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DODATEK č. 11 

pojistné smlouvy č. 8055781716 

Smluvní strany: 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Sídlo: Zelené předměstí 

Masarykovo náměstí čp . 1458 

532 l 8 PARDUBICE 

IČ:45534306 

zapsaná v obch . rej stříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 

Tel.: 467 007 l l l Fax: 467 007 644 

(dále jen "pojistitel") 

zastoupený: Michaela Ki.ihrová - account manager 

a 

Technická univerzita v Liberci 
Studentská 2 

460 O I LIBEREC I 

IČ: 46747885 
(dále jen "pojistník") 

zastoupený: Ing. Vladimír Stach, kvestor 



Článek I. 
Úvodní ustanoveni 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8055781716 podle zákona č . 37/2004 
Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění 
pozdějších předpist'.'1 (dále jen "zákon o pojistné smlouvě"). 

Pojištěný , v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy: 

Technická univerzita v Liberci 
Studentská 2 
460 O I LIBEREC I 
( Č: 46747885 

Nen í-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech 
poji štěních sjednaných touto pojistnou smlouvou: 
I) poj ištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2) 
2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné 
smlouvě, 

není-ti ujednáno jin ak. 

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění 
sjednaná touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od 20.03.2018 00:00 hodin (počátek 

pojištění) na dobu neurčitou. 

Článek li. 
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah 

Ujednává se. že pojistná smlouva se mění následovně: 

1. Pojištění vozidel 

Sjednává se: 

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými 
podmínkami - zvláštní část Pojištění vozidel VPP HA 2008 (dále jen "VPP HA 2008") a 
Dopliíkovými pojistnými podmínkami Pojištění vozidel OPP PV 2012 (dále jen "OPP PV 2012"), 
které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. 

Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pojištění asistenčních služeb 
jako součást pojištění vozidel OPP AS 2011 (dále jen "OPP AS 2011 "), které jsou také nedílnou 
součástí a přílohou této pojistné sm louvy. 
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Popis pojistných nebezpečí uvedených u pojištěných vozidel v tabulce je následující: 

SKL = Pojištěni okenních skel vozidla 

HA = střet, pád, náraz, požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád jakýchkoliv věcí, 
povodeň, záplava, zásah cizí osoby, pohřešování předmětu po.jištění nebo jeho části v 
příčinné souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií 

ODC = odcizení krádeží nebo loupežným přepadením 

3 



~ 

ldcntifikacc jednotlivých pojištěn)1ch vozidel a rozsah jej ich pojištění: 

--------- -
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P. č. Hcg i stračni !Značka ryp Druh ~' 1 1'/ř.karoscriť Rok Pojistná Poji š tťni• l'očátck Kon c..- Po_jis tná lfoč n i limit Poji st né Spoluúča s t (Kč) \lúmn í 
mačka ~~To hy hodnota ~· č ri pojiště n í pojíš tfoi cástka (Kč ) pojis tného nebezpeč í lrozsah 

10:00 hod 00:00 hod [plně ní (Kč) 

11 'i L2 9372 Pcu11cot l'anncr n•ikl•1dn1 VFJ7Bl3 1 IY61IJ553 I2U t20 l 5 lJbn k lil c~n" 1zi ?003 20 18 1 eurč ito ~84 567. - 11/\ S%. min . 5 000,- lr:vro[>a _ 

200320 18 1~u rč ito ?84 567.- KJDC 5 %, min . S 000.- !Evropa -
2003 20 18 neu rči to 10000_- SKL )ez spoluučas ti ~vropa 
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POJISTNÉ PLNĚNÍ 
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění za škodnou událost spočívající v odcizení vozidla 
nebo jeho části krádeží nebo loupežným přepadením ve smyslu VPP HA 2008 je, že vozidlo bylo 
v době vzniku škodné události zabezpečeno minimálně způsobem stanoveným v OPP PV 20 12 
část iV. Pf'edpis zabezpečeni vozidel proti odcizení. 

ASISTENČNÍ SLUŽBA 
V pf'ípadě 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 +  s nepřetržitou službou 24 
hodin denně. 
Rozsah a podmínky asistenčních služeb jsou dány doph'íkovými pojistnými podmínkami OPP AS 
20 [ I. které jsou přílohou této pojistné smlouvy. 

2. Pojištěni přepravovaných osob - hromadná 

Sjednává se: 

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištěni řídí také Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro úrazové pojištění VPP U (dále jen "VPP U") a Doplňkovými pojistnými 
podmínkami pro úrazové pojištění přepravovaných osob OPP U (dále jen "OPP U"), které jsou 
nedílnou součásti a přílohou této pojistné smlouvy. 
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Článek Ill. 
Hlášeni škodných události 

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o pojistné 
smlouvě povinen oznámit pojistiteli na    nebo 
na adrese: 

Č'SOB Pojtišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Odbor služeb klientům neživotního pojištění 
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 
Pardubice 

lumtak.t: 
RENOM!A, a. s. 
Rumunská 655/9 
460 O I Liberec ! 

 
 

Článek IV. 
Pojistné 

Výšl~ pojistného za jednotlivá pojištění činí: 

Poii.štění Změna ročniho pojistného 

!. Pojištěni vozidd - hromadná 5 965,- Kč 
2. Pojištěni přepravovaných osob - 420,- Kč 

hromadná 
Sou.čet 6 385,- Kč 

Změna pojistného celkem 
Odl 20.03.2018 00:00 hodin do 07.08.20 18 00:00 hodin 
Součet sp!átek pojistného z předešlého dodatku číslo I O 
Od 07.05.2018 00:00 hodin do 07.08.2018 00:00 hodin 
Součet 

Roční pojistné po změnách 

200 611,- Kč 
9 492,- Kč 

210 103,- Kč 

2 456,- Kč 

50 929.- Kč 

53 385 ,- Kč 

Změna poiistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z 
důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO 
pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojisrného za nově sjednané pojištění (kladná částka) 

NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající poji štění , je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka ) 

Změna ročního poiist11ého = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném 

Roční pojish1é po změnád1 = pojistné za všechna platná pojištěn í sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné 
smlouvy vyjádřené v ročním pojistném 

Splátkový kalendář: 
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Placeni pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách 

provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 07.08.2018 00:00 hodin řídí následujícím 
splátkov)1m kalendářem: 

Datum sp!átky pojistného 
t. 20.03.2018 
2. 07.05.2018 

Pojistné poukáže pojistník na účet RENOMIA a.s. , 
čislo  
konst. symbol 3558, 
var. symbol  
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet RENOMIA. 

Splátka pojistného 
860,- Kč 

52 525,- Kč 

V souladu s ustanovením s 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanoveni čl. V odst. I. 
VPP OC 2005 pojistite l a pojistník sjednávají délku poji stného období ve všech pojištěních sjednaných 
tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně: 
a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné sm louvy se sjednává v 
délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné sm louvy do nejb li žšího 
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 
e 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 
dalšiho pojistného období. 

Článek V. 
Závěrečná ustanoveni 

Ostatní ujednáni pojistné smlouvy se nemění. 

Správce pojistné smlouvy:  
emai I:  

I. Pojistník prohlašuje, že se dť1kladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy. a že 
skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé. 

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: I O 

3. Přílohy: 
I) Makléřská doložka 
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4. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech shodné právní sily, přičem ž 
jedno vyhotovení obdrží pojistník. jedno makléř a zbývající dvě pojistitel. 

V Liberci dne 19.3.2018 
razítko a podpis pojistníka 

V Liberci dne l 9.~ .2018 
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Splátkový kalendář k dodatku č. 11 pojistné smlouvy 

č.8055781716 

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištěn í dle výše uvedeného 
dodatku pojistné smlouvy na období od 20.03.2018 00:00 hodin. do 07.08.2018 00:00 hodin. 

Poji stník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách: 

Datum splátky pojistného Splátka pojistného 
120.03.2018 860,- Kč 
07.05.2018 52 525,- Kč 

V Liberci dne ! 9.3.2018 

  

 
  p s poj ist itele 
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. íloha č. 1 - Makléřská doložka 

Pojištěný pověřuje výhradně společnost RENOMIA, a. s. , I Č: 48391301, tel. 485 111 511, fax 485 111 
510 vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné 
smlouvy, bude prováděn výhradně prostředn ictvím společnosti RENOMIA, a. s. - zplnomocněného 

makléře . Pouze spo lečnost RENOMIA, a. s. je oprávněna přijímat rozhodnuti smluvních partnerů . 




