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UNIGA
DODATEK C. 22 K, RAMCQVE RQJISTNE SMLOUVEo CESTOVNIM POJISTENI C. 3760522400

UNIQA pojiét’ovna, a.s.
Evropské 136, 160 12 Praha 6
|Cz49240480
DIC: C2699003142
Registrovéna u Méstského soudu v Praze, oddil B, 6. vloiky 2012
Zastupuje: Martin Blecha, vedoucn’ oddélem’ cestovnl'ho pojiétém’

Lenka Novékové, oddélenl' cestovm’ho pojiétém’

(déle jen .,pojistitel")

a

Janéékova filharmonie Ostrava
28. Ffjna 124, 702 00 Ostrava
IC: 00373222
Pfispévkové organizgce
Zastupuje: Mgr. Jan Zemla, Feditel

(déle jen ,,pojistnfk")

vyée uvedené smluvm’ strany prohlaéujf, 2e jsou zpflsobilé k prévm‘m L’Jkonflm a po vzéjemné dohodé
uzavr’raji tento dodatek 6. 22 v tomto znéni:

Pfedmétem dodatku (z. 22 je:

a) Stanovenl’:

— pojistného obdobu’ pro rok 2018, které zaél'né 1.1.2018 a konél’ 31.12.2018
- placem’ pojistného, které bude pojistnikem provedeno takto:
- do 1.9.2018 uhradi pojistm’k zélohu ve V373] K6 25.000,--
- do 1.10.2018 uhradJ' pojistnl’k zélohu ve viléi Ké 30.000,--
- do 1.11.2018 uhradl' pojistnl’k zélohu ve vyéi Kc“: 30.000,—-
- do 31.12.2018 pfedloil' pojistm'k pFehled pfedepsané evidence za ceié pojistné obdobl', na jejimi zékladé
provede pojistitel koneéné vyflétovéni. Toto vyfiétovénf bude splatné pfedanYm platebnl'm pfi'kazem do 15
dnl' ode dne prevzetl'. Pfipadny preplatek bude po odeétenl’ nékladl‘] zahrnut do zélohy na pfi'étf pojistné
obdobi nebo na iédost pojistnfka vrécen.

V pfipadé, 2e uvedene’ za’lohy nebudou odpovn‘dat skuteéné uzavr’ranému poétu pojiéténi, mohou partneFi
dohodnout Upravu vyée zéloh, event. pojistitel mflie predepsat mimoFédnou zélohu, pokud hlééené pojistné
vyrazné prekroér' uhrazenou zélohu.

b) Cislo Uétu pro platby roku 2018 7733909504/0600, nebo 1071001005/5500
Variabilm’ symbol pro platby roku 2018 3760522400
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c) DoplnénI ustanovem’ 5|. VIII. Zévéreéné ustanovem’

VIII. Zévéreéné ustanovem’
10. UNIQA souhlasI se zvefejném’m této smlouvy pojistm’kem v registru smluv dle zékona

63. 340/2015 8b., 0 registru smluv a nepovaiuje toto uvefejném‘ 2a poru§eni povinnosti mIéenIivosti dle§127 zékona 6. 277/2009 3b., 0 pojiét’ovnictvi.
Pojistm’k je povinen bezodkladné Informovat pojistitele o zasla’ni smlouvy sprévci registru sqv zprévoudo datové schrénky ID: 376052240
Smluvm’ strany ujednévaji, ie veékeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data vznikupojiétém’, které bo sjednéno touto smIouvou, do doby nabytl' L'Iéinnosti této smlouvy, se této smIouvépodfizuji s VyIjimkou ph’pado, kdy pojistm’k v dobé nabytf UEInnosti smlouvy védél nebo védét méI a mohl,2e pojistné udéIost jii nastala.
UNIQA a pojistm’k dale ujednévajI, 2e v pfi'padé zruéenl’ smlouvy od poéétku z dflvodu jejiho neuvefejnénl’v registru smluv pojistm’kem vzékonem stanovené Ihfité, mé UNIQA nérok na L’Jhradu administrativnichnékladfl, které js' vzniknou v souvisIosti se zpracovénIm smIouvy a jejl' sprévou. vyée téchto nékladu seujednéva’ na 1.000,-Ké. Pojistnik se déIe zavazuje k L'Jhradé pfipadné ékody, které by UNIQA nad rémecujednanych administrativnIch nékladD vznikla v dflsIedku poruéenl’ jeho povinnosti smIouvu uveFejnitv registru smluv.
Obé strany vilslovné prohlaéuji, Ze uréenou vyéi administrativnl’ch nékladfi povaiuji za pFiméFenou aodpovidajici obchodnim zvyklostem.

Ostatnl’ podml’nky smlouvy 6. 3760522400 véetné dodatkfl 6. 1-21 zt'JstévajI' beze zmény.
Tento dodatek tvoFI' nedIInou souéést smlouvy 6. 3760522400.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s pIatnostI’ originélu, z nichi kaidé sqvnI strana obdril'p0 jednom. Obé sqvnI strany prohlaéuji, 2e si tento dodatek pfed jeho podpisem pFeéetly, 2e byI uzavFenpo vzéjemném projednénf podle jejich VL'JIe, uréité a srozumiteIné. Autentiénost tohoto dodatku potvrzujl'svym podpisem.

Poéétek pIatnosti tohoto dodatku: 1.1.2018

Praha, dne: 8.8.2018 Ostrava, dne:

~ 13': mg:

za pojistitele za pojistnl'ka

zC: 77011967 - Monika Kohutové


