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POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2733319990

pojistitel:
UNIQA pojišt'ovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

pojistník:
KORDIS JMK, a. S.
Nové sady Č.946/30
602 00 Brno
lČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753.

pojištěný:
KORDIS JMK, a. S.
Nové sady Č.946/30
602 00 Brno
IČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753.

Oprávněná osoba:
KORDIS JMK, a. S.
Nové sady Č.946/30
602 00 Brno
lČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753.

uzavÍrajÍ tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištěni majetku.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění
vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše
pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.
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Počátek pojištění:
Konec pojištění:
Změna platná od:
pojistné období:

23.03.2017
23.03.2020
10.05.2018
1 rok

bez automatického prodlužováni
dodatek č. 02

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu ČI. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14
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Ostatn" ž"veln" nebezpeč" - v rozsahu ČI. 1, odst. 2, p'sm. a) e), VPP UCZ/Živ/14
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Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu ČI. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Ziv/14
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1BY02 Vodovodní škody - v rozsahu ČI. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14
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Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištěni - v rozsahu ČI. 1, odst. 1,
písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14

Strana 6 (celkem 18)
pojistná smlouva č. 2733319990



"m

J e '

Místa pojištění: Nové sady 30, 602 00 Brno (kód adresy 19109024), Křídlovická 24a, Brno (kód adresy
25084593), Brněnská 1118, 664 42 Modřice (kód adresy 1000171973) a území jihomoravského kraje
(kód adresy 999999999)
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Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu ČI. 1, odst. 1, písm. C), VPP UCZ/Odc/14
DPPLIM/14

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění věcí movitých, které pojištěný potřebuje k výkonu
povolání se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě. pojištění
se rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se však
nevztahuje na poškození, odcizení či zničení věcí movitých zařízeni' ze zaparkovaného vozidla od
22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru, musí být
řádně uzavřeno a uzamčeno, pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud se motorové
vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, musí být odstaveno v uzamčené garáži nebo na
oploceném uzamčeném místě, eventue/ně na hlídaném parkovišti.

Vandalismus - v rozsahu ČI. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14

1. Soubor majetku pojištěný na riziko odcizeni - pojištění se sjednává na 1. riziko

Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14

Místo pojištění: Brněnská 1118, 664 42 Modřice (kód adresy 1000171973)

1. Soubor skel VC. polepů a snímačů EZS včetně vnějších skel - pojištění se sjednává na 1. riziko
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Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14

Celkové roční pojistné

Živelní pojištění: 25.006,- Kč

Odcizení: 21.883,- KČ

Vandalismus: 2.240,- KČ

pojištění skel: 2.500,- KČ

pojištění elektroniky: 62.082,- Kč
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Roční pojistné:
Sleva za délku pojištění:
Ročni pojistné po slevách:
Způsob placení:

Společná a závěrečná ustanovení
113.661,- Kč
10 %
102.295,- Kč
ročně

Alikvótní pojistné v dodatku č. 2 za období od 10.5.2018 do 23.3.2019 činí 291 KČ.

Splatnost pojistného: 23.3. běžného roku.

pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle ČI. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

Slevu za délku pojištění 3 roky ve výši 10 % poskytuje pojistitel na celou dobu poj'ištěnl. Vypoví-li
pojistník smlouvu před up/ynut/m sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen
takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištěnL Nárok na vráceni poskytnuté slevy
za sjednanou dobu pojištěni má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před
dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištěni, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem.

pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1071001005
Kód banky: 5500
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2733319990
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obrat'te na našeho prodejního poradce (makléře), který
s Vámi pojištěni sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišt'ovny, a.s. nebo na bezplatnou
telefonní linku 488 125 125 . Při každém jednání uved'te číslo pojistné smlouvy, které je zároveň
variabilním symbolem.

pojistná smlouva obsahuje 12 listů a přílohy č. 1, 2, 3 a 4.
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V Brně, dne 09.05.2018

lríg. Pavel Holec Mgr. Marek Bártek
odborný referent ředitel makléřských služeb a

strategických obchodních partnerství

potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s niže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/EIe/14 UCZ/Skl/14

,,Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným,
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem
byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal.
Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a
požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jim pověřenému zástupci, byly
náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišt'ovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č.
101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišt'ovnictvi a činnosti souvÍsejÍcÍ s
pojišt'ovací a zajišt'ovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinnosti plynoucIch
z tohoto smluvníhc vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním
subjektům podnikajícím v oblasti pojjšt'ovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona
souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik
pojistné smlouvy. prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta
pojištěni, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišt'ovna, a.s. případně
kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti
pojišt'ovnictvi a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."
pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů,
se kterými uzavřel příslušná pojištění ( bez uvedeni další specifikace pojištění). Toto prohlášení je
činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Strana 11 (celkem 18)
pojistná smlouva č. 2733319990



) e '

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od
pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plněni
nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále jen ,,povinný subjekt"), a tedy že pojistná smlouva č. 2733319990 (dále jen
,,smlouva") podléhá povinnosti uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv (dále jen ,,registr smluv").

pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášeni nezakládá na pravdě, odpovídá
společnosti UNIQA pojišt'ovna, a. s. (dále jen ,,UNIQA") za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto
nepravdivého prohlášení vznikne.

V '>mŠ , d,, 4o.ŕ-

pojis Ik

Zprostředkovatel:
Zpracoval:

OK GROUP a.s., ZČ: 76013182
Ing. Pavel Holec
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Příloha č. 1 k PS č. 2733319990

Datum zápisu:
Spisová znaČkĽ
Obchodní fir=
Sídlo:
Identifikační čísb:
Právní forma:
Předmět podnikám":

výpis
z cbchodmho rejstňku, vedeňéř©

Krajským soudem v Bmě
oddíl B, vložka 6753

20, záři 2002
B 6753 vedená u Krajského soudu v Brně
KORDISJMK, a-s.
Nové sady 946130, Staré Brno, 602 00 Brno
262 98 465
Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v při'bhách laZ 3 živnostenského zákona
Statutámí orgán - představenstvo:

Předseda
představensNa:

mĹstopředseda
představenstva

m. VÁCLAV HORÁK,

Den vzniku funkce: 16. prosince 2016
Den vzniku členství: 25. června 2013

Ing ANTONÍN CRHA,

Den vzniku funkce: 24. března 2015
Den vzniku členství: 24. března 2015

Člen představenstva:

PoČet Členů:
Způsob jednání:

Dozorčí rada
místopředseda
dozorČí rady:

Ing. Be. VOJTĚCH MÁŠA,

Den vzniku členství: 17. srpna 2015
4
Za společnost navenek jedná samostatně předseda, místopředseda nebo člen
představenstva

VÍT RAJTŠLÉGR,

Den vzniku fúnkce: 25. června 2014
Den vzniku členství: 25. června 2014

Člen dozorČí rady:
KLÁRA LIPTÁKOVÁ,

Den vzniku členství: 25- června 2013
člen dozorčí rady:

KATEŘINA KALINOVÁ,

Den vzniku čtemM": 25. června 2013
Člen dozorčí rady:

TOMÁŠ ALTER,
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člen dozorčí rady:

předseda dozorČí
rady:

Počet Členů:
Akcie:

Den vzniku členství: 24. března 2015

Mgr. RADIM CENEK,

Den vznfku členství: 24. března 2015

PhDr. AÚBETA VLČKOVÁ,

Den vzniku funkce: 17. srpna 2015
Den vzniku členství: 17. srpna 2015
6

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,-
Kč
Převod akcií je podmíněn souhlasem vajné hromady. Ostatní akáonáři meýi
předkupní právo k piěváděným akáim.
2 (XX) 000,- Kč

Společnost KORDIS JMK, a.s., se sídlem v Brně. Nové Sady 946/30,
identiňkační číslo 26298465, nyní zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Kjraiským soudem v Brně, v oddílu B, dažce 6753, změnila právni formu z
původní právni formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost,
a to podle Prpjektu změny právni formy společnosti s ručením omezeným na
akciovou společnost ze dne 9.8.2012 schváleného valmu hromadou dne
25.9.2012.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jakQ celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb.. o obchodních společnostech a dmžstvech.
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Příloha č. 2 k PS č. 2733319990
Lokalita ELPu Počet ELP

Bystrc 2
Cd Břeclav 2

Cd Bzenec 2

Cd Hodonín 2

Cd Hrušovany n. j. 2

Cd Mikulov 2

Cd Moravské Bránice 1

Cd Rájec - jestřebí 2

Cd Velká nad Veličkou 1

Cd Adamov 3

Cd Kyjov 2

Cd Skalice nad Svitavou 2

Cd Vranovice 2

čejč 1

Hlavní nádraží 4

Hodonín, a.n. l 2

Hustopeče, a.n. 2

Chrlice 1

Kŕ. Pole 2

Mendlovo náměstí 3

Olešnice 1

Oslavany 1

Stará osada 3
ÚAN Zvonařka 2

Velké BIIovice 1

Vranov nad Dyjí 1

KORDIS JMK 2

Celkem 51
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Lokalita iPoint Počet

Blansko, a.n. l 1

Boskovice, a.n. l 1

Hodonín, a.n. l 1

Hustopeče 1

Olešnice 1

Rousínov 1

Vyškov, a.n. 1

Znojmo, a.n. 1

Zvonařka 1
Židlochovice 1
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Příloha č. 3 k PS č. 27333319990

Plná moc

k u$kutuňování pcávnkh úkonů při umvíräeň pojietných &mlu¥ a k zabezpečováni (Bpmvovám
ókodověho pQjištěnf a obnsov6ho p¢EjiušN, a tQ 6oUkmmého pQµtgní věd a Jiného majetku
(&oukromé poµtbnl v6cl nebo souboru v&1, ptáml ochrany, pQjmenl u

p®štění ův6tu a Uniky, Momnkh ztrát) a (žĹvotnÍ ůmzov6
pqíštěnf, pQµšt6ní pro pHpäŕd apod. vč. Eikvidace pojistných událoet1

Zp|Romccňu}i Úmto OK GROUP a.s. se sídkm Ménoma IE, 612 (JO Bmo, tC: 255 61 804, zásps. v OR u KS
v BmC, odd. t3 wuzxa Z8b4, ČNtS uu1643pm zamupenou Ing. jmem Mäk>cňem

svého zmocněnoe k vykoríávár' veškerých právních úkonů $pQčN%¢Ích v:
a) 'evizi a přezkoumáni stáv®(cách p¢:igny¢h $ml'jv,
b) vyhMáváni El výbéni vh¢ďňých pqisMů,
G) zpracavání návrhů POĹl$tRé smbuvy s vybrmym pQji$tltem,
d) e moc!if:·kElci pojlslné $mlQuvy pc) c8ĺou dobu pfamosú W;istné &ľwouvý - peuváděnf změn

a dopbňků v pŕedmětMm pc}Ĺjmnf,
e) upkUMnl práv na z pQNné mlouvy,
f) asimnci pfi mnaa p<jµ$mých udákmi,
g) projedmávénl Mňmdy škody s pQji$titBkm.
h) k¢mnmč1nl¢h & pcmd~ga šlúžbách v pojiMéni po celou dobu trvůnl pqištěnL
l) mp. v p¢¢Nédění dalškh pothebných úsconů a ämmtl v 8ouvi8&íici s tmvNnlm 3 speavovénim

EkodcMho poršténí aobnosôvého pqMém, a to s0ukmmehe poj«tenl věca a jiného majetku
pojišlěM věci mbo soubom vě¢i, pqištäni pnávnl ochrany. pojíšténl odmdnosti m

škodů, pK*štěni úvěru & záruky, pc*šlčn[ ť«mních zXéd) a pqtštéd (Žiwtnt pojištěni, úrazově
»,:ŠtěM, pqMm p«j ptíped nemoci) apod., vyplývsjickh z platné ptämi ůpmvy či pokynů
zmocMe%.

ŤElfO pM moc zmocněme k pcýistného pIněd. ánnoat zmmménm k vy'konávána báz
Mioku na edmónu- Zmocnčmcje v&ún mlčenhmti dle pk:tných právnlch pl«9pků Zmccnňe! souhksf se
zpmcovánfm osóbnth údajů ve šmýdu zák. C. 101/2000 Sb v rámci v poj'§ťovň©M a proh|ašuN, Ze
byl ve smyslu § 11 cl. zákoň& P©UCěň o svých pFávmh o údajů.

phmů moc zmocnNď {mandant)'

Obchodňi firľr&' Ko%ťs ,AAK, 8p|oL b r.o.

shdk: Nové Sady 946130, 602 0'0 IČO: 26298465

za$wupeRá. mg. Holec

podpis (mzNc)

Místo datum áÚ, áut

Pinou moc zmocMnec (m&MMán

Obchodní firma OK GROUP as.

sídlo" Bmo, 16, PSČ 612 00 IČO 255 61 %4

za$k'upenám j Maloch

,podpi$
:

MĹ$;:
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Příloha č. 4 k pojistné smlouvě č. 2733319990

pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 15
dnů od data uzavření smlouvy. pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí
znečitelněni neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). pojistník je
povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové
schránky ID: andcicx. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, je označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.
pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena
sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru
smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti
mlčenlivosti dle § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišt'ovnictví.
Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data
vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této
smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět
měl a mohl, že pojistná událost již nastala.
uniqa a pojistník dále ujednávají, že v případě zrušení smlouvy od počátku z důvodu jejího
neuveřejnění v registru smluv pojistníkem v zákonem stanovené lhůtě má UNIQA nárok na úhradu
administrativních nákladů, které jí vzniknou v souvislosti se zpracováním smlouvy a její správou. výše
těchto nákladů se ujednává na 1 % z výše ročního pojistného. pojistník se dále zavazuje k úhradě
případné škody, která by UNIQA nad rámec ujednaných administrativních nákladů vznikla v důsledku
porušeni jeho povinnosti smlouvu uveřejnit v registru smluv.
Obě strany výslovně prohlašujI, že určenou výši administrativních nákladů považují za přiměřenou a
odpovídajÍci obchodním zvyklostem.
Tato přIIoha je nedílnou součástí pojistné srn ouv 2731Nmý"z:'¥"&'é její zĹněny mohou být
provedeny výhradně po vzájemné dohodě smlu nich nj foMM

V Brně, dne 09 05.2018

ng. Pavel olec Mgr. Marek Bártek
odborný referent ředitel makléřských služeb a

strategických obchodních partnerství

V dn, .40-.>"

pojistník
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