.s.
se sidlem: Ménesova 3014/16, Brno, P56 612 00, Geské republika160: 25561304
(déle jen "samostatny'l zprostFedkovatel”)
Korespondené’ni adresa samostatného zprosti‘edkovatele:OK GROUP a.s., poboEka l-[radec Krélové, Nerudova 866/27, 500 02 Hradec KrélovéKontaktm’ osoba: Jindfich Safrének, teL: 495 533 720
Sjednéni tohoto dodatku zprostFedkoval pro pojistnika samostatny zprostFedkovatel v postavem’poji§t'ovaciho makléf'e.



vy§e uvedené pojistné smlouva (véetné vyée uvedenych udajfl 0 vVée uvedenVch subjektech) nové zni takto:

1.

2.

fla’nek I.
Uvodni ustanoveni

Poji§ténym je pojistnik.

K pojiEténi se vztahuji: V§eobecné pojistné podminky (da’le jen ,,VPP"), Zvlé§tn1 pojistné podminky (déle jen
,,ZPP") a Dodatkové pojistné podminky (déLe jen ,,DPP").
V§eobecné poiistné podminky
VPP P-100/14 - pro pojiéténi majetku a odpovédnosti
Zvlé‘s’tni pojistné podminky
ZPP P-150/14 - pro iivelni pojiéténi
ZPP P-200/14 - pro poji§téni pro pripad odcizeni
ZPP P-320/14 - pro pojiéténi elektronickych zah’zeni
ZPP P-600/14 - pro poji§téni odpovédnosti 2a [’1i
Dodatkové pojistné podminky
DPP P-520/14 - pro pojiéténi hospodérskych rizik, sesta’vajici se 2 nésledujicich doloiek:
2ivel
D2101 - Lehké stavby, drevostavby - Vy'lluka (1401)
D2112 - Fotovoltaické elektrérna - Vy'lluka (1401)
D2113 - Atmosférické sréiky - Rozéireni rozsahu p0ji§téni (1401)
D2114 - Neprimy L'Jder blesku - Rozéilv'eni rozsahu pojiéténi (1404)
Zabezpeé'eni
DOZlOl - PFedepsané zptlsoby zabezpeéeni pojiétém’lch véci (netyké se finaném’ch prostredkfl a cennych

pfedmétfl) (1612)
DOZlOZ - Predepsané zpfisoby zabezpeéeni finaném’ch prostredkfl a cennych predmétfl (1606)
DOZlOS - Predepsané zpfisoby zabezpeEem’ - VVkLad pojmfl (1401)
Odpovédnost za fijmu
DODP102— Poji§téni obecné odpovédnosti za (1i a poji§tén1 odpovédnosti za l’iu zpflsobenou vadou

vyrobku a vadou préce po predém' — Zékladni rozsah poji§téni (1612)
DODP103 - Cizi Véci prevzaté - Roz§ireni rozsahu pojiéténi (1606)
DODP104 - C121 véci uiivané - Rozéfieni rozsahu pojiéténi (1401)
DODP105 - Néklady zdravotni poji§t'ovny a regresy dévek nemocenského pojiéténi - Rozéireni rozsahu

pojiéténi (1401)
DODP109 - Provoz pracovnich strojfi - Roz§ireni rozsahu pojiéténi (1412)
DODP111 - Cisté finanéni ékody - k pojiétém’ obecné odpovédnosti za [3i - Roz§ireni rozsahu pojiéténi

(1704)
DODP115 - VVkon verejné moci - Rozéireni rozsahu pojiéténi (1507)
DODP117 - VVkon verejné sluiby — Rozéireni rozsahu pojiEténi (1401)
DODP118 - Poskytovéni sociélnich sluieb - Roz§1reni rozsahu pojiéténi (1401)
DODP126 - Ruéeni vlastnikfi pozemm’ch komunikaci 2a sprévce pozemm’ komunikace - Rozéirem’ rozsahu

poji§tén1 (1603)
Obecné
003101 - Elektronické rizika - vyluka (1401)
DOBlOB - VVklad pojmfi pro fléely pojistné smLouvy (1401)
DOBlOS - Tiha snéhu, némraza - Vymezeni podminek (1401)
DOBlO7 - Definice jedné pojistné udélosti pro pojistné nebezpeéi povodefi, zéplava, vichfice, krupobiti

(1401)
liné
DODC102 — Malby, néstriky nebo polepeni - Rozéireni rozsahu poji§téni (1401)



Cla’nek II. .
Druhy a zpfisoby pojiéténi, pi‘edméty a rozsah pojiéténi

Obecné ujednéni pro pojiéténi majetku
1.1. Pravidla pro stanoveni vyée pojistného plnéni jsou podrobné upravena v pojistnych podminkéch vztahujicichse ke sjednanému poji§téni a v dal§ich ustanovem’ch této pojistné smlouvy. Na stanovem’ vyée pojistnéhoplnéni tedy mfiie mit vliv napF. stupefi opotFebem’, provedem’ opravy 6i znovupofizeni nebo zpfisobzabezpeéeni pojiéténVch véci.
1.2. Pro poji§téni maietku je mistem poji§téni

A) dle pfilohy E. 1 pojistné smlouvy
B) sportovni areél za Sokolovnou, 504 01' Novy'l Bydiov, sportovni area'l v Chudonicich, 50A 01, Nov?

Bydiov
neni-li déle uvedeno jinak.

2. P‘r’ehled sjednanVch pojiéténi
2.1. iivelni pojigténi
Poji§téni se sjednévé pro pFedméty pojiéténi v rozsahu a na mistech pojiéténi uvedem’lch v nésledujt’cich tabulkéch:
2.1.1. iivelni pojiéténi

I Misto poiiéténi: A
Rozsah oiéténi: sdruiwfivel
Poiigténi se fidi: VPP P-lOO/14, ZPP P-150/14 a doLoikami DOBlOl, DOBlO3, DOBlOS. DOBlO7, D2101,£2112, D2113, 132114

. Pojistné ' ,- 5, PojiEténi se MRLP” 3,for. PFedmét pojiéténi c'éstka") Spoluuvcast sjednévé na Prvni rizikoz’ MR'ZPaslo
- Kc *m

- KcKc _ cenu Kc _
povodefi,
' OSoubor vlastnich :33; $83)

1. : Sigctiilfimdagveb I 1 773 692 197 ostatm’ *) nesjednévé se nesjednévé se
v. . pojistnédle pnlohy c. 1 nebezpeéi

1 OOO
Soubor vlastnich ' povodefi,
movitych zafizeni zéplava 10%
a vybaveni vEetné min. 25 000,

2. elektroniky, 9 350 000 ostatni *) nesjednévé se nesjednévé seméstského rozhlasu pojistné
a méstského nebezpeEt’
mobiliéFe _ 1 000 fi

povodefi,
’ OSoubor vlastnich :iitagg 16g:

3. Kigolfliléefitgo 650 000 ostatni *) nesjednévé se nesjednévé se
sbératelské hodnoty poustnawnebezpec17 1 000

povodefi,
’ OSoubor vlastnich zalplava 10A)

movit'ch zafizeni mm. 25 000’4. a vybaY/eni _ soubor 20 600 000 ostatni *) nesjednévé se nesjednévé se
elektroniky poustnzi/nebezpeCI

! l 1 000 I



'—I _ _ ———I————_I_p;odefi,—I———‘I_»_'— _I—_ _ _|I I Soubor vlastnich I I zéplava 10% I I II I movitych zafizeni I min. 25 000, I | I5. I a vybaveni a cizich I 1 511 435 ostatni *) nesjednévé se nesjednévé se Ipfedmétfi uiivanych pojistné I I| | -dle pmohy E. 2 i nebezpeéi I I7777777 7777777EL77777 777 7777r I I ' povodefi, I P + II zéplava 10% I II I Soubor vlastnich I min. 25 000, I I6. a cizich finanénich I 350 000 I ostatm’ *) I nesjednévé se I nesjednévé se II I prostFedkCI I pojistnéI nebezpeéi II777777777777J;@777777777L777Poznémky:
Ujednévé se, 2e se ustanoveni EL 3 odst. 3) ZPP P-lSO/14 ru§i a nové zni: -,,Z pojiéténi nevzniké prévo na plnéni pojistitele za §kody vzniklé na poji§téné véci béhem jejt’ pFepravy jako Imildew-"777 77777 7 7 777 7 7 7777 7 77 77 7I*) neni-li uvedeno, sjednévé se pojiéténi s pojistnou hodnotou uvedenou v pHslu§nych pojistnych podminkéch

;&@mfl@LUMmWflL7777
IMSflPifiténfiLdrUlerfliLel 7 77 7 77 7 7 77 77 77 7 77 77 7I Pojiéténi se Hdi: VPP P-lOO/14, ZPP P-150/14 a doloékami 008101, 008103, DOBlOS. 008107, 02112, IID2114

77 777 7 777 777 777 77_:I

PoF. ., ., ..., ., , I lionstla) I SpoluI’JEastS) I P911“?",1 se I M,RL.P. 2) I MRLP3) I
I v, Predmet pollstem castka ., I syednava na Prvm n21ko vCtslo ., Kc .91) ., I Kc I7777777. 757 7I__ 7.7ceml__I_£c_7___7_I povodefi, I I Iza’plava 10% I II Nafukovaci I min. 25 000, I I I1. I sportovni hala I 1 200000 I ostatm’ *) I nesjednévé se I nesjednévé se Ivéetné technologie I pojistné I I II I nebezpeéi I I . I777777777777I7fl@_ 77777777777.I I povodefi, T I I’ 0| Sportovni hfi§té — I :5”; (1383’ II umely pov'rch - 5 400 000 ostatni *) nesjednévé se nesjednévé se I

- a vybavem I I .. , I II sportoviété ponstna II I nebezpeél’7777 77 71777 771£007 7777177777777IPoznémky:
IUjednévé se, 2e se ustanoveni EL 3 odst. 3) ZPP P-lSO/14 ruéi a nové zni:,,Z poji§téni nevzniké prévo na plnéni pojistitele 2a §kody vzniklé na poji§téné véci béhem jeji pFepravy jako Ilié'kljm777777 777777777 7 7777*) neni-It uvedeno, sjednévé se poji§téni s pojistnou hodnotou uvedenou v pFisIuEnych pojistny'lch podminkéch



2.2. Poji§téni pro pfipad odcizem’. \ .
Pojiéténi se sjednévé pro pFedméty poji§téni v rozsahu a na mistech pojiéténi uvedenych v nésledujici tabulce:
2.2.1. Poii§téni pro pfipad odcizeni

\ Misto pojigténi: A, B
. Rozsah poji§téni: pojiéténi pro pHpad odcizem’ (s vyjimkoui loupeie prepravovam’lch penéz nebo cenin)Poiiétém'. se Hdi: VPP P-lOO/l4, ZPP P-200/14 a doloikami DOBlOl, DOBlO3, DOZlOl, DOZlOZ, DOZlOS

-, PFedmét pojiEténi
Pojistné
c’éstkam)

K'c'

Spolufit’asts)
KE

Poii§téni se ‘
siednévé na

cenu" 1)
MRLP3)

Prvni riziko”
KE

MRLP3)
KE

Soubor vlastnich
a cizich budov

. a ostatnich staveb
a soubor vlastnich
movitych zafizeni
a vybaveni a cizich
predmétfl uiivanych
(vE. elektroniky,

1. méstského rozhlasu
a méstského
mobiliéfe
a vybaveni
sportovi§t') a soubor
vlastnich véci
umélecké,
historické nebo
sbératelské hodnoty

nesjednévé se 1 OOO *) l 500 000 nesjednévé se

Soubor Vlastm'ch
2. a cizich finanénich

prostredkfi
nesjednévé se 1 OOO *) 100 000 nesjednévé se

—Poznémky: Bylo—li odcizeno mobilni elektronické zaFizem’ z motorového vozidla, podfll' se oprévnéné osoba_na_ pojistnérn plnéni spolufléasti ve v9§i 25 % z pojistného plnéni, minimélné v§ak spolufléasti 10 000,- KE. I*) neni-li uvedeno, sjednévé se poji§téni s pojistnou hodnotou uvedenou v pfisLuEnVch pojistnych podminkéch

2.3. Poji§téni pro p‘r’ipad vandalismu
Pojiéténi se sjednévé pro predméty pojiéténi v rozsahu a na mistech pojiéténi uvedenych v nésLedujici tabulce:
2.3.1.7Poii§t_éni pro pfipad vandalismu
Misto poij§téniz A.B.
Rozsah poii‘s’téni: pojiéténi pro ph’pad vandalismu

_Poji§téni se Fidi: VPP P-lOO/l4, ZPP P-200/l4 a doloikami DOBlOl, DOBlO3, DODClOZ
.- I QIV II I it v 3) ‘Po‘r. ., v ...

- , I3PJIStTS SpolufiEastS) P9115?".1 se M,RITP. 2, MRLP3’-, Predmet poustenl castka
- SJednava na Prvnt flZlkO - .uslo ., Kc *n) ., Kc7 Kc cenu Kc 7Soubor vlastnich

a cizich budov
a ostatnich staveb
a soubor vlastnich
movith zaHzeni
a vybavem’. a cizich

1. pFedmétfi uiivanych nesjednévé se 1 OOO *) 500 000 nesjednévé se(vE. elektroniky,
méstského rozhlasu
a méstského
mobiliéf'e
a vybavem’

, sportovi§f)
gPoznémky:
*) neni-[i uvedenoI sjednévé se pojiéténi s pojistnou hodnotou uvédenou v pFislu§nVch pojistch podminkéch



2.4. Pojiétém' pro pfipad odcizeni — loupei prepravovanVch penéz nebo ceninPojiéténi se sjednévé pro predméty pojiéténi v rozsahu a na mistech poji§téni uvedenI'Ich v nésledujici tabulce:ErikiiétéfiEEEfiEaAOECiZJ'Li 110293 Pie{BEVEIEILEGELNflaieliLLMEtglL‘fiiite'flfiizwLCegkflegubfikx 7IRgzs7ah7ptii§tén _vv777I
vI

mgfimmflyfiwéflgéfifififi@fifiéflfifif7777I flyjijtévniie fidi:VPP£—1QOL1£LZEPj-2i)O/11La dolovikimi0931014328333;092303,£02105? 7 774... , T .... v . I 3y 7 7Par. I . . v , I 59"“‘2; I Spolufic'ast" I P9"“.9'1,‘ ‘9 M,R':P. 2) I MRLP3) I
.,, l I Predmet ponstem castka | ., slednava na | Prvm make | .,Im°7I7KEIK‘ Iggfl777jg7477f77II Penize a ceniny j I I | |

I 1. I prepravované nesjednévé se I 1 000 I *) | 100 000 l nesjednévé se |I77 7pQIé7Fer£ugso7b<£7I77 7 7 7 7777 77 7I7 7 7 7 7 7 7 7 77I77 77 7 7IIBDZEk777777777777 777777777777777777777J*) neni-li uvedeno. sjednévé se poji§téni s pojistnou hodnotou uvedenou v ph’sluénych pojistnI'Ich podminka’ch
2.5. Pojiiténi elektronicky'lch zafizeniPoji§téni se sjednévé pro predméty pojiéténi v rozsahu a na mistech pojiéténi uvedenI’Ich v nésledujici tabulce:Zélfefififilielgktyflflcygfigfi777 7777777 77777 777 7 7 7777LMI'SLOE’I'EtfliLA777777777777777 77 77 7777 7 7777777I| Poii§téni se Hdi: VPP P-lOO/lh, PP P320 4 d I02 u ABTlO

I
.77I7777777777777I77 77 —***‘IA-‘—A*A‘A-*.. . ... v , | |POP. I ., ., ..., ., , I €9,15tr1'; I Spoludc'ast" I P.°"St?",1 se | MRLP3’ I

.,, Predmet ponstent I castka | ,, | slednava na v
I uslo I

. Kc 01) I Kc II Kc I | cenuI-_L_______-___-_____p__-_I_____I___-4I Soubor elektronickych zafizeni - I| MKDS (kamerovy systém) - souborI kamerovy'lch bodfi umisténych p0 I I II 1. mésté na v0, kamera na kam. I 6 500 000 | 5 000 I *) I nesjednévé se II bodech, optické trasy a chrénic‘fky, I I I Iaktivm’ prvky a prepinaée, I I | I IZJOEeQOIE I>7rac70v17$¢<“%_(P£R3 MPLI Soubor elektronickych zah’zeni - ICT II I - technologické centrum ORP NOW
IBydiov a ve§kery dalél’ cenny HW

* . , ,I 2‘ I + tel. fistredna, soubor serverfi, UPC, I 8 600 000 I 5 000 II ) I neSJednava se I
I I aktivnich prvkfi (switche atd.) I II77I7ad7al§7tILIC121Fi§nL77777.I777 77 I 7777 7777777 7777!I Soubor elektronickych zafizeni - F TI I Jiréskovo divadlo - soubor digitélniI I VA technologie 3D kina dle| standardu DCI v rozli§eni 4K, a to I I3. Vietné promitaci plochy, rozvadééfi 1+ 600 000a kabela’ie, systémfi pro osvétleniI a stmivéni, promitacich systémfi Il a audio procesorfl, zesilovaéfi

. 7 7,I7a°72‘/Léefli7777777I Soubor elektronickych zarizeni -
I flf:::1:2;::rmlf‘aI‘goprxmd. I 1 000 000 I 5 000 I *) I nesjednévé se I
I W , , tern, vcetne o In I I II777 ingcwjogtice77777 77 77 7 777 7777I777 77 7I7 7777IPoznémky:

I Ujednévé se, ie se ustanovem’ EL 3 odst. 2) pism. h) ZPP P-320/l4 ru§i a nové zni: II,,Z poji§téni nevzniké prévo na plnéni pojistitele za §kody vznikIé na poji§téném zah’zeni béhem jeho prepravyLgmmmw7777777777777777777 '*) neni-lt uvedeno. sjednévé se pojiéténi s pojistnou hodnotou uvedenou v prislu§nych pojistnych podminkéch

.__
_____I____________._____I

|
*)

I7777
I4.



2.6. Poji§téni odpovédnosti za fijmu
Poji§téni se sjednévé v rozsahu a za podml’nek uvedenI’Ich v nésledujicich tabulkéch:zflfifi@m@@@fl@@L____fi____i______‘_____I Poji§téni se Fidi: VPP P-lOO/llI, ZPP P-600/14 a doloikami DOBlOl, DODPlOZ, DODPlOB, DODPlOlI, Im@fl%mnmawwwewflgqymlwmgwwflé, |. I ' Limit I7 Sublimit I , v 5) I - .

| Per. | .... .. , | .. ,
- , I .. , ., , Spoluucast Uzemm platnost

., Rozsah poustem ponstneho plnent ponstneho plnent
- ..- v ,

I uslo I | K" I Ky Kc poustem
7 fifivififivvi%iiii ihifiic i iiifiifi4Iiifiifi JI | Pojiétém’ obecné I | I II I odpovédnosti za (1i | I I| I a pojiéténi odpovédnosti | II l. za (1i zpflsobenou 10 000 000 I nesjednéva’ seI vadou vI’Irobku a vadou II préce po pFedéni — dle IF

V'_‘r‘777

1 000 I Ceské republika|
,fimmgii,,fl,,I Pojiéténi odpovédnosti I

| za (1i zpfisobenou na
| cizi véci pFevzaté — dle || Q@@BA7AAJI Poji§téni odpovédnosti I II 3 I 2a (1i zpfisobenou na I I' cizi véci uiivané — dle I I_JgM@L___I | Néklady zdravotni

| 4. I p9115t0‘my a regref’y I nesjednévé se I 5 000 000 |I davek nemocenskeho I IL_ mwmflwwa
Provoz pracovnich strojfl I'fl@@@i__._Cisté finaném’ ékody — —I

6 I k pojiéténi obecné I . , ,. v . ,. neSJednava seI odpovednost1 za u1mu — I_dygmg___
Pojiétém' odpovédnosti| , . o v.

I I V| 7. I z?”""”29”?°Pe"°9pr1 I nefiednévése I 1cxx>000 1.000 Ceskérepubfika I
vykonu vereJne moc1 — I

I I II
L__mw@wa_________I_____I___‘fi_____| vykon veFejné sluiby — | I ' v , .L;.$g@gLfiik_, 4n19¥?, 3T,I§E?@FJPoskytovéni sociélnich . , ,I ‘,I$E%@:§@PQDBJE. 4,T?§Wiafg,L,g}9QTP3 ,F TRuéeni vlastnikfi j II I pozemnich komunikaci I |

-

I 10. I za sprévce pozemni I nesjednéva’ se I 1 000 000 I 1 000 I Ceské republika Ikomunikace — dle I Ibwms.ALIIEoznémkyz
ICinnosti nebo vztahem podle EL 1 odst. l) ZPP P-600/l4 jsou i Einnosti nebo vztahy vyplI’Ivajici z pFeneseného I| VI’Ikonu stétni sprévy a/nebo vykonu samosprévy pojiéténého, coby I’Jzemné samosprévného celku, podleI pIV'isluEnI’Ich prévnich pFedpisfi.

V pFipadé liljmy zpflsobené vadou VI’Irobku se 22 pFI’Einu vzniku I’iy povaiuje to, ie konkrétni vyrobek, kterI'I II zpfisobil CIjmu, byl pojiétény’lm I’Jplatné nebo beZL’JpIatné pFeda’n za Ufelem distribuce nebo pouiivém’ nebo Ik nému bylo poji§ténym pFevedeno vlastnické prévo.
IPojistitel poskytne pojistné plném’ za podminek a v rozsahu pojiétém’ I’JEinnI'Ich v okamfiku, kdy nastala pfiéina Ivzniku L’Ijmy; tim nejsou dotEena ujednéni uvedené v EL 5 ZPP P-600/l4. I

1000 I Ceské republika I
nesjednévé 56 100 000

I——-——————j—I——————-———I
1 000 I Ceské republika

_'_

nesjednévé se 500 000 I 1 OOO_—_fl______V___— veské republika

I——————P—————'————I __ I
|F
_
|

I500 000 I 1 000 I Ceské republika Il |

nesjedna’vé $8

I‘ |1000 Ceské re ublikaL, ,,, L7 ,174



—Odchylné 0d EL 8 odst. 1) véty druhé ZPP P-600/l4 poskytne pojistitel na uhradu 'v§ech takovych pojistni'lch |udélosti, jejichi priéiny vzniku Ujem nastaLy béhem jednoho pojistného roku, pojistné plnéni v souhrnumaximélné do Wée dvojnésobku limitu pojistného plném’ 06innéh0 v tom pojistném roce, kdy nastaly priéiny |vzniku l’Jjem v§ech téchto pojistny’lch udélosti.
|Odchylné od EL 8 odst. 2) véty tFeti ZPP P-600/l4 poskytne pojistitel na ahradu véech takovych pojistnych |udélosti nastaly’lch ze specifického rozsahu pojiéténi, jejichi priéiny vzniku l’Jjem nastaly béhemjednoho lpojistného roku, pojistné plnéni v souhrnu maxima’ln“ do vy§e dvojnésobku pFisluE'ného sublimitu fiinného |v tom pojistném roce, kdy nastaly priéiny vzniku Ujem v§ech téchto pojistnych udélosti. |Pojiéténi obecné odpovédnosti za (1i se rovnéi vztahuje na povinnost poji§teného nahradit Iiu zpfisobenou Iv souvislosti s Einnosti' jednotky sboru dobrovolnych hasiéfl obce — pojistnika.Sublimit pojistného plnéni Eini 1 000 000,- Kt":Spoluuéast Eini: 1 000,- KE

lPojiétém' odpovédnosti za (1i zpfisobenou vadou eobku a vadou préce po p‘r‘edént’ se nevztahuje na tyto |l Einnosti pojiEténého:
|o Cinnost aéetnich poradcfi, vedeni l’Jéetnictvi, vedeni dafiové evidence II o Poskytovéni sluieb pro zemédélstvi, zahradnictvi, rybnikérstvi, lesnictvi a myslivost III o Cinnost odborného lesniho hospodél’e a vyhotovovéni lesnich hospodérskych plénfi a osnov |I o Provozovéni kulturnich, kulturné-vzdélévacich a za’bavnich zah’zeni. porédéni kulturnich produkci,g

- AEEVIAVYSJBLVEIEHIWE Efehlidfiflrfleimh ioicICLbniCIfikQ
L5£wfindavédysfifilflmg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ __I magise_r1103P3 51%nnP;66_6/£+ a_do_loika mi 903101 I
|_
|

. . TA ._.———|—A-—_T——-- —_
| Poi". I .... ., , | .. Elma .. ,5) | .. Su’bltmit ,, .7) | Spoludé’ast" l Clzemm' platnost

., I Rozsah pousteni poustneho plneni ponstneho plneni ., ..- . .
| Cislo | KE | Ké’ | Kc I pollsteni |I__ IQjEtEne—cng—_II—___—_—1I———__—_7————_I_——————1. | :jsizpigtglzsotce _ I 1 000 000 I nesjednévé se 2 500 | Ceské republika II__ __za:tlflait_elS§/0__________ .J_____________I__ __ __Jl. Ermigpg‘iéiéri-LCEE nigirgrgkflvflmjzfinfisswdm’ LF’OEéti‘eflFBiVit‘fli_ _ _ _ _ _ _ _ _I1) nové cena je vyja’dFeni pojistné hodnoty ve smyslu ustanovem’ 6L 21 odst. 2) pism. a) VPP P—lOO/llrEasové cena je vyjédFeni pojistne hodnoty véci ve smyslu ustanoveni EL 21 odst. 2) pism. b) VPP P-lOO/14obvyklé cena je vyjédreni pojistne hodnoty véci ve smyslu ustanoveni EL 21 odst. 2) pism. c) VPP P-lOO/14jiné cena je vyjédFeni pojistné hodnoty véci ve smyslu c"L V. Zvléétni ujednéni této pojistné smlouvy2) prvni riziko ve smyslu ustanoveni El. 23 odst. l) pism. a) VPP P-lOO/l43’ MRLP je horni hranici pojistného plnéni v souhrnu ze v§ech pojistm’lch udélosti vznikly’lch vjednom pojistném roce. Je-li

pojiéténi sjednéno na dobu kratéi nei jeden pojistny rok je MRLP horni hranici pojistného plném’. v souhrnu ze v§ech
pojistnych uda’losti vzniklych za dobu trvéni poji§téni") zlomkové poji§téni ve smyslu EL 23 odst. 1) pism. b) VPP P-lOO/145) spolufléast mfiie byt vyjédFena pevnou éa’stkou, procentem. éasovym Usekem nebo jejich kombinaci ve smyslu EL 11 odst. 1+)
VPP P-lOO/llr

5) odchylné 0d EL 8 odst. 1) véta druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na uhradu v§ech pojistny’lch udélosti nastali'lch béhem
jednoho pojistného roku pojistné plnéni v souhrnu maximélné do vyée limitu pojistného plnéni’7) odchylné od EL 8 odst. 2) véta tFeti ZPP P-600/14 poskytne pojistiteL na Uhradu v§ech pojistnych udélosti nastaly'lch béhem
jednoho pojistného roku pojistné plnéni v souhrnu maximélné do vyse sublimitu pojistného plnéni8’ dobou ruEeni se rozumi doba ve smyslu 6L 11 odst. 5) ZPP P-400/l4, resp. EL 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. EL 20 odst. 1+)DPP P—340/16

9) integrélni Easové franéiza je éasovy fisek specifikovany nékolika pracovnimi dny. Prévo na pojistné plnéni vzniké jen tehdy,
je-li preru§eni nebo omezeni provozu pojiéténého dei§i nei tento poéet pracovnich dni. ]e-li v§ak pFeru§eni nebo omezeni
provozu pojiéténého deléi nei tento poEet pracovnich dni, nemé integrélni Easové franéiza vliv na vyéi pojistného plnéni
agregovana’ pojistné Eéstka se sjednévé v pFipadé pojiéténi souboru véci, celkové pojistné ééstka se sjednévé v pripadé
pojiéténi vyétu jednotlivych véci a souétu jejich hodnotMRLPPR je horni hranici plneni pojistitele v souhrnu ze v§ech pojistnych uda’losti, u nichi vécna’ skoda, které byla dflvodem
jejich vzniku, nastala béhem jednoho pojistného roku. Je-li pojiéténi preruéeni provozu sjednéno na dobu krat§i nei jeden
pojistny rok, je MRLPPR horni hranici plnéni pojistitele v souhrnu ze v§ech pojistnych uda’losti, u nichi vécna’ §koda, které
byla dfivodem jejich vzniku, nastala béhem doby trvéni poji§téni Neni-ii sjedna’n limit plnéni pojistitele pro jednu pojistnou
udélost, povaiuje se sjednany'l MRLPPR i za limit plnéni pojistiteie pro jednu pojistnou udélost12’ MRLPPR v ra’mci pojistné Eéstky stanovené ve smyslu ustanoveni EL 23 odst. 1) pism. c) VPP P-lOO/llr a sjednané pro uély'lzisk a stélé néklady poji§téného v prisluéné tabulce pojiéténi pro pripad preruéeni nebo omezeni provozu
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Pojistné plnéni
. Pojistné plnéni ze v§ech poji§téni sjednam’lch touto pojistnou smlouvou, vsouhrnu za v§echny pojistnéudélosti zpflsobené povodni nebo zéplavou, nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li poji§ténisjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistny rok, v prflbéhu trvéni poji§téni), je omezeno maximélnim roEnimlimitem pojistného plnéni ve vyéi 30000 000,4 KE; tim nejsou dotéena jiné ujednéni, z nichi vyplyvépovinnost pojistitele poskytnout pojistné plném’ v ni2§i nebo stejné vVéi,

Pro lokalitu Zimm’ stadion — areél, Dukelské 973, Nov? Bydiov ve vV§i l 000 OOO,- KE;Pro lokalitu Koupali§té — areél, U Mly'lna 1428, Nov? Bydiov ve vy'léi 500 OOO,— KE;Pro lokalitu Kotelna, U Jatek 966, Nov? Bydiov ve vyéi 1 000 000,- KE;Pro lokalitu Materské §kola, U Plova’rny 1380, Novy’l Bydiov ve vV§i 500 OOO,— KE;Pro lokalitu Obytny dfim, U Jatek 2122-2123, Novy Bydiov ve vyéi l 000 OOO,— KE;Pro lokalitu Détské hl’fité Staré Skrenér, parc. ("2. 95/2, k. 0. Skrenér ve vy§i 10 000 KE;Pro lokalitu Skatepark a dopravni hfiété, U Jatek, parc. 6. 2793/4 ve vyéi 100 000 KE.Tim nejsou dotEena jiné ujednéni, z nichi vyplyvé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v niééinebo stejné vyéi.

Pojistné plnéni ze v§ech poji§téni sjednanych touto pojistnou smlouvou, vsouhrnu za v§echny pojistnéudélosti zpfisobené vichFici nebo krupobitim, nastalé v prfibéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojtéténisjednéno na dobu kratéi nei jeden pojistny rok, v prflbéhu trvéni pojiEténi), je omezeno maximélnim roém’mlimitem pojistného plnéni ve vy§i 100 000 000,- KE; t1’m nejsou dotéena jiné ujedném’, znichi vyplyvépovinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v nii§i nebo stejné vy’téi.
Pojistné plnéni ze v§ech pojiEténi sjednany’lch touto pojistnou smlouvou, vsouhrnu za v§echny pojistnéudélosti zpfisobené sesouvénim pfidy, zficenim skal nebo zemin, sesouvénim nebo zficenim lavin,zeméti‘esenim, tihou snéhu nebo némrazy nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li poji§ténisjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistny’l rok, v prflbéhu trva’mi poji§téni), je omezeno maximélm’m roénimlimitem pojistného plnéni ve vyéi 100 000 000,- KE; tim nejsou dotéena jiné ujednéni, znichi vyplyvépovinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v nii§i nebo stejné vy’léi.
Pojistné plnéni ze v§ech pojiéténi sjednanych touto pojistnou smlouvou, vsouhrnu za v§echny pojistnéudélosti zpfisobené vodovodnim nebezpeEim nastalé v prfibéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li poji§ténisjednéno na dobu kratéi nei jeden pojistny rok, v prflbéhu trvéni pojt§téni), je omezeno maximélnim roEnimlimitem pojistného plnéni ve vyéi 100 000 000,- KE; tim nejsou dotéena jiné ujednéni, zniché vyplyvépovinnost pojistitele poskytnout pojistné plném’ v niiéi nebo stejné Wéi.



3.8.

3.9.

roénim limitem pojistného plnéni ve vyéi 100 (000,- KE. Od celkové vy§e pojistného plnéni za kaidoupojistnou udélost z tohoto pojiéténi se odeéité spoluUéast ve vyéi 1 000.— KE.
Pojistné plnéni z pojiéténi sjednaného doloikou D2113 Atmosférické sréiky, v souhrnu za v§echny pojistnéudélosti nastalé v prfibéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojiéténi sjednéno na dobu kratéi nei jeden

spolut’JEast ve vyé'i 10% min. véak 2 000,- KE.
Pojistné plnéni z pojiEténi sjednaného doloikou D2111: Nepfimy'l fider blesku, v souhrnu za v§echny pojistnéudélostt nastalé v prfibéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojisteni sjednéno na dobu kratéi nei jeden

spoluaéast ve vyéi 5 000,- KE.

Clének III.
VV§e a zpflsob placeni pojistného

Pojistné za jeden pojistnv rok ‘c'ini:
1.1. 2ivelni pojigténi

Pojistné ................................................................................................................................................................................ 407 985,- KE1.2. Pojiéténi pro p‘Hpad odcizem’.
Pojistné ................................................................................................................................................................................... 11 100,- K61.3. PojiEténi pro pfipad vandalismuPojistné ..................................................................................................................................................................................... 8 500,- KE1.4. Poji§téni pro pfipad odcizeni — loupei pFepravovanVch penéz nebo ceninPojistné ..................................................................................................................................................................................... 2 300,- Ké1.5. Poji§téni elektronicch zafizeni
Pojistné ............................................................................................................................................................................... 109 710,- Ké1.6. Poji§téni odpovédnosti za fijmu
Pojistné ...................................................................................................................................................................................68 798,- KéSouhrn pojistného za sjednané pojiEténi za jeden pojistny rok Eini 608 393,- KEObchodni sleva Eini 30%

Celkové pojistné za sjednané poji§téni po slevéch za jeden pojistnv rok Eim’. ......................................... 425 875,- KE.2. Pojistné je sjednéno jako béiné.
Pojistné obdobi je dvanéctimésiéni. Pojistné je kaidém pojistném roce splatné k datfim a v Eéstkéch takto:datum: Eéstka:5. prosince 425 875,- KE

3. Pojistm’k je povinen uhradit pojistné v uvedené vyéi na UEet pojistitele E. (11. 2226222/0800, variabilnisymbol: 7721065996.
lo. Smluvm’ strany se dohodly, 2e pokud bude v Elenském sta’té Evropské unie nebo Evropského hospodéFskéhoprostoru zavedena jiné pojistné dafi Ei ji obdobny poplatek z poji§téni sjednaného touto pojistnou smlouvou,nei jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto (“:lénku a které bude po nabyti L'Jéinnosti pfisluénych prévm’ch pFedpisfina flzemi tohoto Elenského stétu pojistiteL povinen odvést, pojistnik se zavazuje uhradit nad rémecpojistného predepsaného v této pojistné smlouvé i néklady odpovidajict’ této povinnosti.

lO



1.2.

1.3.

Clének IV.
Hlééeni §kodn9ch udélosti

Vznik §kodné udélosti je pojistnik (pojiétény) povinen oznémit pfimo nebo prostFednictvim zplnomocnéného
samostatného zprostfedkovatele v postaveni pojiét'ovaciho makléFe bez zbyteéného odkladu na jeden z niie
uvedenych kontaktnich fldajfi:

Kooperativa pojiét'ovna, 3.5., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
Centrélni podatelna
Brnénské 634
661+ 42 Modfice
teL: 957 105 105

datové schrénka: n6tetn3
www.koop.cz

Na vyzvu pojistitele je pojistnik (pojiétény nebo jakékoliv jiné osoba) povinen oznémit vznik ékodné udélosti
pisemnou formou.

élének V.
Zvléétni ujednéni

Pokud je véc umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty souéasné cennym pFedmétem, musi byt uloiena a
zabezpeéena tak, aby toto zabezpeéeni minimétné odpovidalo pFedepsanému zpfisobu zabezpeéeni cennVch
pFedmétfi vyplyvajicimu z pojistnych podminek upravujicich zpflsoby zabezpeéeni.

Ujednévé se, ie se ru§i ustanoveni EL 1 odst. 7) a 8), EL 3 odst. 4) a 5), EL 6 odst. 3) a EL 9 ZPP P-150/14.

Odchylné od doloiky DZlOl 5e poji§téni vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilni bur'lky uvedené v bodech
a), b), c) této doloiky.

Pojistitel neposkytne pojistné plnéni ani jiné plnéni éi stuibu 2 pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové
plnéni nebo sluiba znamenaly poru§eni mezinérodm’ch sankci, obchodnich nebo ekonomicch sankci Ei
finanénich embarg, vyhlééenVch za l’Jéelem udrieni nebo obnoveni mezinérodniho miru, bezpeénosti, ochrany
zékladnich lidskych prév a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se povaiuji zejména sankce a
embarga Organizace spojenVch nérodfl, Evropské unie, Ceské republiky a Spojeného krélovstvi Velké Briténie
a Severniho Irska. Déle také Spojenych stétfl americch 2a pFedpokladu, 2e neodporuji sankcim a embargfim
uvedenym v pfedchozi vété.

élének VI.
Prohlééeni pojistnika, registr smluv, zpracovéni osobnich fidajfl

Prohlé§eni pojistnika

Pojistnik potvrzuje, ie v dostateéném pFedstihu pFed uzavFenim tohoto dodatku pFevzal vlistinné nebo,
sjeho souhlasem, vjiné textové podobé (napF. na trvalém nosiéi dat, prostFednictvim e-mailu nebo
elektronického filoii§té dat) Informace pro kLienta, jejichi souéésti jsou Informace o zpracovéni osobnich
udajfi v neiivotnim pojiéténi, a seznémil se 5 nimi. Pojistnik st je védom, 2e se jedné o dfileiité informace,
které mu napomohou porozumét podminkém sjednévaného poji§téni, obsahuji upozornéni na dfileiité
aspekty pojiéténi i snamné ustanoveni pojistnych podminek.

Pojistnik potvrzuje, 2e pFed uzavFenim tohoto dodatku mu byly oznémeny informace v souladu s ustanovenim
§ 2760 obEanského zékoniku.

Pojistnik potvrzuje, ie V dostateEném pfedstihu pFed uzavFenim tohoto dodatku pFevzal v listinné nebo jiné
textové podobé (napF. na trvalém nosiéi dat, prostFednictVim e-mailu nebo elektronického filoiiété dat)
dokumenty uvedené vEL I. bodu 2. této pojistné smLouvy ve znéni tohoto dodatku a seznémil se 5 nimi.
Pojistnik 51'. je védom, 2e tyto dokumenty tvoh’ nedflnou souéést této pojistné smlouvy ve znéni tohoto
dodatku a upravuji rozsah poji§téni, jeho omezeni (véetné vyluk), préva a povinnosti fléastnikfi pojiéténi a
nésledky jejich poruéeni a daléi podminky poji§téni a pojistnik je jimi vézén stejné jako pojistnou smlouvou.

ll



1.4.

1.5.

1.6.

3.1.

Pojistnik potvrzuje, 2e adresa jeho sidla/bydliété/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace
uvedené v tomto dodatku jsou aktuélni, a souhlasi, aby tyto udaje byly v pfipadé jéfich rozporu s jiai udaji
uvedenymi v drive uzavrenVch pojistnych smlouvach, ve kterych je pojistnikem nebo pojiétéa, vyuiivény 1
pro uéely takovych pojistnych smLuv. S timto postupem pojistnik souhlasi 1 pro pripad, kdy pojistiteli oznami
zménu jeho sidla/bydli§té/trvalého pobytu nebo kontakttl elektronické komunikace v dobé trvéni této
pojistné smlouvy. Tim neni dotéena moinost pouiiva’ni jim'lch l’JdajCI uvedenVch v drive uzavrenych pojistnych
smlouvach.

Pojistnik prohlaéuje, ie mé oprévnénou potrebu ochrany pred nésledky pojistné udélosti (pojistny'l zéjem).
Pojistnik, je-li osobou odliénou od poji§téného, déle prtaéuje, 2e mu pojiéténi dali souhlas k poji§téni.

Pojistnik prohlaéuje, 2e véci nebo jiné hodnoty pojistného zéjmu pojiéténé touto pojistnou smlouvou ve
znéni tohoto dodatku nejsou k datu uzavreni tohoto dodatku pojiétény proti steja nebezpeéim u jiného
pojistitele, pokud neni v pojistné smlouvé ve zném’ tohoto dodatku vyslovné uvedeno jinak.

Registr smluv

. Pokud vyée uvedené pojistné smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvé (dale jen ,,smlouva") podléhé
povinnosti uverejnéni v registru smluv (dale jen ,,registr") ve smyslu zékona é. 340/2015 5b., zavazuje se
pojistnik k jejimu uverejnéni v rozsahu, zpflsobem a ve lhfltéch stanovenVch citovanym zakonem. To nezbavuje
pojistitele prava, aby smlouvu uverejnil v registru sém, s Eimi pojistnik souhlasi. Pokud je pojistnik odliény
od poji§téného, pojistnik dale potvrzuje, 2e kaidy pojiétém’l souhlasil s uverejnénim smlouvy.
PH vyplnéni formulére pro uveFejnéni smlouvy v registru je pojistnik povinen vyplnit udaje o pojistiteli (jako
smluvni strané), do pole ,,Datové schrénka" uvést: n6tetn3 a do pole ,,C1’.slo smlouvy" uvést (“21’l této pojistné
smlouvy.
Pojistnik se déle zavazuje, ie pred zaslénim smlouvy k uverejnéni zajisti zneéitelnéni neuverejniteLnVch
informaci (napr. osobnich l’Jdajfl o fyzickych osobéch).
Smluvni strany se dohodly, 2e ode dne nabyti L’JEinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejim zverejnénim v registru
se Uéinky pojiéténi, véetné prav a povinnosti z néj vypvajicich, vztahuji i na obdobi od data uvedeného jako
poEatek poji§téni (resp. 0d data uvedeného jako poéétek zmén provedenVch dodatkem, jde-li o l’JEinky
dodatku) do budoucna.

ZPRAcovixNi OSOBNiCH IIIDAJI']

V nésledujici Eésti jsou uvedeny zékladni informace o zpracovéni Vaéich osobnich l’Jdajfi. Tyto informace se na
Vés uplatni, pokud jste fyzickou osobou, a to s iimkou bodu 3.2., kterf/ se na Vés uplatni i pokud jste
prévnickou osobou. Vice informaci, véetné zpfisobu odvoléni souhlasu. moinosti podani namitky v pfipadé
zpracovéni na zékladé oprévnéného zéjmu, préva na pfistup a daléich prév, naleznete v dokumentu Informace
o zpracovéni osobnich L’Jdajfl v neiivotnim pojiéténi, ktery je trvale dostupnf/ na webové strénce www.koop.icz
v sekci ,,O pojiét‘ovné Kooperativa".

INFORMACE o ZPRAcovANi OSOBNiCH CIDAJCI BEZ VA§EHo SOUHLASU
Zpracovéni na zékladé plnéni smlouvy a oprévnénVch zéjmfi pojistitele
Pojistnik bere na védomi, 2e jeho identifikaéni a kontaktni L’Jdaje, adaje pro ocenéni rizika pri vstupu do
poji§téni a udaje o vyuiivéni sluieb zpracovévé pojistitel:
— pro fléely kalkulace, névrhu a uzavfem’ pojistné smlouvy, posouzeni pfijatelnosti do pojiéténi, sprdvy a

ukonEem’ pojistné smlouvy a likvidace pojistnych uddlosti, kdyi vtéchto pfipadech jde o zpracovéni
nezbytné pro plnéni smlouvy, a

— pro l’JEely zaji§téni Fédného nastaveni a plném’ smiuvm’ch vztahfi spojistm’kem, zajiétém’ a soupoji§téni,
statistiky a cenotvorby produktcfi, ochrany prdvnich ndrokt‘J pojistitete a prevence a odhalovém’ pojistnych
podvodfi a jinych protiprévnich jedném’, kdyi vtéchto pfipadech jde o zpracovéni zaloiené na zékladé
oprévnénVCh zéjmfi pojistitele. Proti takovému zpracovéni méte prévo kdykoli podat namitku, které mfiie
t uplatnéna zpfisobem uvedenym v Informacich o zpracovéni osobnich udajfi v neiivotnim pojiéténi.

Zpracovéni pro fiEely plnéni zékonné povinnosti

Pojistnik bere na védomi, 2e jeho identifikaéni a kontaktni L'Jdaje a udaje pro ocenéni rizika pfi vstupu do
pojiéténi pojistitel dale zpracovévé ke splném’. své zékonné povinnosti vypvajici zejména ze zékona
upravujiciho distribuci pojiéténi a zékona E. 69/2006 5b., 0 provadéni mezinarodnich sankci.
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3.2.

3.3.

POVINNOST POJISTNiKA INFORMOVAT T§ETi osoav
Pojistnik se zavazuje informovat kaidého pojiéténého, jeni je osobou odliénou od pojistnika, a pfipadné dal§i
osoby, které uvedl v pojistné smlouvé, o zpracovéni jejich osobnich udajfl.
INFORMACE o ZPRAcow’xNi OSOBNfCH uDAJL’I ZASTUPCE POJISTNiKA
Za’stupce prévnické osoby, zékonny’l zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistnika bere na
védomi, 2e jeji identifikaéni a kontaktni l’Jdaje pojistitel zpracovévé na zékladé oprévnéného zéjmu pro flEely
kalkulace, névrhu a uzavFeni pojistné smlouvy, sprévy a ukonEem’ pojistné smlouvy, likvidace pojistnych udélosti,
zaji§téni a soupoji§téni, ochrany prévnich nérokfi pojistitele a prevence a odhalovc’mi pojistnych podvoda a jinych
protiprévm’ch jedndm’. Proti takovému zpracovéni mé takové osoba prévo kdykoLi podat némitku, které mflie
t uplatnéna zpflsobem uvedenym v Informacich o zpracovéni osobnich Cldajfl v neiivotnim poji§tént
Zpracovéni pro fiEely plnéni zékonné povinnosti
Zéstupce prévnické osoby, zékonm'l zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistnika bere na
védomi, 2e identifikaéni a kontaktni l’Jdaje pojistiteL déLe zpracovévé ke splnéni své zékonné povinnosti
vyplyvajici zejména ze zékona upravujiciho distribuci pojiEténi a zékona E. 69/2006 5b,, 0 provédéni
mezinérodnich sankci.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, ie iste se dflkladné seznémil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracovénim osobnich fidajfi 3 ie jste se pi‘ed jejich udélenim seznémil sdokumentem Informace o
zpracovéni osobnich fidajfi v neiivotnim pojiéténi, zejména s bliiéi identifikaci daléich sprévcfl, rozsahem
zpracovévany’lch L'Idajfi, prévnimi zéklady (dfivody), fié'ely a dobou zpracovém’. osobnich fidajfi, zpfisobem
odvoléni souhlasu a prévy, které Vém v této souvislosti néleii.

Clének VII.
Zévéreéné ustanoveni

Neni—[i ujednéno jinak, je pojistnou dobou doba od 5. prosince 2017 (poéétek pojiéténi) do 1:. prosince 2023
(konec pojiéténi).
PoEétek zmén(y) provedenVch(—é) timto dodatkem: 5. prosince 2022.
]e—li tento dodatek uzavfen p0 datu uvedeném jako poEétek zmén provedenVch timto dodatkem, vztahuji se
timto dodatkem provedené zmény a pfipadné timto dodatkem sjednané nové pojiéténi i na dobu 0d data
uvedeného jako pOEétek zmén provedem'lch timto dodatkem do uzavFem’ tohoto dodatku; pojistitel V§ak
V rozsahu téchto provedem'lch zmén nebo pFipanch novych pojiéténi neni povinen poskytnout plnéni, pokud
pojistnik a/nebo pojiétény a/nebo oprévnéna’ osoba a/nebo jiné osoba, které uplatfiuje prévo na plnéni
pojistitele, v dobé uzavFeni tohoto dodatku védél(a) nebo s pfihlédnutim ke v§em okoLnostem mohl(a) védét,
ie jii nastala skuteénost, které by se mohla stét dflvodem vzniku préva na plnéni pojistitele v rozsahu zmén
provedenych timto dodatkem nebo pfipadm’lch timto dodatkem sjednanVch novh pojiéténi, vyjma takovh
skuteénosti, které jii byLy pojistiteli jakoukoli z vyée uvedenVch osob oznémeny pFed odeslénim névrhu
pojistitele na uzavFeni tohoto dodatku.
Pojistnik a pojistitel se dohodli, ie pojiéténi dLe této pojistné smLouvy uplynutim pojistné doby nezaniké a
pojiéténi/pojistné doba se prodluiuje vidy o jeden pojistm’l rok, pokud pojistitel nebo pojistnik nejméné §est
tydnfl pFed uplynutim pojistné doby druhé strané pisemnou formou nesdéh’, ie na dal§im trvéni poji§téni
nema za)em.

Odpovéd’ pojistnika na névrh pojistitele na uzavFeni tohoto dodatku (déle jen ,,nabidka") s dodatkem nebo
odchylkou od nabidky se nepovaiuje za jeji pfijeti, a to ani v ph’padé, 2e se takovou odchylkou podstatné
neméni podminky nabidky.

Ujednévé se, 2e tento dodatek musi byt uzavFen pouze v pisemné formé, a to i v pFipadé, 2e je pojiéténi timto
dodatkem ujednéno na pojistnou dobu kratéi nei jeden rok. Tento dodatek mfiie byt ménén pouze pisemnou
formou.

Ujednévé se, ie je-li tento dodatek uzavirén elektronicki prostFedky, musi t podepsén elektronick
podpisem ve smyslu p‘fisluénVch prévnich pFedpisfi. Podepfie-li pojistnik tento dodatek jia
elektronick podpisem nei uznévaa elektronick podpisem ve smyslu zékona E. 297/2016 5b.,
0 sluibéch vytvéFejicich dfivéru pro elektronické transakce, a nezaplati-li. timto dodatkem pfedepsané
jednorézové pojistné nebo béiné pojistné za timto dodatkem siednané prvni pojistné obdobi Fédné a as,
tento dodatek se od poé’étku ru‘s'i.
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Podepséno dne+ ............................

Podepséno dne+ ............................

Subjektem vécné islu§nym kmimosoudnimu Feéeni spotFebitelsch sporfi ztohoto pojiévténi je Ceské
obchodni inspekce, Stépénské 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz a KanceléF Ombudsmana Ceské asociace
pojiét'oven 2.0., Eliéky Krésnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.0mbudsmancap.cz.

Pojistnik prohlaéuje, 2e uzavFel se samostatm’lm zprostFedkovatelem smlouvu, na jejt’mi zékladé samostatny
zprostFedkovatel v postaveni pojiéfovaciho makléFe zprostFedkovévé poji§téni pro pojistnika, a to v rozsahu
této pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku. Smluvni strany se dohodly, 2e ve§keré pisemnosti majici
vztah k poji§téni sjednanému touto pojistnou smlouvou ve zném’ tohoto dodatku (s Wjimkou pisemnosti
sméFujicich k ukonéeni pojiéténi ze strany pojistitele zasilanych pojistitelem sdodejkou, které budou
zasilény na korespondenéni adresu pojistnika) dorqvané pojistitelem pojistnikovi nebo pojtéténému se
povaiuji za doruéené pojistnikovi nebo poji§ténému doruéenim samostatnému zprostFedkovateli v postaveni
poji§fovaciho makléFe. Odchylné od EL 18 VPP P-100/1l+ se pro tento pfipad ,,adresétem" rozumi samostatny
zprostFedkovatel v postaveni pojiét’ovaciho makLéFe. Déle se smluvni strany dohodly, ie ve§keré pisemnosti
majici vztah k pojiéténi sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znéni tohoto dodatku doruéované
samostatnym zprostFedkovatelem v postaveni pojiét'ovaciho makléFe za pojistnika nebo pojiéténého
pojistiteli se povaiuji za doruéené pojistiteli od pojistnika nebo poji§téného, a to doruEenim pojistiteli.
Pojistnik i pojistitel a samostatny zprostFedkovatel v postaveni poji§fovaciho makléFe obdrii originét tohoto
dodatku. )e-li dodatek vyhotoven v listinné podobé, pojistnik obdrii 1 stejnopis, pojtstitel obdrii 2
stejnopisy a samostatm’l zprostf’edkovatel v postaveni pojiét’ovaciho makléFe obdrii 1 stejnopis.
Tento dodatek obsahuje 11+ stran, k pojistné smlouvé ve znéni tohoto dodatku néleii 4 pfilohy, z nichi pouze
pFiloha E. 1 je pfiloiena k tomuto dodatku. Souéésti pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku jsou pojistné
podminky pojistitele uvedené v EL I. této pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku, které nejsou pfiloieny
k tomuto dodatku.

VVEet pFiloh: pfiloha E. 1 — Seznam pojiéténych nemovitostt’ mésta Novy Bydiov
pfiloha E. 2 — Seznam pojiéténych movitych véci cizich
pfiloha E. 3 — VVpis z Registru ekonomicky'lch subjektfi CSU
pfiloha E. 1+ — VVpis 2e Zivnostenského rejstfiku

Pfilohy pfiloiené k tomuto dodatku nahrazuji odpovidajid pf'flohy k pojistné smlouvé.

25. 11. 2022

za pojistitele

""2a pojistnika“
,

+]e-li tento dodatek podepsén uznévanym elektronickym podpisem, je okamiik podpisu vidy obsaien v tomto podpisu.
++ a)

b)

Je-Li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobé a podepsén za néj vlastnoruéné, uved’te jméno. pfijmeni a funkci osob/y
podepisujici/ch za pojistnika. jejich vlastnoruEni podpis/y a pFipadné téi otisk razitka a doruéte pojistiteli takto podepsam’l stejnopis
dodatku v listinné podobé.
]e-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobé a podepsén za néj uznévanym elektronicky'lm podpisem. pouiijte téi
uznévany elektronicky podpis/y osob/y podepisujicflch za pojistnika, nebo v pfipadé pouii’ci elektronického podpisu jiného nei
uznévaného vloite jméno, pfijmeni a funkci podepisujicUch osob/y do poznémky tohoto elektronického dokumentu, véetné uvedeni data
podpisu. Takto tento elektronick podpisem podepsany eLektronicky’I dokument doruéte pojistiteli elektronickym prostFedkem.
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Pfiloha 5- 1
k pojistné smlouvé E. 7721065996

Seznam poiiéténfich nemovitosti mésta Nov}?r Bydiov
W. Budova ulice Obec
c'islo

1 Méstskv flFad Masarykovo ném. 1 Now Bydiov
2 Soubor admin. budov Karla IV. 83 a 84 Navy? Bfiov
3 Dim s peé. sluibou )ulia Fuéika 873 Nov? Bydiov
4 )iréskovo divadlo V. KL Klicpery 562 Now Bydiov
5 Technické sluiby - areal F. Palackého 1244 Novv Bydiov
6 Fotbalovx} stadion - areal Sportovni 398 Nov? Bydiov
7 Zimni stadion - areél Dukelské 973 Nov? Bydiov
8 Koupaliété - areél U Maa 1428 NOW Bydiov

9 Zahradnictvi a titov - areal VE, kaple a rozLuEkové siné V Aleu NOW Bydiov
10 Kulturni klub Mekka s knihovnou Husova 1370 Nov? Bydiov
11 Kotelna U latek 966 Nov? Bydiov
12 Mateké ékola Fr. Palackého 1241 Nov? Bydiov
13 Mateké ékola U Plovérny 1380 NOW Bvdiov
14 Méstskv dfim déti Dr. K. Englera 195 Now} Bvdiov
15 Zékladni ékola V. KL Klicpery 561 Nov? Bydiov
16 ZékL umélecké ékola Na Valech 78 NOW Bvdiov
17 Zékladni ékola Fr. Palackého 1240 Nov‘y' Bydiov
18 Obytny dfim sprodejnou Tfida 65L armédy 3 Novy Bydéov
20 Obytny dfim Dr.M.Horékové 1564 Now}: Bydiov
21 Obytny dflm s kancelaFemi, garéi Dukelské 1133 Novy Bydiov
22 Oa9 dflm Dukelské 1134 Now} Bvdiov
23 Obytny dCIm Marka Bydiovského 1136 Nov? Bydiov
24 Obvtnv dfim s pfistavkem a dfevniky Dukelské 1409 Nov? Bvdiov
25 Obytnv dflm, prédelna a dFevnikv U Plovérny 1410 NOW Bydiov
26 Obvtny dflm , dFevniky Dukelské 603 Novv Bydiov
27 Obytny'l dfim, prédelna a dFevniky Dukelské 635 Novy Bydéov
28 Oby‘a dfim lulia Fuéika 874 Nov? Bydiov
29 Obytny dfim s kotelnou a skladem ]ulia Fuéika 903-904 Novx’; Bydiov
3O Obyt dfim, df'evniky Korneliova 61 Nov? Bydiov
31 Obytny dfim, pfistavek, dFevniky Havliékova 89-91 Nov? Bydiov
32 Obvtnx] dfim lénské 1460 Nov»? Bydiov
33 Dfim s peéovatelskou sluibou, pf‘istavek Karla IV. 210 Novv Bvdiov
34 Obytny dflm, df‘evniky A. GaLLata 36 Now} Bydiov
35 Obvtm} dCIm M. Bvdiovského 1150 Novy Bydiov
36 Obytny dCIm, dFevniky Na Staré Cidliné 638 Nov? Bydiov
37 Obytn)’; dflm, dFevnikv Na Staré CidLiné 639 Nov? Bydiov
38 Obyt dCIm, pFistavek Na Otmarce 337-338 Nov? Bydiov
39 Obvtnv dfim,pfistavek,garai Revoluéni 779 Nov? Bydiov
40 Obyt dfim s kfilnou Revoluéni 780 Navy Bydiov
41 Obytnv dfim U latek 2122-2123 Novv Bydiov
42 Obvtny dfim, dFevnikv U Mlx’jna 1431 Nov? Bydiov
43 Obytny dflm, dFevmfiky U Mlvna 1432-1434 Novv Bvdiov
44 Obytny dam véetné. kotelny s garéiemi (paneL, 2 vchody) U PLovamy 1415 Navy Bydiov
45 Obytny dfim Metliéanska’ 1061 Nov? Bydiov
46 Rekreaéni zafizeni Poniklé 52 Poniklé
47 Adm.budova + byt, pfistavek (bWalé M5) Skochovice 80 Skochovice
48 Poiérni zbrojnice Skochovice Skochovice
49 Poiérni zbrojnice Stara Skf'eneF Staré SkFeneF
50 Poiérni zbrojnice Vysoéany Vysoéany
51 Héjenka Ménik 80 Ménik
52 Héjenka Zachraét‘any 68 Zachraét’any
53 Héjenka Zdechovice 50 Zdechovice
54 Provozni budova Revoluéni 216 Nov? Bydiov
55 Budova Méstského flFadu AL Gallata 14 Novx’z Bydiov

.V|G_CZ:Dfivérné/Confidential Strénka 1



56 Obytmjr dfim, pristavek Revoluéni tr. 778 NOW Bydiov
57 Hospodérské staveni Metliéanské 1060 NOW Bydiov
58 Budova Cs.spofitelny a muzea Masagykovo ném. 507 NoWEydiov
59 BYV. administrativni budova Zébédov 48 NOW Bydiov
60 Sportovni hala vé. atletické dréhy a détského hFiété Revoluéni 773 NOW Bydiov

Autobusovy terminal vc. tech nického zazemt, pnstresku a
61 pfisluéenstvi Dr. M. Horékové 1558 NOW Bydiov

62 Areal zékladni ékoly s jidelnou Karla IV. 203 a 209 NoW Bydiov
63 Strecha kostela Sv. lakuba Metliéany NOW Bydiov
64 BWalé §kola Vysoéany 52 Vysoéany
65 Rékosniékovo détské hfiété parcé. 474/1 k.CI.NOW Bydiov
66 BWaLV klééter Bratfi Médlfl 191 NOW Bydiov
67 BytOW dfim Na Sarlejich 102 NOW Bydiov
68 Rodinny dflm Revoluéni tfida 70 Chudonice
69 Rodinny dtlm s restauraci Revoluéni tHda 503 NOW Bydiov
70 Kostel sv. Jakuba Metliéanské NOW Bydéov
71 Verejné WC Dukelské tFida NOW Bydiov
72 Utulek Chudonice 15 Chudonice
73 Areél sbérného dvora Tr. Bedficha Smetany NOW Bydiov
74 Areal bWalé SUS - p. E. 3387 3 st. p. E. 258/2 Revoluéni tHda NOW Bydiov
75 Détské hFiété Skochovice parc. 818/5 2 97/2 NOW Bydiov
76 Détské hri§té uL U Plovérny parc. é. 374/2 NOW Bydiov
77 Workoutové hfiété uL U Plovérny parc. E. 374/2 a 374/16 NOW Bydiov
78 Détské hfiété Staré SkFenéF parc. 5. 95/2 k. l]. Sktenér NOW Bydiov
79 DFevény pFistFeéek u E. p. 210, uL Karla IV. st. p. E. 689 NOW Bydiov
80 Drevénv pfistfeéek na dvof'e radnice E. p. 14 st. p. E. 219 a 216/2 NOW Bydiov
81 Klubovna v Nové Skl‘enéfi st. p. E. 174 k. l]. SkFenéF NoW Bydiov
82 Skatepark a dopravni hfiété U latek — parc. (‘5. 2793/4 NOW Bydiov
83 Kostel Panny Marie Sedmibolestné V Alejt (u tttova) st. p. E. 748 NOW Bydiov
84 Sportoviété Nové SkFenéF parc. 6. 30/10 k. l]. Skrenér NOW Bydéov
85 Hriété Vysoiany parc. E. 345/1 3 406 v k.l'J.VysoEany u NB NOW Bydiov
86 Détské hI‘iété Zébédov — Street Workout COLmex parc. E. 293/1 k. (1. Zébédov NOW Bydiov

Celkové pojistné Eéstka 1 773 692 197
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