
Pojistná Smlouva
č.. 8059723828

Smluvní strany“

čsoB Pøjišťøvna, a. s., čıen høıdingu ČSOB
se Sídlem Pardubice, Zelené předměstíI Masarykovo náměstí 1458
PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: 02699000751
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele Zastupuje: lng. Přemysl KuntI account manager

KERSON spol. s r.o.
se Sídlem / místem podnikání Dobré, č. p. 80
PSČ 517 93

ICO: 45536040
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585.
(dále jen pojístník)

pojistníka zastupuje:lng. Jiří Rozínek, jednatel společnosti

uzavírají
tuto pojistnou smlouvu podle Zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský Zákoník").



Číslo pojistné smlouvy: 8059723828

čıánek ı.
Úvodní ustanovení

1 Nedílnou součásti pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podminky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen
"VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

2 Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěnich
sjednaných touto pojistnou smlouvou:

a) v jakémkoliv pojištěni majicim charakter pojištěni věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného
majetku. na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje. k okamžiku počátku pojištěni.

b) ve všech ostatních pojištěních:

KERSON spot. s r.o.
č. p. 80
51793, Dobré
IČO: 45536040

Pokud jsou některá pojištěni sjednána ve prospěch dalších pojištěných. jsou tito uvedeni u konkrétního
předmětu pojištění.

3 Neni-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak. je oprávněnou osobou ve všech pojištěních
sjednaných touto pojistnou smlouvou:
a) pojištěný. pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí. splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.

4. Neni-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná
touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:
Počátek pojištění: 06.08.2015 00:00 hodin
Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

cˇıánek ıı.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Pojištění odpovědnosti za újmu
V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní
část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"). které jsou
nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.
Dále se toto pojištěni řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK
2014 (dále jen .DPP PZK 2014“) a Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla Zabezpečení přepravovaného
nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"). které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.
Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník
výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014: '
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc". „pojištěná věc". „předmět pojištění" nebo

jiný pojem s obdobným významem. míní se jim pro účely pojištění odpovědnosti Za újmu sjednaného timto
odstavcem pojistné smlouvy věc. na které vznikla újma. za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.

- Je-Ii v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo
loupežným přepadením". „Odcizeni předmětu pojištěni krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením".
„pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením" nebo jiný pojem
s obdobným významem. mini se jim pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného timto odstavcem
pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného Za újmu vzniklou poškozenému na
věci jejím odcizením krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením.

- Je-Ii v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištěni“ nebo jiný pojem s obdobným
významem. míní se jim pro účely pojištěni odpovědnosti Za újmu sjednaného timto odstavcem pojistné
smlouvy místo. kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).

- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu
sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu. že pojištěni sjednané tímto
odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

Odchylně Od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 Se ujedna'vá. že pojištění se vztahuje i na odpovědnost Za újmu.
za níž pojištěný odpovídá osobě. která je v relevantnim vztahu k pojíštěnému.
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Číslo pojistné smlouvy: 8059723828

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají. že limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč je horní hranici
pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědností za újmu sjednaných touto
pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 Za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědností za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené Odpovědnosti pojištěného
Za újmu Způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast j
20 000 000 Kč Ceská republika 10 000 Kč)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
V souladu s čl. Il odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává. že se pojištění vztahuje na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného Za:
a) majetkovou újmu Způsobenoujinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na Zdravi nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních

útrapách při ublížení na Zdravi Či usmrcení
c) následnou finanční újmu
způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast j
5 000 000 K Česká republika 5 000 Kčj

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu
V souladu s čl. Il odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává. že se pojištění vztahuje na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného Za čistou finanční újmu` kromě schodku na svěřených finančních
hodnotách. újmy vzniklé v příčinné Souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v přičínně
souvislosti s rozhodnutím Orgánu obchodní korporace.

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění [spoluúčast
500 000 Kč Česká republika! 5 000 K`

Pojištění odpovědností za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem
Závazku pojištěného
V souladu s čl. lI odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává. že pojištění se vztahuje i na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu Způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví
pojištěného. byly však pojištěnému Zapůjčeny nebo je užívá Z jiného právního důvodu. Toto pojištění se
nevztahuje na odpovědnost Za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech. plavidlech.

V souladu S ČI. ll odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává. že pojištěni se vztahuje i na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného Za újmu způsobenou na movitých věcechI které pojištěný převzal a které
mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědností Za újmu dle či. ll odst. 2. písm. b) a c)
VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědností pojištěného Za újmu způsobenou poškozenému na věcí jejím
odcizenim, nebo odcizením součástí věcí. krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením
jinou osobou. poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednanèho touto pojistnou Smlouvou.
avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění. které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP
PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014. a to v Závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků Zabezpečení
uZamćeného místa pojištění. které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast
100 000 K Česká republika 1 000 Kč
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Cisıo pojisinè Smıøuvy; 8059723828

Článek III.
Hlášení škodných událostí

Vznik Škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského Zákoníku povinen oznámit
pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB PROFiRlSK s.r.o.
Odbor klientského centra Krunertova 425
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 500 O4 Hradec Králové

TEL.: 605 443 737

C/ánek IV.
Pojistné

Pojistitel a pojistnik sjednávají. že pojistné Za všechna pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným
běžným.

Výše pojistného Za jednotlivá pojištění Čini:

Pojištění Pojistné Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti Za újmu 57 569 Kč 57 569 Kč

Součet 57 569 Kč 57 569 Kč

Pojistné = pojistné Za všechna pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné obdobi v délce 1
pojistného roku nebo je-li pojištěni sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné Období, které je u takového pojištěni
rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné Za všechna pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou Za pojistné období v délce 1
pojistného roku

Splátkový kalendář
Placení pojistného Za všechna pojištění sjednana' touto pojistnou smlouvou se do 06.08.2016 00:00 hodin řídí
následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného Splátka pojistného
05.09.2015 14 392 Kč
06.11.2015 14 392 Kč
06.02.2016 14 392 Kč
06.05.2016 14 392 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
čisi0180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059723828.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s.. člena holdingu ČSOB.
Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben Zaokrouhlováním a v celé výši
jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.):
06.08., 06.11., 06.02., 06.05.

Výše pojistného Za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem Zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího
pojistného období.

článek V.
Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Ing. Přemysl Kunt
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Číslo pojistné smlouvy: 8059723828

1. Pojistnik uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

a) V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o Změně některých Zákonů. ve znění
pozdějších předpisů, a v sou/adu se Zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a O rodných číslech a O
Změně některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním Osobních údajů,
respektive souhlas s využíváním rodného čísla.

b) V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o změně některých Zákonů, ve Znění
pozdějších předpisů. výslovný souhlas se Zpracováním citlivých údajů Za účelem provozování pojišťovací
činností. činností souvisejících s pojišťovací činností. zajišťovací činnosti.

c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o Změně některých zákonů (Zákon O některých službách informační společnosti). ve znění pozdějších
předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu Za účelem šíření obchodních sdělení.

d) V sou/adu s ustanovením § 128 odst. 1 Zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištěni určeným subjektům.

Pojistnik byl pojistitelem informován o účelu Zpracování osobních údajů. výčtu Zpracovávaných osobních
údajů. identifikaci správce a období zpracování osobních údajů. k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny.
Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele. které jsou nedílnou součásti
této pojistné smlouvy.

Pojistnik uzavřením této pojistné Smlouvy uděluje pojistiteli v souladu s ustanovením § 441 a násl.
občanského zákoníku, plnou moc k tomu. aby ho zastupoval. jeho jménem právně jednal a tam. kde mu
obecně závazné právní předpisy takové právo poskytují. aby jeho jménem požadoval jakékoliv informace od
orgánů veřejné moci (např. orgánů činných v trestním řízení. správních orgánů apod.) nebo od jakýchkoliv
třetích fyzických či právnických osob (např. zdravotních pojišťoven) nebo aby jeho jménem u Zmlněných
orgánů a fyzických či právnických osob nahlížel do spisů těmito orgány či osobami vedenými a činil si z ních
výpisy či opisy.

Pojistnik prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami
pojistitele. které jsou nedílnou součásti pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich
převzetí. Dále pojistnik potvrzuje. že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi
vybranými ustanoveními pojistných podmínek Zvlášt' uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistiteiem
zájemci o pojištěni". která by mohla být považována Za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753
občanského Zákoníku. a souhlasí s nimi. Pojistnik také prohlašuje. že jeho Odpovědi na písemné dotazy
pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského Zákoníku jsou pravdivé.

Pojistnik Čestné prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojístiteli pravdivě stvrzuje. že má objektivně
existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou. neboť je na jeho straně
naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je
- ve vlastnictví. spoluvlastnictví (včetně přídatného). společenství jmění či řádné. poctivé a pravé držbě

pojistnika;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé Z věcných práv k cizím věcem

(např. věcné břemeno, zástavní právo. Zadržovací právo apod):
- sice ve vlastnictví třetí osoby. ale pojistnik oprávněně vykonává jeho Správu (např. jako správce či

svěřenský správce apod):
' pojistnikem po právu užíván na Základě smlouvy;
' pojistnikem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické Osoby. jejíž je pojistnik členem či společníkem. členem jejího

orgánu nebo tím. kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na Základě dohody či jiné skutečnosti.“
° ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společniků pojistnika. členů jeho orgánů nebo toho. kdo

pojistnika podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k Zajištění dluhu pojistnika nebo dluhu. jehož je pojistnik věřitelem;
' součásti majetkové podstaty (je-li pojistnikem insolvenční správce jednajici na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob. které tento majetek od pojistnika pořidily.

b) Finanční ztráty. jichž se má pojištění týkat. hrozí

- pojistnikovi;
- osobě blízké pojistnikovi;
- právnické osobě. jejíž je pojistnik členem či společníkem. členem jejího orgánu nebo tím. kdo

právnickou osobu podstatně ovlivňuje na Základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistnika. členům jeho orgánů nebo tomu. kdo pojistnika podstatně ovlivňuje na

základě dohody či jiné skutečnosti.
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Číslo pojistné Smlouvy; 8059723828

c) Sjednávané pojištění odpovědností
- je pojištěním pojístnikovy odpovědnosti Za újmu;
- je pojištěním Odpovědnosti Za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním Odpovědnosti Za újmu Osob. které mohou Způsobit újmu pojistníkoví (např. pojištěni

odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistnikovi. coby Zaměstnavateli);
' je pojištěním odpovědnosti Za újmu právnické osoby. jejíž je pojistnik členem či společníkem. členem

jejího orgánu nebo tím. kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na Základě dohody či jiné
skutečnosti;

- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společniků pojistníka. členů jeho orgánů nebo toho, kdo
pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo

- je pojištěním odpovědností Za újmu osoby. která se při plnění Závazku pojistníka Zavázala provést
určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištěni věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom
místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného
nebezpečí.“ podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou. a to nejvyšší Ze Spoluúčastí
sjednaných pro pojištění. v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu
výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné Smlouvy nebo pojistných podmínek. které jsou její nedílnou
součástí. pojistitel a pojistnik výslovně sjednávají. že je-Ii pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická
osoba), pak se všechna pojištěni věci či staveb (není-li stavba Samostatnou věcí. ale jen součástí jiné věcí)
sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci Či stavby. které jako majetek
pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodně události součástí obchodního závodu pojištěného
podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro
pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.

6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7 Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 6

8. Pojístnik KERSON spol. s r.o. pověřuje společnost PROFIRISK s.r.o. TEL.: 605 443 737 vedením (řízením) a
Zpracováním jeho pojistného Zájmu. Obchodní styk. který se bude týkat této pojistné smlouvy. bude prováděn
pouze prostřednictvím společnosti PROFIRISK s.r.o. - Zplnomocněný makléř. Pouze společnost PROFIRISK
S.r.o. je Oprávněna přijímat Smluvné Závazná oznámení. prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.

9. Přílohy:
1) VPP OC 2014
2) VPP ODP 2014
3) DPP PZK 2014
4) DPP PZN 2014

10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly. přičemž jedno vyhotovení obdrží
pojistník. jedno makléř a Zbývající pojistitel.

(Z'ı

; , v' Dolin-„zu Dot.“ uškv
7 „nf c J 80 51;' .9:-1

i.“ ` jf' 'Z ' Dıcżczzısseöoúo
/í ` -_' -“ fzżx 494869012

V Dobrém dne 5.8.2015

.__Í > f

v Pardubicích dne 5.8.2015 .................ke.„_„flť.'...i1. . .
razítko a podpis pojistitele
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Dodatek č. 1
(dale také jen „dodatek“)

k pojistné Smlouvě č.
8059723828

(dále také jen „pojistná Smlouva“)

Smluvní strany:

CSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu CSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458
PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: 02699000761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567[dále jen pojistitel)
tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: lng. Přemysl Kunt, account manager

KERSON spol. s r.o.
se sídlem /místem podnikání Dobré, č. p. 80
PSČ 517 93

IČO: 45536040
Zapsana' v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen ..pojistník“)

pojistníka ZastupujeIIng. Jiří Rozínek, jednatel společnosti

se dohodlyI že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto.



Číslo pojistné smlouvy: 8059723828 dodatek 1

Clánek l.
Sjednání nových právních vztahů pojištění

Vedle pojištění již pojistnou smlouvou sjednaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku pojistitel a pojistník
nově sjednávajiI s počátkem pojištěni ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, následující pojištění detailně
specifikovaná v dalších odstavcich tohoto článku dodatku

1. živeıni pojištěni
V souladu s Článkem |. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní
část Žívelni pojištěni VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součásti a přílohou této pojistné
smlouvy.

RoAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištěni: Specifikace předmětu pojištění:
5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a
věci uvedených v či. III, odst 2 a 3 VPP
misto pojištěni: vlastnictví předmětu pojištění: pojistná hodnota'
č. p. 80, DobréI 517 93; Kvasinská 637, vlastni i cizi nová cena
Solnice 5.1701
Pojištění se sjednává pro horní hranice pojistného způsob pojištěníf) spoluúčast:
případ negativního působení plnění (Kč):
pojistných nebezpečí:
FLEXA 5 000 000 Kč 5 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí 1 250 000 Kč 1R 5 000 Kč
Povodeň nebo Záplava 1 250 000 Kč 1R 5 000 Kč
Vodovodní škoda 1 250 000 Kč 1R 1 000 Kč

předmět pojištění: specifikace předmětu pojištění:
6. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v
či. lIl, odst. 2 a 3 VPP
místo pojištění: vlastnictví předmětu pojištění: pojistná hodnota:
č. p. 80. Dobré, 517 93; Kvasinská 637I vlastni nová cena
Solnice 51701
Pojištění se sjednává pro horní hranice pojistného způsob pojištěníř) spoluúčast:
případ negativního působení plnění (Kč):
pojistných nebezpečí:
FLEXA 200 000 Kč 5 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí 200 000 Kč 5 000 Kč
Povodeň nebo záplava 200 000 Kč 5 000 Kč
Vodovodní škoda 200 000 Kč 1 000 Kč
TZkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištěni prvního rizika a v tomto případě je homí
hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění,“ je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob
pojištění“ prázdné, rozumi se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném
speciálnlm právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

vÝKLAD POJMÚ
Pojmem FLEXA se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo
Zničeni předmětu pojištění Způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem Doplňková živelní nebezpečí se pro účely této pojistné smlouvy rozumi živelní pojištění sjednané pro
případ poškození nebo Zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. |l odst. 2. VPP Z
2014.
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Číslo pojistné smlouvy: 8059723828 dodatek 1

2. Pojištění odcizení
V souladu s článkem l. pojistné Smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní
část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014")I které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištěni řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla Zabezpečení proti odcizení DPP PZK
2014 (dále jen "DPP PZK 2014")I které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-Ii touto pojistnou smlouvou v souladu s čI. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného
nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranici pojistného plnění za pojistnou
událost Způsobenou poškozením nebo Zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv Znečištěním,
zfzıbarvenímI kresbami či nápisy.

RoAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: specifikace předmětu pojištěni;
5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a
věcí uvedených v čl. Ill, odst. 2 a 3 VPP
místo pojištění: vlastnictví předmětu pojištění pojistná hodnota:
č. p. 80l Dobré, 517 93; Kvasinská 637I vlastní i cizi nová cena
Solnice 51701
Pojištění se sjednává pro horní hranice pojistného způsob pojištěnízı) spoluúčast:
případ negativního působení plnění (Kč):
pojistných nebezpečí:
Pojištění odcizení 300 000 Kč 1R 5 000 Kč

Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z2,Z7 čl. l|| DPP PZK 2014 se
ujednává. že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 3 násobku limitu
pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně
zabezpečení. Odchylně od DPP PZK 2014 čl. 5 Odst. 12 se rozumí otvorovou
výplní také prosklený otvor s plochou větší než 800 cm2 ve dveřích.

vandaıismus 30 000 Kčj 1R j 10 %. min. 1 000 Kč
předmět pojištění: specifikace předmětu pojištění“.
6. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v
čl. III, odst. 2 a 3 VPP
misto pojištěni: vlastnictví předmětu pojištěni: pojistná hodnota:
č. p. 80, DobréI 517 93; Kvasinská 637, vlastní nová cena
Solnice 51701
Pojištění se sjednává pro horní hranice pojistného způsob pojištěnízı) spoluúčast:
případ negativního působení plnění (Kč):
pojistných nebezpečí:
Pojištění odcizení 100 000 Kč 1R 5 000 Kč
Vandalismus 20 000 Kč 1R 10 %, min. 1'000 Kč
TZkratkou „1Ru se pro Účely této pojistné Smlouvy rozumí pojištěni prvního n'Zíka a v tomto případě je homl
hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-/i pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob
pojištění" prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném
speciálním právním režimu a homí hranice pojistného plněníje určena pojistnou částkou.

vÝKLAD POJMŮ

Pojmem Pojištění odcizení se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku
škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. lI odst. 1. VPP K 2014.

cˇıánek ıı.
Speciální smluvní ujednání

Souhrnné roční limity pojistného plnění:
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Číslo pojistné smlouvy: 8059723828 dodatek 1

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávajíI že limit pojistného plnění ve výši
1 450 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele Z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou Za
pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a Způsobené pojistnými
nebezpečími vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminI íavina, pád stromůI stožárů a jiných
předmětů, zemětřesení, tiha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna. Tento limit
pojistného plnění se vztahuje i na pojištěni přerušení nebo omezení provozu Z důvodu věcné škodyI došlo-li k
věcné škodě Z příčiny vichřice. krupobitiI sesuv půdy. Zřicení skal nebo Zemin, lavína, pád stromů, stožárů a
jiných předmětůı zemětřesení. tiha sněhu nebo námraza, náraz vozidla` kouř, nadzvuková vlnal je-li v pojistné
smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl.
ll v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu. limit pojistného plnění se na ně
nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši
1 450 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele Z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou Za
pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a Způsobené pojistnými
nebezpečími povodeň nebo záplava. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo
omezení provozu Z důvodu věcné ŠkodyI došlo-li k věcné škodě Z příčiny povodeň nebo Záplava, je-li v pojistné
smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím Záplava, povodeň sjednána v čl. ll v samostatné
části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Clánek III.
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. Ziveıni pojištěni 6 630 Kč 6 630 Kč
2. Pojištění odcizení 2 748 Kč 2 748 Kč
3. Pojištění odpovědností Za újmu O Kč 57 569 Kč

Součet 9 379 Kč 66 949 Kč

Změna pojistného celkem 8 360 K-
0d 15.09.2015 00:00 hodin do 06.08.2016 00:00 hodin c
Součet splátek pojistného Z předešlého dodatku číslo 0 43 176 K.
Od 15.09.2015 00:00 hodin do 06.08.2016 00:00 hodin c
Součet 51 536 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 pojištění (kladná
částka) nebo pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištěni. 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 změnách provedených tímto
dodatkem pojistné smlouvy se do 06.08.2016 00:00 hodin řídi následujícím splátkovým kalendářem:
Datum splátky pojistného Splátka pojistného
15.09.2015 1 325 Kč
06.11.2015 16 737 Kč
06.02.2016 16 737 Kč
06.05.2016 16 737 Kč
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C1510 pojistné smlouvy: 8059723828 dodatek 1

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišt'ovrıy, a. s.I člena holdingu ČSOB.
ćiflıø 18013511210300 u Československá obchodni banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059723828.
Pojistné se považuje Za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. S.. člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistnik sjednávaji délku pojistného období ve všech pojíšténich sjednaných tímto dodatkem pojistné
smlouvy následovně:
a) prvni pojistné obdobi ve všech pojištěnich sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce

ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího
dne konce pojistného obdobi všech pojištěni sjednaných samotnou pojistnou smlouvouI nebo je-Ii pojištění
sjednáno na dobu kratšíı tak se prvni 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 obdobi ve všech pojištěních sjednaných Samotnou pojistnou
smlouvou.

Výše pojistného Za další pojistné Období se řídí Splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na Začátku dalšího
pojistného období.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 15.09.2015

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

Správce pojistné smlouvy: lng. Přemysl Kunt

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5

Přílohy:
1) VPP Z 2014
2) VPP K 2014

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly. přičemž jedno vyhotovení
obdrží pojistnikI jedno makléř a Zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují. že si tento dodatek přečetlyI že jej
uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitéI vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a že s jeho Obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy svých
oprávněných Zástupců.

V Dobrém dne 14.9.2015 ....................... , ..................................
razítko ąfpodpis pojistníka

V Pardubicích dne 14.9.2015
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Dodatek č. 2
(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č.
8059723828

(dále také jen „pojistná Smlouva“)

Smluvní strany:

CSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu CSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice
IČO: 45534306ı DIČ: 02699000761
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec KrálovéI oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele Zastupuje: Ing. Přemysl Kunt. account manager

KERSON spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání č. p. 80
51793 Dobré

IČO: 45536040
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec KrálovéI Oddíl C, vložka 1585
(dále jen ..Pojistnik")

pojistníka ZastupujeIIng. Jiří RoZínekI jednatel společností

se dohodly. že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:
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Článek I.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou

smlouvou

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

ZMĚNY
Pojistitel a pojistník výslovně sjednávajiI že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ
obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného
zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu
předejitl jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě
pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištěni)I a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech.
které tímto dodatkem Změněny nebyly:

V souladu s článkem l. pojistné smlouvy se toto pojištění řidi také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní
část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou
nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu,
za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednáıvajíI že limit pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč je horní hranici
pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto
pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného
Za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. Il odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištěni spoluúčast
30 000 000 Kč Česká republika 10 000 Kč

Výše příjmů Z pojišťované činnostiI které jsou Základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně Z
přijmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činností: 90 000 000 Kč. Ve smyslu či. Ill odst. 3. písm. a) úvodní
částí VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů. která činl 20 % a více. Nově
dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná
smlouva na dobu delší, než 1 rok).

článek ıı.
Speciální smluvní ujednání

Clánek III.
Změny ve výší pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou

po nabytí účinnosti tohoto dodatku
Výše Dojistne'ho za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění Změna ročního pojistného Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění O Kč 6 630 Kč
2. Pojištění odcizení 0 Kč 2 748 Kč
3. Pojištění odpovědnosti za újmu 13 918 Kč 71 487 Kč

Součet 13 918 Kč 80 867 Kč

Strana 2 (z celkem stran 4)



Číslo pojistné smlouvy: 8059723828 dodatek 2

Změna pojistného celkem 832 K-
Od 15.07.2017 00:00 hodin do 06.08.2017 00:00 hodin C

Součet splátek pojistného Z předešlého dodatku číslo 1 O Kč
Od 15.07.2017 00:00 hodin do 06.08.2017 00:00 hodin
Součet 832 Kč

Změna pojistného = pokud se timto dodatkem ruší stávající pojištěni a Zároveň se toto pojištění Znovu sjednává
Z důvodu změny pojištění. je to rozdil mezi původní a novou výši pojistného (kladná nebo Záporná částka) nebo
pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištěníı je to výše pojistného za nově sjednané pojištěni (kladná
částka) nebo pokud se timto dodatkem ruší stávající pojištěniI je to výše pojistného Za Zrušené pojištění (Záporná
Částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřenl v ročním pojistném

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

Splátkový kalendář
Placení pojistného Za všechna pojištěni sjednané pojistnou smlouvou a po Změnách provedených timto
dodatkempojistné smlouvy se do 06.08.2017 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:
Datum splátky pojistného Splátka pojistného
15.07.2017 832 Kč

Pojistné poukáże pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a. s.I člena holdingu ČSOB.
ćíslo 180135112í0300 u Československé obchodní banky. a. S.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059723828.
Pojistné se považuje Za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny. a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistnik sjednávají délku pojistného obdobi ve všech pojištěnich sjednaných timto dodatkem pojistné
smlouvy následovně:
a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce

ode dne počátku všech pojištěni sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího,následujícího
dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvouI nebo je-Ii pojištěni
sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období Sjednává v délce rovné pojistné době;

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

Výše pojistného Za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem Zaslaným pojistnikovi na Začátku dalšího
pojistného Období.

článek ıv.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 15.07.2017

Ostatni ustanovení pojistné smlouvy| než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku. se timto dodatkem nijak
nemění.

Správce pojistné smlouvy: lng. Přemysl Kunt

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 4

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní sily| přičemž jedno vyhotovení
obdrží pojistník| jedno makléř a Zbývající pojistitel.
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Smluvní slrany lohoío dodatku po jeho dukladném přečtení výslovně prohíašují. że si lenío dodalek přečetlyj Že jej
uzavírají podle Své prave a svobodné vùlıš| určité, váżnë a srožıunıíteíné| níkol'rv v Iísni ćí Za nápadně
nevýhodnýcn podmínek a že s jeho Obsahem Souhlasi. Na důkaz Io'rıo připojuji vlastnorućní podpisy Svých
oprávněných zástupců.

_ (i) Dobré čp. 80
x - .M 517 93 Døbrê

r.“ . Enso“ Dıcz czAssaóv
1' ,v Dohrêm dne 7.7.2017 ..... ł............. 11;.........*j..'..'_°_.f.:..ř....'..`,..9... WW'I“°“°“'°'
razítko a“podpis pojistníka

ˇ\\
v Pardubicích dne 7.7.2017 ..................................\ ______________

razítko a podpis poiístìele
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