
DODATEK č. 6
(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č.
8075999711

(dále také jen „pojistná Smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká repubıika

IČO: 45534306, DIČ: C2699000761
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

Dopravní podnik města Brna, a.s.
se sídlem / místem podnikání Hlinky 64/151
62300, Brno - Pisárky

IČO: 25508881
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2463
(dále jen „pojistník“)

Se dohodly, že výše uvedená pojistná Smlouva se mění a doplňuje takto:



Číslo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 6

Článek I.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou

smlouvou

1. Pojištění VOZidel sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti
tohoto dodatku mění následovně:

NovÉ
Pojistjtel a pojistník výslovně sjednávají, Že pojištění se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku
NOVE VZTAHUJE i na následující hodnoty pojistného zájmu (následující nové předměty
pojištění), a to s parametry pojištění uvedenými u jednotlivých nových hodnot pojistného zájmu
(nových předmětů pojištění):

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - Zvláštní
část Pojištění vozidel VPP HA 2017 (dále jen "VPP HA 2017"). Dále se toto pojištění řídí také podmínkami pro
poskytování Asistenční služby AS 2019 (dále jen "AS 2019").
Všechny pojistné podmínky uvedené v tomto Odstavci výše jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné
smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Předmět (vozidlo) č. Registrační Značka Tovární Značka / typ / druh
89 NENI Škoda /Superb /osobní
VIN Rok výroby vlastnictví vozidla: pojistná hodnota:
TMBLRQNP1 P7026315 2022 vlastní obvyklá cena

Pojištění se územní rozsah pojistná částka roční limit plnění , _sjednává v rozsahu: pojištěni: (Kč): (Kč): sp°|uučast`
HA Evropa a Turecko 961 541 5 %, min. 5 000 Kč
ODC Evropa a Turecko 961 541 5 %, min. 5 000 Kč

Odchylně od VPP HA 2017 část F Předpis Zabezpečení vozidel proti odcizení se ujednává
tento Způsob Zabezpečení : Vozidlo musí být pro vznik nároku na pojistné plnění
Zabezpečeno funkčním imobilizérem.

ASISTENčNı SLUŽBA
V případě havárie, odcizení nebo poruchy motorového vozidla druhu: osobní, terénní, dodávkové, obytné,
nákladní, tahač návěsů, autobus, se pojištěný může obrátit na asistenční službu ČSOB Pojišťovna Asistence na
telefon + 420 222 803 442 s nepřetızˇitou službou 24 hodin denně. Rozsah a podmínky asistenčních služeb jsou
dány podmínkami AS 2019, které jsou přílohou této pojistné Smlouvy.

POJISTNE PLNENI
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění Za škodnou událost spočívající v odcizení vozidla nebo jeho části
krádeží nebo loupežným přepadenim ve smyslu části A či. l| odst. 2 VPP HA 2017 je, že vozidlo bylo v době
vzniku škodné události Zabezpečeno minimálně Způsobem stanoveným ve VPP HA 2017 části F Předpis
Zabezpečení vozidel proti odcizení.

VYKLAD POJMŮ
Zkratkou (pojmem) HA se pro účely této pojistné smlouvy rozumí havarijní pojištění vozidla dle části A či. ll odst. 1
VPP HA 2017 pro případ poškození nebo Zničení předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která není ve
VPP HA 2017 nebo v pojistné smlouvě vyloučena a též pro případ pohřešování v příčinné souvislosti s dopravní
nehodou Šetřenou policií.

Zkratkou (pojmem) ODC se pro účely této pojistné Smlouvy rozumí pojištění odcizení vozidla dle části A čl. l| odst.
2 VPP HA 2017 pro případ působení pojistných nebezpečí Odcizení krádeží nebo loupežným přepadením.
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Číslo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 6

Článek II.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po

nabytí účinnosti tohoto dodatku
Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění Změna ročního pojistného Roční pojistné po změnách
1. Pojištění vozidel 12 660 Kč 491 420 Kč

Součet 12 660 Kč 491 420 Kč

Změna pojistného celkem _ 860 Kč
0d 07.12.2022 00:00 hodın do 01.01.2023 00:00 hodın
Součet splátek pojistnéhoz předešlého dodatku číslo'5 O Kč
Od 07.12.2022 00:00 hodın do 01.01.2023 00:00 hodın
Součet 860 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a Zároveň se toto pojištění znovu sjednává Z
důvodu Změny pojištěni, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo Záporná částka) nebo
pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného Za nově sjednané pojištěni (kladná částka)
nebo pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného Za Zrušené pojištění (Záporná částka)

Změna ročního pojistného = Změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné Za všechna platná pojištění sjednané pojistnou smlouvou a dodatky
pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář
Placení pojistného Za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po Zménách provedených tímto
dodatkem pojistné smlouvy se do 01.01.2023 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:
Datum splátky pojistného Splátka pojistného
07.12.2022 , 860 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet RENOMIA, a. S.
číslo 5030018888/5500
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8075999711
Pojistné se považuje Za uhrazené dnem připsání na účet RENOMIA, a. S.

Pojistítel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěnich sjednaných tímto dodatkem pojistné
smlouvy následovnë:
a) první pojistné období ve všech pojištěnich sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy Se sjednává v délce

Ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne
konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění
sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné Období sjednává v délce rovné pojistné době;

b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se
sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou
smlouvou.

Výše pojistného Za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem Zaslaným pojistníkovi na Začátku dalšího
pojistného období.
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Číslo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 6

1.

článek ııı.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 07.12.2022

2. Prohlášenípojistníka

2.1. Prohlášení pojistníka, je-Ii pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a Svým podpisem níže stvrzuji, Že:

2.2.

a)

d ˇ

jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se Zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o Zrušení směrnice
95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co
do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s lnformacemi o
Zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);

seznámení s Informačním memorandem Za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která Za
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být
pojišťovací makléř, coby pojišťovací Zprostředkovatel Zastupující pojistníka);

po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné Smlouvy mně byl dán naprosto
dostatečný časový prostor pro vlastní Seznámení se s Informačním memorandem a pro Zodpovězení
všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;

beru na vědomí a jsem srozumén s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude
Zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových (webových)
stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby,
která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě
pojistitele.

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

a)

O' v

C)

jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, Zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského
Zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých
ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s
rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky'ˇ), které
jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;

jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními
pojistných podmínek Zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována Za
ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského Zákoníku, a Souhlasím s nimi. Dále
prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského
Zákoníku jsou pravdivé a úplné;

seznámení s Informačním dokumentem O pojistném produktu a s pojistnými podmínkami Za pojistitele
provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která Za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž
adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací Zprostředkovatel
Zastupující pojistníka);

po seznámeni Se s obsahem všech předsmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné
smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se S obsahem a
významem těchto dokumentů a pro Zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;

před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v Iistinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném
produktu a pojistné podminky;

jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam Z
jednání, včetně všech jeho příloh;

v souladu S ustanovením § 128 odst. 1 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve Znění pozdějších
předpisů, uděluji pojistitelí souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:

- členům Skupiny ČSOB, jejichž Seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cZ/skupina a
° ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a Zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.
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Číslo pojistné smlouvy: 8075999711 dodatek 6

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně Zmíněné v tomto dodatku, se tímto dodatkem
nijak nemění.

5. Počet stran dodatku pojistné Smlouvy bez příloh: 5

6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech Shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení
obdrží pojistník, jedno makléř a Zbývající dvě pojistitel.

7. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly,
že jej uzavírají podle Své pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či Za nápadně
nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých
o rávněn'ch Zástu cù.p y P

V Brně dne 6.12.2022

V Brně dne 6.12.2022
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