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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1 k poiistné smlouvě č,.772lolł5773
Usek poiĺštěĺrí hospodářských ńzĺk

Kooperativa poiištovlla' a.s.' Vienna rnsurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 6slzĺ,psč ĺ"g6 (X), česká repubtĺka
rčo: łzrtestz
zapsaná v obchodním rejstřĹku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále 1en,,poiistttel')
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobamt

Pracoviště: Kooperativa poji.štovna, a.s., Vi'enna Insurance Group
TřĹda Míru 94, Pardubtce, PSČ 53o 02

Východočeské di.vadlo Pardubice
se sídtem: Pardubice, U Divadta 50, Psč 53162, česká republĺka
lčo: ooogggsg
DIČ: CZ ooo 88 358
telefon: 602 449 L22
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci' Králové, oddíl Pr, vložka 1o]-4
(dá[e 1en,,poiĺstník')

Korespondenční adresa poji.stnika je totožná s adresou síd[a pojistníka.

zastoupený: Mgr. Petrem Dohnalem, ředttelem

uzavírají

ve smyslu zákona č..89/2oL2 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, ktený spolu s výše uvedenou pojtstnou
smlouvou, pojtstnými. podmínkami. poii'stttele a přílohamt, na které se poji'stná smlouva (ve zněni tohoto
dodatku) odvolává, tvoH nedílný celek'

a

ů,ĺo./.2r//



Výše uvedená poiistná smlouva (včetně výše uvedených údaiů o výše uvedených suĘektech) nově zní takto':
* pokud se v tomto novém znění pouívá poiem ,,tento dodatek", považuie se za něi t€nto dodatek

čtánek x.

úvodní ustanovení

1. Pojištěným je poji'stník.

2. K pojtštěni se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dĺLe ien ,,VPP'), Zvtáštní pojistné podmínky (dáte

ień ,,źRe') a Dodatkové pojtstné podmínky (dĺte jen ,,DPP')'

Všeobecné poiistné podmínky
VPP P-]-oo/14 - pro pojtštěni majetku a odpovědnosti'

zvtJáštní poiistné podmínky
zPP P-LsolL4 - pro živelni poji'štěni
zPP P-2@/L4 - pro poji.štění pro přĹpad odcizení
zPP P-6@/L4' pro pojištění odpovědnosti za újmu

zPP P-6g5lL4 - pro poii.štění věcí během si'lni'čni dopravy

Dodatkové poiistné podmínky
őpp_p-izut4 - pro po;tĺtcnĺ ńospodářských ńzi'k, sestávajict se z následujících doloŽek:

Ži.vel
DzLo6 - Zásoby a jeji'ch uložení _ Vymezení podmínek (rłor)

Zabezpečení
DoZ].ö]. - Předepsané způsoby zabezpečení pojtštěných věcí (netýká se fĹnančních prostředků a cenných

předmětů) (r0rz)
DozLo2_ Předepsané'ipĺ'ouv zabezpečeni fĹnančních prostředků a cenných předmětů (reoe)

Dozlos - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (140]')

odpovědnost za úimu
oobpror - PoiištĚní obecné odpovědnosti' za újmu -ZákLadnír913h poii.štění (r0rz)

DoDP1o3 - Ci.zí věci. převzaté _ Rozšíření rozsahu poji.štění.(1606)

DoDPlo4 - Ci'zí věci' užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DoDP1o5 - Náklady zdravotni pojtštovny a re8resy dávek nemocenského pojtštění ' Rozšíření rozsahu

poji'štěnt (rłor)
DoDP1o9 - Provoz pracovních strojů _ Rozší.řeni rozsahu poji'štění 0+ĺz)
óóĎprzo - odpověbnost obchodni korporace za újmu_členům srných orgánů v souvĹslosti' s rnýkonem jejtch

funkce - Rozšiření rozsahu poj'i'štění (1412)

DoDP13o - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu poji'štění (1603)

obecné
DoBlol - Elektrontcká rizi.ka _ Výluka (rłor)
DoB1o3 - Výktad poimů pro účety poj'i'stné smlouvy (rłor)
DoB1o7 - Definice ;ednä poiistńe uaatostt pro poji'stná nebezpečí povodeň, zápLava, vĹchřĹce, krupobi'tí

(1401)
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článek Il.
Druhy a zprlsoby poiĺštění' předměty a rozsah poiĺštění

Ĺ. obecná uiednání pro poiĺštěĺrí maietku

1.1. PravĹdla pro stanovení rĺýše pojtstného ptnění jsou podrobně upravena v pojtstných podmínkách
vztahujících se ke sjednanému poji'štění a v dalších ustanovenich tohoto dodatku pojistné smlouvy. Na
stanovení výše pojtstného plnění tedy může mít vltv např' stupeň opotřebení, provedent opravy či'
znovupořízeni nebo způsob zabezpečení poji.štěných věcí.

1.2. Pro poji'štění majetku je místem poji.štění
A _ místa dl'e přítohy č. 1
není-lt dá[e uvedeno jinak.

2. Přehled siednaných poii'štěn{

2.1. Žĺvetní poiĺštění
Pojištění se siednává pro předměty poji.štěni v rozsahu a na místech pojtštění uvedených v následujicí tabulce:

2.1.1. ŽĺveLní
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MRLP'Kč

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

MRLP3)
První ńzĺkoĐ Kč

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

Poiĺštění se
siednává na

cenu') 0

Đ

Đ

*)

Đ

*)

Kč
Spoluúčast5)

povodeň
nebo záplava
107o mtn.
20 000
ostatní poj.
nebezpečí
5 000
povodeň
nebo záplava
107o mi.n.
20 000
ostatní poi.
nebezpečí
5 000
povodeň
nebo záplava
10% min.
20 000
ostatní poi.
nebezpečí
5 000

povodeň
nebo záplava
107o mtn.
20 000
ostatní poi.
nebezpečí
5 000

Pdĺstná
částkato) Kč

9 000 000

270 000

r_ 000 000

4 030 000

Předmět
poiĺštění

Soubor
v[astních
movĺtých
zaĘzenía
vybavení

Soubor
ci.zích
předmětů
převzatých

Soubor
zásob

Soubor
vlastních
věcí
umě[ecké,
hi.storické
nebo
sběrate[ské
hodnoty
Soubor
cüich věci
umě[ecké'
htstońcké
nebo

zPP P-Lĺ}/L4 a doložkami' DoB
ži.veI

se řídí: VPP

A

D2106DOB107
Rozsah
Místo

Poř.
číslo

1.

2.

3.

4.

5.

E, ĺo l ł//



sběrate[ské
hodnotY 

- znt:
přepravyjejíhemběvěcinepojištěna

nove
vzni'k[é

rust
škodyza

501L4
Ie
P-1ZPP3)

pojistiten1

odst.3
p[ně

čt.

narávo
novent
p

ustaes

nevzntká
źe

du.

se
ky:

nákta
poji'štění

ednává

,z
ui
Poznám

iÍĺľ.äiĘi3fiíT??:;ľ.ffiäľ' poji.štěni v rozsahu a na mistech pojištěni uvedených v nástedující tabulce:

neníłiuvedeno, sjednává se poji.štění s poiistnou

2.2.Ĺ. odcizení

neníłiuvedeno, sjednává se poitštění s poii'stnou

uvedenou v

uvedenou v

I
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nesjednává se

nesjednává se

ednává se

nesjednává se

nesjednává se

MRLP3)Kč

50 000

200 000

180 000

nesjednává se

450 000

MRLP'
První ńzikoĐKč

Đ

Đ

*)

*)

*)

Polištění se
siednává na

cenu')Đ

nebo
1_05ozDDozLoŻDB103oDDOB10l-doložkamie

10@

L 000

1 000

1 000

1 000

Kč
Spoluúčasts)

nesjednává se

nesjednává se

270 000

nesjednává se

Poitstná
částkalo) Kč

Soubor
vtastnich
fi'nančnich

věct
umě[ecké,
htstońcké
nebo
sběrate[ské

ctzíchSoubor

hod

sobzaruboSo
Soubor
vtastních věci
umě[ecké,
hi.stońcké
nebo
sběrate[ské

Soubor ci'zich
předmětů

nt

Soubor
vlastních
movĹtých
zahzenía

Předmět
poiĺštění

Kč.
osoba

0001.0

rávněná
stí

op
úča

sepodí[í
všaká[ně

voztd[a
mini.m

orovéhmotoz
zVo

zaYízení
25ve

e[ektroni'cké
Iuúčastí

mobtlníodcizeno
ky:

Byto-[i
Poznám

na

1l_

10.

9.

8.

7

6.

Poř.
čÍslo

odcizení
Rozsah

se řídí: VPP

AMísto



2.3. Poiĺštění pro případ vandalĺsmu
Pojtštění se siednává pro předměty pojištěni v rozsahu a na místech poji.štění uvedených v následující tabulce:

2.3.t. vandalĺsmu

není-[i. uvedeno, sjednává se pojtštění s pojistnou v příslušných pojtstných podminkách

2.ł. Poiĺštění věcí během sĺlnĺční dopravy
Pojtštěni se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojtštění uvedených v následující tabulce:

2.4.1,. věcí během silniční

se pojištění s poiistnou hodnotou uvedenou v přĺ'slušných
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MRLPĐKč

nesjednává se

nesjednává se

MRLPĐ
První ńzikoĐ

Kč

90 000

110 000

Poiĺštění se
siednává na

Genu') Đ

*)

*)

*)

*)

se řídí: VPP P- ZPP a doložkami D DOB103

Kč
Spoluúčasts)

L07o mi.n.
1 000

l-07o mi.n.
1 000

Poiĺstná
částkalo) Kč

nesjednává se

nesjednává se

Předmět
poiĺštěn{

Soubor ci'zĹch
předmětťl
ořevzatÝch
Soubor
vlastnich
movitých
zaŕizenía
wbavení
Soubor
vlastnich věci
uměLecké,
htstońcké
nebo
sběrate[ské
hodnotv
Soubor ctzích
věcí
umě[ecké,
htstortcké
nebo
sběratelské
hodnotv

vandalismu
A

Rozsah
Místo

Poř.
čís[o

L2.

13.

14.

15.

Poznámky:

Limĺt poiĺstného plnění
První rĺzĺkoĐ Kč

200 000

Poiĺštění se siednává
na cenu') D

Đ

Spoluúčasts)Kč

1 000

se Hdí: VPP ZPP a dotožkamt DoBj-Ol DOB DOBr_07

Předmět poiĺštění
v ńzikové skupĺně (RIZ)

Věci' během přepravy -
RIZl

Rozsah dle č[' 2 odst. zPP P-69sh4ane

Poř.
říslo

16.

Poznámky:
Ujednává se, že odchy[ně od č[. 2 odst' 2) zPP P-695/L4 se poji.štění vztahuje pouze na odctzení pojištěné
věci, pokud bylo šetřeno poltci.i, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjtštěn.

Poji.štění se vztahuje na voztdta, jejichž provozovatelem ie prokazatetně pojištěný (vlastní voztdla a vozi.dla
užívaná poii.štěnÝm na základě leasinsu)'



územní platnost
poiĺštění

Česká repubLi.ka
a sousední státy

Česká repubLi.ka

Česká repubti.ka

Česká republ'tka

Česká republ'i.ka

Česká repub[i'ka

Česká repubttka

Kč
Spoluúčasts)

1 000

1 000

1 000

r_ 000

1 000

1_ 000

nesiednává se

Sublimi,t
poiĺstného
plnění Kč

nesjednává se

5 000 000

s00 000

100 000

2 000 000

500 000

500 000

Lĺmft
poiistného
plněníKč

10 000 000

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

nesjednává se

Rozsah poiĺštění

Pojtštění obecné
odpovědnosti' za újmu

- dle DODPL01
odpovědnost obchodni
korporace za újmu
clenum svycn organu v
souvĹslosti s rnýkonem

ieji.ch funkce - dle
DODPl2O
Poji.štění odpovědnosti.
za újmu způsobenou na

ci'zí věci. převzaté - dle
DODPlO3
Poji.štění odpovědnosti.
za újmu způsobenou na
clzr vect uztvane - ote
DODPlO4
NákLady zdravotní
pojištovny a regresy
dávek nemocenského
poiištění - DoDP105
Provoz pracovních
stroiů - dl'e DODP].09
Věci. zaměstnanců - d[e
DODPl3O

VPP P-10oń.4, zPP P-6oo/L4 a dotožkami DoB].o]-, DoDP101, DoDP1-03, DoDP104,
DODP105, DODP109, DODPI-20, DODPl-30
Poiĺštění se Hdí:

Poř.
číslo

17

18.

19.

20.

2L.

22.

23

Poznámky:

Pojtsti'tet poskytne pojtstné plnění za podmínek a v rozsahu pojtštění úči'nných v okamžiku, kdy nasta[a
přĹči'na vzniku újmy; tim nejsou dotčena ujednáni uvedená v čl. 5 ZPP P-600Á4.

odchyl"ně od čL' 8 odst. 1) věty druhé zPP P-6Cf,lh.4 poskytne poji.sti.tel na úhradu všech takoých
poji'stných události, jeji.chž přĹči.ny vzni.ku úiem nastaly během jednoho poji.stného roku, poji.stné p[něn{

v souhrnu mańmálně do rnýše limttu pojistného plnění úči.nného v tom poji.stném roce, kdy nastaly pří'činy
vzni.ku újem všech těchto poji'stných událostí.
odchylně od č[. 8 odst. 2) věty třetí zPP P-6@/L4 poskytne poji.sti.tet na úhradu všech takorĺ'ých poji.stných

událostí nastalých ze speci.fi.ckého rozsahu poji.štění, jeji.chž příčiny vzniku újem nastaty během jednoho

foji.stného roku, pojistné' pl'nění v souhrnu maxtmáLně do rĺýše pří.slušného subltmttu účtnného v tom
poiistném roce, kdv nastalv pHčtnv vzniku úiem všech těchto pojtstných událostí.

2.5. Poiĺštění odpovědnosti za úimu
Pojtštěni se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následujíci tabulce:

2.5.1. za u

D nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl'. 2]. odst. 2) písm. a) vpp p-roo/rł
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věcĹ ve smyslu ustanovení čl. 21 odst' 2) písm. b) VPP P-i:oo/L4
obvyklá cena ie vy;'ádření pojistné hodnoty věct ve smyslu ustanovení č[' 21 odst. 2) pism. c) vpp p-roo/rł
jtná cena je vyjádření polistné hodnoty věci ve smyslu čt. V. Zvtáštní ujednáni této pojistné smlouvy

Đ první ńńko ve smyslu ustanovenĺ čl'. 23 odst. 1) pÍsm. a) vpp P-1Ň/L4
3) MRLP ie horní hranicí poiĺstného ptnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzntklých v iednom poitstném roce. Je-li.

poji'štění siednáno na dobu kratší než jeden poiistný rok ie MRLP horní hrani.cí poitstného plnění v souhrnu ze všech
pojistných události vzntklých za dobu trvání pojištění.

ł) zlomkové poji.štění ve smyslu č[. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100Áł
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou' procentem, časov'ým úsekem nebo iejtch kombi'nací ve smyslu

č[. 11odst. 4) VPP P-Lú{L4
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6) odchylně od čl'. 8 odst. 1) věta druhá zPP P-6oo/L4 poskytne poitstitel na úhradu všech pojtstných udátostí nastalých
. během jednoho pojtstného roku poji'stné plnění v souhrnu maxtmálně do v'ýše ltmitu poitstného pl'něnía odchylně od čl'. 8 odst. 2) věta třetí zPP P-6ooh4 poskytne pojistttel na úhradu všech pojisiných událostí nastalých
_. během jednoho poiistného roku poitstné plnění v souhrnu mańmálně do ýše subli'mttu poji'stného plnění
8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čL. 11 odst. ĐzPP P-tĐo/1'4
9) tntegrální časová franšíza ie časoý úsek spectfikovaný několika pracovními' dny. Právo na pojĺstné plnění vzniká jen

tehdy, ie-ti přerušení nebo omezení provozu poji'štěného delší než tento počet pracovních dní. Je-l't však přerušeni nóbo
omezení provozu poji.štěného delší než tento počet pracovních dní, nemá tntegrální časová franšíza vltv na výšt
pojtstného p[nění.

r0) a8regovaná pojistná částka se siednává v přĹpadě poiištění souboru věcí, celková poitstná částka se sjednává v případě
poji'štění výčtu jednotltvých věcí a součtu iejtch hodnot

11) MRLPPR ie horní hrantcí ptnění poitstttele v souhrnu ze všech poiistných událostí, u ntchž věcná škoda, která byla
důvodem jeitch vzniku, nastala během jednoho pojĺstného roku. Je-[i poitštění přerušení provozu sjednáno na dobu kraiši
než jeden poitstný rok, je MRLPPR horní hrani'cí ptnění poji'stitele v souhrnu ze všech poitstných událostí, u nichž věcná
škoda, která byla důvodem ielich vznĺku, nastata během doby trvání poii'štění. Není-li sjednán ltmi.t plnění pojtstĺtele

. pro iednu poitstnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i' za li'mit plnění poli'sti'tele pro jednu poitstnou udjloit.
1Đ MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení et. zE odst. 1) písm. c) VPP P-Loo/L4 a siednané pro

_ uš[ý zĺsk a stálé náklady poiištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu
ts) dobou ručení se rozumi doba ve smyslu čt. L4 odst. 2) DPP P-33oÁ5

3. Poiĺstné plnění

3.1. Poji.stné plnění ze všech pojištěni sjednaných touto pojtstnou smlouvou' v souhrnu za všechny poii.stné
událostt způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojtstného roku (resp. je_[i.
pojtštění sjednáno na dobu kratší než jeden poji.stný rok, v průběhu trvání poiištěn0, je omezeno
mańmálním ročním li'mttem pojistného p[nění Ve rĺ..ýši. 11:lo mo Kč; tím nejsou dotčena ji.ná ujednání,
z ni.chž Vyptwá povtnnost poji.stttele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné rnýši..

3.2. Pojtstné ptnění ze všech pojtštění sjednaných touto pojtstnou smlouvou, v souhrnu za všechny poji'stné
událostt způsobené vichři'đ nebo krupobĺtím, nastalé v průběhu jednoho poji.stného roku (resp' je-[t
poji'štění sjednáno na dobu kratší než jeden poitstný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno
mańmálním ročním ti.mi'tem poji.stného plnění ve uýši.10(no 0ül Kč; tím nejsou dotčena jtná ujednání'
z ntchž Vyptývá povinnost poji'sti'tele poskytnout poji'stné pl'nění v ni.žší nebo stejné rnýši''

3.3. Pojistné plnění ze všech poji'štění sjednaných touto pojtstnou smlouvou, v souhrnu za všechny poii'stné
událostt způsobené sesouváním půdy, zřícením skat nebo zemin, sesouváním nebo zřícením [avĺn,
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojtstného roku (resp. je-ti pojtštění
sjednáno na dobu kratší než jeden pojtstný rok, v průběhu trváni pojištění), je omezeno maximálním
ročním li.mttem poji'stného plnění ve uýši. 5 (XX) mo Kč; tím nejsou dotčena jtná ujednáni, z ntchž Vyptývá
povĹnnost pojtsti.tele poskytnout pojtstné plnění v ni.žší nebo stejné rnýši'.

3.ł. Poii'stné plnění ze všech poji.štěni sjednaných touto pojtstnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné
událostt způsobené vodovodním nebezpečím nastalé v průběhu jednoho poji'stného roku (resp. je-Lt
poji.štění sjednáno na dobu kratší než jeden poji.stný rok, v průběhu trvání pojtštění), je omezeno
maxĹmálnim ročním ltmitem poji'stného plnění ve v'ýšt 1m0 mo Kč; tím nejsou dotčena ji'ná ujednáni,
z níchź' Vyptyvá povĺnnost pojtsti.tele poskytnout poji.stné plněni v ntžší nebo stejné rnýši..

článek III.
Výše a způsob placení poiĺstného

1. Poiĺstné za poiĺstnou smtouvu ve zněn{ pozděiších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu iednoho
poiĺstného roku počínaiícího dnem počátku účĺnnostĺ tohoto dodatku by čĺni'to:

Ll. Živelní poiĺštění

1.2. Poiĺštění pro případ odđzení
Poji'stné 8 066 

'- 
Kč

3 200 
'- 

Kč

1.3. Poii'štění pro pHpad vandalĺsmu
Poitstné
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1.ł. Pđištění věđ během sĺlnĺční dopravy
Poji'stné
1.5. Poiĺštění odpovědnostĺ za úimu
Pojtstné .34 880 

'- 
Kč

Souhrn pdistného za siednaná pdĺštěľrí za ieden poiĺstný rok čĺní _..........85 2o1 
'' 

Kč

obchodní sleva či'ni 367o

Celkové poiistné za siednaná poĺĺštění po slevě a zaokrouhlení za ieden poiĺstný rok čůní ................5ł 528'_ Kč

Poiistné za změny v rozsahu poiištění siednané tímto dodatkem č. 1 pro dobu iednoho poiistného roku by

Ę.nllo:
Ll. Žĺvelní poiĺštění

1.2. Poiĺštění pro případ odđzení
5 466 

'- 
Kč

665'- Kč

1.3. Poiištění pro případ vandatismu
Pojtstné 1600 

'- 
Kč

7 737.,-Kč'

obchodní sleva č'i'ní 367o

celkové poiistné za siednaná poiĺštění po slevě a zaokrouhlení za ieden poiĺstný rok čĺní .................ł 9ł8 
'_ 

Kč

Poměrné pojtstné pro dobu od 5.1.2018 do 3o.6.2018 čtní 2 399,- Kč a ie splatné v plné 
'/ýši 

k 6. lednu 2018 na

účet pojtstttele č.ú. 22262221080o vedený u České spořĹtelny a.s., konstantní symbol 558 vańabttní symbol:

772l;íJÉ/5773.

2. Pojtstné je sjednáno jako běžné.
Poiĺstné období ie tříměsíční.
Poiistné za první poiistný rok ie splatné datům a v částkách takto:
datum: částka:
1. července 2017 12 395,'Kč (uhľazeno)

L. ŕíinailoL7 12 395,- Kč (uhrazeno)

1. ledna 2o18 12 395,- Kč (uhrazeno)

1. dubna 2018 12 395'- Kč

Poiĺstné ie v každém dalším poiistném roce splatné k datům a v částkách takto:
datum: částka:
1. čenrence 13 632'- Kč
1. říina 13 532'- Kč
1. ledna 13 632'' Kč
1. dubna 13 632'- Kč

3. Pojistník je povinen uhradi.t poji'stné v uvedené rnýšt na účet poji'sti.tele č. ú. 2226222/0800, vańabilní
symboL 772Lús773.

Ł. Výše uvedené poji.stné je stanoveno bez pojistné či ji.né obdobné daně (dáte jen ,,daň') za nzĹka umístěná

v Łtenském státě Evropské uni.e nebo Evropského hospodářského prostoru' Smluvní strany se dohodly,

že v p6padě zavedení daně z pojtštění sjednaného touto pojistnou s.mlouvou, kterou bude po nabytí

účinnosti' příslušných právnich předpisů na územi tohoto jtného členského státu poji.sti.tel povtnen odvést,

se poji'stník zavazuje uhradi.t nad rámec poji.stného předepsaného v této poitstné smlouvě t náktady

odpovídající této povĹnnostt. Ustanovení tohoto bodu neptatí pro daně, které jsou přĹpadně v bodě 1.

tohoto čLánku v'ýslovně uvedeny.

Souhrn poiĺstného za dednaná poiĺštění za ieden poiistný rok čĺní
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a
čüánek IV.

Hüášení škodných událostí
Vznik škodné událostt je pojtstník (pojtštěný) povĺnen oznámi.t přĹmo bez zbytečného odkladu na jeden z níže
uvedených kontaktních údaiů:

Kooperattva pojĺšťovna, a's., Vi.enna Insurance Group
CENTRuM ZÁKAZNICKÉ poopoRy
Centrá[ní podatelna
Brněnská 634
664 42 ModřĹce

tet.:957 i-05 l-05

fax 547 2L2602,547 2L256L
e-mai.[: podate[na@koop.cz

rĺvww.koop.cz

Na uýzvu pojtstttele je poji.stnik (poji.štěný nebo jakáko[tv ji'ná osoba) povĺnen oznámi.t vzntk škodné udátosti'
písemnou formou.

čI;ánek V.
Zvüáštní uiednání

Ĺ. Pokud je věc umělecké, htstońcké nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí b,ýt

uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečeni mtntmáLně odpovídalo předepsanému způsobu
zabezpečení cenných předmětů vypl'ývaiícímu z poji'stných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

2. Ujednává se, že se ruší ustanovení č[. 1- odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), č[' 6 odst. 3) a čl.9 ZPP P-L!}/L4'

3. ]ełi. sjednáno poji.stné nebezpečí povodeň nebo záplava neplatí rnýtuka uvedená v Článku 3, bod. (+),zpp p-

rs0h4.

4. odchy[ně od bodu A6 tabulky č. 1 doložky Doz10]- DoDATKoVÝcu po]lsĺNÝcH PoDMÍľĺer pRo
Po]IŠTĚNÍ HosPoDÁŘsKÝcH RIZIK P - 52o/L4 poji.sti.tel poskytne plnění do rĺýše 7oo ooo,_ Kč t
v přĹpadě' že soubor vlastních movttých zaíízení a vybavení, soubor zásob, soubor cizích předmětů
převzatých a soubor vlastnich a ci.zích věci umělecké, hi'stońcké nebo sběratetské hodnoty budou uloženy
v uzavřeném prostoru typu A, dveře běžné uzamčeny zámkem s bezpečnostni cyli.ndrickou vložkou nebo
bezpečnostnim uzamykacím systémem a objekt je střežen PZTS s vyvedením poplachového si'gná[u na PPC
nebo střeženo htídací. agenturou.

5. zvláštní smluvn{ uiednání k poiĺštění odpovědnosti za úimu

Č[ánek t
Datší rnýl'uky z poji.štění

VedLe rnýLuk vypl'ývajícich z příslušných ustanoveni poji'stných podmínek a pojtstné smlouvy se pojtštění
nevztahuie na povĹnnost nahradi't újmu způsobenou V souvislosti s:

a) provozovánim tržni.c a stánkorným prodejem v tržnicich,
b) provozováním zaśtaváren, heren, non-stop'pohosttnských zařízení (ŕestaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motoństi.ckého sportu, patntballorĺ'ých střelnic, bobových a motokárorných
drah, vozítek segway' tanorných parků, bungee jumpingu, zorbi.ngu, potápěni, parasaĺlingu, swooptngu, suŕĹngu,
rafti.ngu, canyoni.ngu a obdobných akttvtt,
d) provozováním a pořádáním ctrkusorných představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a di'skoték pro více než 500 návštěvníků,
Đ čtnností kaskadérů,

Đ provozováním činnosti., přt které je porušována i'ntegńta lidské kůže,
h) ochranou majetku a osob a službamt soukromých detektivů'
Đ čtnností agentury práce,
.\v, Iý směnárenskou či.nností,
0 horni.ckou čtnností a činností prováděnou horni.ckým způsobem, ražbou tunelů a što[,
[) Ęrobou, opravami', úpravami., přepravou, nákupem, prodejem' půjčováním, uschovávánim a znehodnocováním
zbrani a bezpečnostniho materiá[u.
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čtánek VI.
Prohlášení poiistníka

1. Poji.stnik potvrzuje' že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu

s ustanovením $ 2760 občanského zákoníku.

2. Pojtstník potvrzuje' že byt informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu

přístupu k ntm v souladu s ustanovenim $ 11, 12,2L zäkona č. 10V2000 Sb. o ochraně osobních údajrl.

3. Poji'stnik potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzat v ltsttnné nebo jiné textové podobě (např.

na trvalém nosiči. dat) dokumenty uvedené v č[. I' bodu 2. této poji'stné smlouvy ve znění tohoto dodatku a

seznámil se s ni.mi.. Poji.stnik st je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této poji.stné smlouvy

ve znění tohoto dodalku a upŕavují rozsah pojtštění, jeho omezení (včetně rný[uk), práva a povinnosti.

účastníků pojtštění a následky jeji.ch porušeni a další podminky pojtštění a pojistník je jimi. vázán stejně

jako pojistnou smtouvou.

Ł. Pojtstník potvrzuje, že adresa ;eho sídta/bydlĺště/trvalého pobytu a kontakty etektronické komuni.kace

uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasi, aby tyto údaje byly v pHpadě jeji.ch rozporu s ji.nýmt

údaji. uvedenými v dřĹve uzavřených poii.stných smlouvách, ve ktených je pojistníkem nebo pojištěným,

uyuiĺuány i. pro účeLy takorných poi'i'stných smluv' S tímto postupem poji'stnik souhlasí i pro případ, kdy

pôit'ttt"tt oznámí změnu jeho sídta/bydltště/trvatého pobytu nebo kontaktů elektroni.cké komuni.kace v

době trvání této poji.stné imlouvy. Tím není dotčena možnost používání jtných údajů uvedených v dříve

uzavřených poji.stných sm[ouvách'

5. Pojistnik souhlasí, aby pojtsti.tel' předávaL jeho osobní údaje členům poj'i'štovací skupiny Vienna Insurance

Gräup a Fi'nančni skupiny České spoři'telny, a.s. (dá[e ien ,,spřízněné osoby')' Poji.stnik dále souhlasí, aby

pojtstttet i' spřĹzněné osoby používali' jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektroni.ckou komuntkact, za

účelem zasítání srných obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Poii.stník prohtašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné událostt (poĺi.stný zájem).

?. Poii.stnik prohlašuje, že věci. nebo ji'né hodnoty poji.stného zájmu pojtštěné touto pojistnou smlouvou ve

znÉní tohoto dodaiku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku poji.štěny proti steiným nebezpečím u jtného

pojtsti.tele, pokud není v poji.stné smlouvě ve znění tohoto dodatku výstovně uvedeno jtnak.

8. Pokud rnýše uvedená poji.stná smlouva, resp. dodatek k pojtstné smlouvě (dáte jen ,,smlouva') podl'éhá

povinnośtt uveřejněni v regi'stru smluv (dá[e jen ,,regĺstr') ve smystu zákona č'. 340l2oL5 Sb., zavazuje se

pojistník k jeiímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených ci.tovaným zákonem. To

neibavu;e pojisti.tele práva, aby smlouvu uveřejntl v registru sám, s čímž poji'stník souhtasí. Pokud ie
poji.stníĹ odlisn1i od pojtštěného, poji.stník dále potvrzuje, že každý poji.štěný souhlasil s uveřejněním

sm[ouvy.

Přt vyplnění formuláře pro uveřejněni smtouvy v regtstru je poji.stník Rovi'.1e1 vyplntt údaje o pojtstiteti
(iako smtuvní straně), dó pole ,,Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole ,,číslo smlourĺy" uvést čisto této
poji.stné sm[ouvy.

Poiistník se dáte zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí zneči'telnění neuveřejni.telných

informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účtnnostt smlouvy (resp' dodatku) je1ĺm zveřejněním

v registru se úči.nky poji.štění, včetně práv a povĹnností z něj vyplývaĺících, vztahují i. na období od data

uvejeného iako poćáiek poji'štění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-

[i o účinky dodatku) do budoucna.

článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Neniłi' ujednáno ji'nak, je pojistnou dobou doba od 1. července 2017 (počátek poji.štění) do 3o. června

2020 (konec poji.štění).
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Počátek změn(y) provedených(_ĺ) tĺmto dodatkem:5. ledna 2018

Tímto dodatkem provedená(é) změna(y) a přĹpadné(á) tímto dodatkem sjednané(á) nové(á) poji.štění se
nevztahují na dobu (nevzntkají) před počátkem změn(y) provedených(-e) tĺmto dodatkem.

odpověd'poji.stníka na návrh poji.stitele na uzavření tohoto dodatku (da[e ien ,,nabídka') s dodatkem nebo
odchylkou od nabídĘ se nepovažuie za jeií při.jeti, a to ani' v případě, že se takovou odchylkou podstatně
nemění podminky nabídky.

Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze V pisemné formě, a to i. v případě, že je pojtštění
timto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může b'ýt měnÉn pouze
písemnou formou.

Subjektem věcně přĹstušným k mi.mosoudnímu řešení spotřebttelských sporů z tohoto pojtštění je Česká
obchodní i.nspekce, Štěpenskĺ 56ilL5,12o oo Praha 2, www.coi..cz.

Tento dodatek k pojtstné smtouvě byl vypracován ve 4 stejnoptsech, pojistník obdrži 1 stejnopis, pojtsti.tet
st ponechá 3 stejnopi.sy'

Tento dodatek obsahuje 11 stran, kpojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náLeží 2 přĺ.[ohy, zníchŽ
příloha č. L je fyzi'cky přitožena k tomuto dodatku. Součástí pojtstné smlouvy ve znění tohoto dodatku
jsou poji.stné podmínky poiistttele uvedené v č[' I. této pojistné smtouvy ve znění tohoto dodatku a
dokument Informace pro zájemce o pojištění' V případě, že je jakékolt ustanovení uvedené v Informacích
pro zájemce o poji.štění V rozporu s ustanovením poji.stné smtouvy, má přednost pHstušné ustanovení
pojtstné smtouvy.

Výčet pří[oh: přĹtoha č. 1 - Místa poji.štění

příloha č. 2 _ Výpi's z obchodního rejstHku

V Pardubtcích dne 4. tedna 2018
za

V Pardubicích dne 4. ledna 2o]-b
za poji.stnika

Dodatek vypracova[: Franti.šek Tomše te[.: 495 083 934

2.

3.

Ł.

5.

6.

Ä ĺ, ł /)ĺ/
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Přítoha č. 1- místa poiištění

1-. U Dtvadla 50, pardubi.ce

2. U Dtvadta 49, pardubtce

3. U Dtvadla ZTo3,pardubtce
4. Areá[ Kasáren Hůrka, Pardubi.ce
5. Bětehradská 5].3, Pardubi.ce
6. okrajová 295, Pardubi.ce
7. Závodu Míru 1885/4]., Pardubtce
8. Sklad Rostce, pardubtce

9. Stadkovského 388, Pardubtce
]-0. Slunečni 301, Pardubtce
L1. GagarĹnova 382, Pardubtce
L2. S.K. Neumanna p.č. 2810, Zelené předměstí, Pardubtce (objekt č. L7)
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