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Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česka republika, IČO: 61859869

zastoupená lng. Danielem Krupičkou, vedoucím upisovatelem, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslově
pojištění a Ing. Lenkou Žáčkovou, upisovatelem, Tým odpovědnost, Korporátnl a průmyslové pojištěni
Společnost je zapsaná v obchodním rejslřlku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866

a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovaclch skupin, vedeném IVASS.

(dále jen „pojistitel")

a

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 O0 Praha 7, Česká republika, IČO: 02795281

zastoupená Michalem Fišerem, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou
představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 19676

(dále jen „pojistnlk")

uzavírají tento dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2961177280

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česka republika, IČO 02795281

l. Na základě tohoto dodatku se navyšuje limit pojistného plnénl pro základni rozsah a sublimit pro Škoda

nebo jiná újma způsobená IT výrobkem. Vzhledem k této skutečností se následujícl ustanovení pojistné

smlouvy mění takto:

Limit pojistného plnění, spoluúčast

Pojistné nebezpečí

Základní rozsah pojištění

Škoda nebo jiná újma způsobená IT

výrobkem

koda nebo jiná újma z výkonu

vlastnických a nájemnlch vztahů

k prostorám sloužlclm pro výkon

rofese

Regresnl náhrady ze zdravotnlho

nebo nemocenského pojištěni

Věci třetích osob

Věci zaměstnanců

a návštěvnlkú

V souladu s VPP O 2014/01 se ujednává, že výše uvedené limity pojistného plnění (vyjma limitu pojistného

plnénl sjednaného pro základni rozsah pojištěni) jsou sjednány jako sublimity limitu pojistného plnénl

sjednaného pro základní rozsah pdištěnl.

Rozsah pojištění

dle

čl 2.2

čl 231

čl 232

Čl 233

DPP OIT 03

DPP OIT 05

Llmlt I subllmlt

o lstného Inění

50 000 000 Kč

50 000 000 Kč

10000 000 Kč

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

viz DPP OIT 05

spoluúčast

10%.
min. 10 000 Kč,

max. 50 000 Kč

10%.

min. 10 000 Kč,

max. 50 000 Kč

10%,
min. 10 000 Kč.

max. 50 000 Kč

10%.
min. 10 000 Kč,

max. 50 000 Kč

10%.
min. 2 000 Kč

viz. DPP OIT 05
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8. Pojistné a úhrada pojistného

8 1. Pojistné je stanoveno na základě výše předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné
činnosti.

V případě změny ročního obratu jde o změnu pojistného rizika, kterou má pojistník a pojištěný
povinnost oznámit pojistiteli v souladu s či 11 odst. 2 písm b) VPP O 2014/01 nejpozději 3 měsíce

před koncem ročního pojistného období. Na základě výše předpokládaného ročního obratu pojištěného
pro další pojistné obdobi pojistitel navrhne novou výši pojistného

Předpokládaný roční obrat činí 120 000 000 Kč.

8 2. Rekapitulace pojistného, splátky

Roční pojistné

Obchodni sleva

Roční pojistné po slevě

Splatnost

Výše splátky

Datum splatnosti

8 3 Pojistné se sjednává jako běžné

V případě področních splátek se ujednává, že pojistitel neuplatňuje přirážku za področní způsob platby.
Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období Platba bude

prováděna na účet pojistitele

lí Ostatní články pojistné smlouvy se nemění

Ill Tento dodatek vstupuje v účinnost dne 1.

Nedoplatek ve smyslu tohoto dodatku za obdob

vypočteno interním systémem Generali Pojišťo

pojistitele

lV Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou ex

8 2018 a v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami

l od 1. 8 2018 do 30. 6 2019 činí G1 424 Kč (pro rata pojistné je
vna a.s základem je 360 dní v roce) a bude uhrazen na účet

emplářlch, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jed

Generali Pujlštnvna e s se sídlem Bělehradská 132, Praha z izo 54 IČO elassese olč czsssoolzva. je zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Mesiským soudem v Praze
pisová značku B zese e je clenem Skupiny Generali, zepsene v ilelskem ieglsiiu pojišťovacích skupin vedeném lVASS Klientský servis 544 168 lea generaíi cz smell servlsggenersli es

splátek v každém roce (vyjma první splátky)

Datum splatnosti první splátky pojistného

V Praze dne 16 7 2018

za pojistitele
Generali Pojišťovna a s

435 000 Kč

20 %

326 250 Kč

roční

326 250 Kč

1 7.

1.8.2018

V Praze dne
. . .

za pojistnlka
Operátor lCT, a s.


