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DODATEK č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č.

8059153516

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvnl strany

CSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu CSOB

se sídlem Pardubice. Zelene předměstí Masarymvc namesti :p 0156

PSČ 532 18

lCO 45534306. DlC CZGQQOOUGT

zapsana v obchodnim (ejslráku vedenem Klayshvm seamen? v Hraoo Kra ove oddil B vložka 567

{dale jen pOjlslllell

let 800 100 77? fax 467 007 444 www—:mboo; cz:

pejlstztele zastupuje _ccow“ manager

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem místem podnikání 17. listopaitl. 2“ 7'2 15

70800. Ostrava — Poruba

[CO 61989100

{dale jen ..pOjlslnik'*l

se dohodly “ze vyse wed-ma pogstna smowa se meri a zlep-inne zam



Čislo popstne Smlouvy 8059153516 dodatek 1

Článek I.

Změna již existujících právních vztahu pojištěni sjednaných pojistnou

smlouvou

1. Pojištění vozidel sjednané článkem ll. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti

tohoto dodatku měni následovně:

NOVÉ

Pcnstltei a oopstnik ‘4"."S‘CTVT‘E sedne/ay :e pojištěni se ode dne nabyli učmnosl! tohoto dodatku

NOVÉ VZTAHUJE i na následující hodnoty pojistného zájmu (nasledujici nové předměty

pojištěni). a to s pararnetw cons „veder,/"*: L. ledním—yan novych nodnot pojistného 23;le

lnovych předmětu DOjIŠÍÉ'“

V souladu s článkem ! oonstne sumlouw se lon? nouszíe'w' m. fake “všeobecným poglsmymu nomnínkaml »- zvlašlnl

Část Doušlém vozxdel VPP w „:*/1 dále “eo "VDC HA 20‘4”“ Dale se toto oouštena řšCll lake. oodmmkaml pro

poskytovaní Aszstenňm slnizw KS ZC 34 Mme

Všechny ;)szstne Dodwnkv uvedene ’5va (7.133" vyše 'sou nedunou součastí a nřllohou telo poustne

smlouvy.

 

Wm "AS ŘÍJ .1"

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

 

Předmět (vozidlo) Č Řeglslraów.: znaé'ra TC,-mw značka ; typ, ; druh

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

8 7T42151 Shona Super!) osohm

V|N TRIM #776334 vlasmlclví madla: pousma hodnota:

TMBC063U78901511:? 12-918 vlastm obvyklá cena

Pojištění se územní rozsah pojistná částka roční limit plnění s oluúčast'

sjednává v rozsahu: pojištěni: (Kč): (Kč): p '

HA i[vrooa včetně ČŘ 17C WW 5 3'3. mm 5 000 KČ

ODC J'Ew‘cpa včetně CFM ' 7t? 7W" 5- mm ’5 OOO Kc":    
 

ASISTENČNÍ SLUŽBA

V pflpadé havane odolzen; nebo. poruchy vozmdla drah-_: osobn: terennl dodávkove ooytne

nakladni tahač návěsu aulehzs se IFOHŠYĚ'W m?; avan? "a 3S1819F5F“ službu ČSOB Pojišťovna Asistence na

telefon + 420 222 803 442 s nepřetržllou službou 24 nor: '“ ciemwě Qozsan a podmmkv asmfenčnmh sluzeb. jsou

dany pc—drnmkam: AS 20% ktere l'žíčb ohavnou le'o sousto-e smlouvy

„ AWM, . \
“C?/u „mc

POJISTNÉ PLNÉNI

Dodminkou vzmku prava "a pousme plnem 7n Škodou) udalost spočivanci v odczzeni vozpdla nebo jeho časll

krádež! nebo loupežnym přepadem-'n ve sn‘vsm časti A Ci H odst 2 VPD HA 2014 je že VOZlle bylo v době

vzniku Škodne udamsh zabezpečeno mmlmašne zvusobem slanovenym ve V'PP HA 2014 častl F Předpis

zabezpečen vozudel oml: omlzem

VYKLAD POJMU

Zkratkou (pojmem-jl HA se pro ucel—; lem ;mnstne S'Whířtvw romxml “novemu ooušlenz vozndla ole Cash A Čl ll odst 1

VPP HA 2014 pro píload pl.-sobem po mych Hebe/”perm střel par: naraz požar vybucr blesk, krupobití

 

VlChřlce pád jakychkohv věc? povodeň zap'ava zásah FEI: osoby Dohřešováni v oříčmoe souvaslosh s dopravm

menodou setřenml palm”

" in odozem vozldla dle Cast. A víl ll odst

„„zen' kradežl nebo lcnneznym přeoaoerum

  

 

„ na
A: „ pg}.
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Číslo poílstne Smlouvy 8059153518 doaatex '

Článek II.

Zmény ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou

po nabytí účinnosti tohoto dodatku

 

 

 

  
 

 

Vy'še aojístneho za jednotlíva pojísténí Cum.

Pojištění I Změna ročního pojistného Roční pojistné po změnách

1. Pouštění vozade: í 4 57*} KC 73 825 KČ

Součet ' 4 579 Kč 73 825 Kč

Změna pojistného celkem í 7 902 Kč

0d 13.08.2015 (lt)-“00 nodm do 01.04.2016 wi; * “ l “ ‘ 

 

 
 

Změna Qoiistného : pomc se tímto 5131151!er '.:;\

z duvodu zmeny uopštén: to 5 "ozvu I“ . ' '

poxuo se tuvto ;lodatxen“ s;ecma„a v:

(častka) ne:-3:0 pom-ft se tmto nooatn—rm

častka,

    

Qt »

   

   

&: row: germane pejlstem gkxadna

pOJSU’IBf‘C za .Iíugonc- po; Štém (zaporna

Změna ročního pojistného = změna po; stí—em; v—„aořem .. Ming" {*7 :)oílsmem

Roční goiístne' go změnách : pol.str=e za vSecn'w. mama LU}!SI&m smmana pajssmou smlouvou a dodatky

poíístne smlouvy vyjádřena \: rodním ooysívwem

 

Splátkový kalendář

Placení pojístneho za vsechna popštem meurana magma. Sr'thquu a po zménacn píovedenych tímto

dodatkem pryistne smsouvv se do 01.04.20161'Jljl00 nomn řídí nasledgpcnm splátkovym kalendářem:

Datum splátky pojistného i Splátka pojistného
,

13.08.2115 1 2 902 Kč

 

 

  
 

Paname ooukaže pousmvk na ucet REN’MM a s

Číslo

konstantní symbol .3558.

vanahílm Svmho

Pogístne se DovaZuíe za Lírrazene on;-am přlpsan na učet iii Muf—„tla a s

Poixsmel a 90115th jednání;-a;: seam prgmi-‘N‘m ontutw w NM: ;Joyšténvm sleonanych tímto dodatkem popstné

smlouvy následovně

(1) pwm poíístne období ve všech políštemch sícdnanym tanto :.lodatkcm pcílstne smlouvy se slednava v délce

ode dne počátku všech pouštění Sjednanycn tímto oodatxem powme smlouvy do nejblíz'Šího následuíicího

dne konce pouť—mého obdobu všech políáteu. síeoranym sawotntzu potístnou smíouvou. nebo íe—Il pouštění

slednano na ocbu mama fak se prví“ {.5me mums: 'zdnava .! delce rovno pnustne dobé.

h‘: druhe a kaz‘oe další pollstmí; ';tzuobí w; vse/„r: poustenim sjecnarycn těmto dooatkem pousmé smlouvy se

sgednava v delce shodne s délkou puustnycn obdcm. 4» 05'9ch pol Stem-tn Slednanych samotnou popsmou

smlouvou

 

Výše poíístného za dalš popsme období se ".dí gaatmvvm hale-notářem zasmnym poííszmkov; na zaCatm daismo

popstného období

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabyva platností (mem peha; pmmsu rméma squ-m m mranam: a Jm'mnstí (mem 13.08.2015

Ostatní ustanowan, poustne smlouvy než tetanu-w

nemění

 

=: vvs'ome zrmnéwa tomto Gcctatku. se !ímto dodatkem filjak

sz'avceponsme smlouvy „ní'ína Tomkova tele—3m!- 5982:7990} emo: „má tomkovafcjcsoopoycz

Stran 1 “' : “HHS!“ s[rar .:



Čislo oottstné smlouvy ŘGRQtFBEtG mdatak '

Počet sttav dodatku Dongwe S'htmtw ne;: rar—its? .1

  tento dodatek rottstne _ * mw, )% wva'Cv-an ve A stemťmsech Rhyme; Draw» st v pitímt: jed'wc whore-«em

obdržt potlstntk ;edno maktet a Zhv'va'lf“1'lé horstva

 

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho dukiaonem pfeiter‘i vysiov'wé prohtašup že 5: tento dodatek přečetty Že je;

uzavirati poďte sve crave a svobodne Jute arc-‘3‘: nžné a srozumitelné rzknhv ttsm Čt za napadne

nex/vhodnych oommnek a 2:— s ‘PM onsanem SP,-triem Na dukaz toho přtootutr vtastnomcm podDISV svych

ouravnénych zástupu;

VYSOKÁ SKO: A E?” „',-kf

WC“? rm = _—

7'31 3? ' .' '.L ;

    

    

V Ostravě dne 12.08 2015

    razítko— „ ooctpts potistníka

V Ostravě the *2 “R Zr“ ‘5

    razítko a :Jnrtaiqpnlmtitmo

cť'n'm .1 "33$“,er stran .4



Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy

č. 8059153516

Tento splatkovy kalendar“ uwavage wtatky pusy—eno za Janem Dmštem ale vyše uvedenem dodatku

poustne smiouw na polisme obdotiw new; m pinssmm “tomu od 13.08 2015 pin: m h:;chn do 01.04.2016 0000

hodin.

POJiszmk )e pox/men mm punsme ; faxem-„11mmKummer,“ a. Malik“ ‘r‘

 

Datum splátky pojistného Splátka pojistného

13 08.2015 1 2 902 KC

 
 

   

POJISIUé DoukaZe popslmk na učet RCNC'JMA a s

(:1le

konstantm symbol 3558

uanamlm symbol—

Polustne se považuge za unrazene dnem musam a „r.e' :15 warm a s:

 

\l Ostravě dne 12 08 2815



 

“"$-'o

 

ČSOB Pojišťovna “**

CSOB Polístovna a s ::Ien holdlnou L5,»: ‘ \ Sdělení informaci pojistitelem

se Sídlem Pardubíce Zelene predmestí lvlasarvkovp namestí :p :45í3 ,. . ... _ .

PSČ 532 18 Ceská republika zajemCI O pOletenl

lCO 45534306 DIC CZBQBOOOTG‘:

zapsána v obchodním rejstříkí verrenerr Wash s HANG!“ . ++

Kralove oddíl B. vložka 573“

(dale Jen „polístítel'fí

Tel.: 800 100 777, fax 467 007 444, „v:—„w usnou-cí it;:

  

  

Hlavní předmět podnikani pojistitele: Soustava? cmro<t cte zakona ,; 27.71 ‘ Sb o popstov'nctw ve znení pozoégších

- ,.. _
en.;nsu

Nazev a sídlo orgánu dohledu: _ wa warndíw ftvm'ka se Sídlem na adrese No. Příkooe 28 115 O3 Prana l

 

Pojišťovací zprostředkovatel (dale take “PZ") jednej/'o:

jménem pojistitele na základě smlouvy o

zprostředkování pojištěni:   
 

Nazev _ír'nenn a semen. PZ a kontaktní adage

Informace o obsahu pojištěni

pOllSÍIÍGÍ slecnava popstenl maletku oopmednnsa a [„IlTy'Cň r‘zu ronmkatekz a orgamzac'. ktere muže zahrnovat

 

 

' ZžvelPl opgašténí - D'lltŠTĚn' odpovědností tyzíckych a pravnickycř osob

. Pojístění majetku na všechna nzíka „ALL RISKS ' DÚlIŠÍĚ'W odpovednost za umo zousobenou v souvzslostl s

' Pouštění Zlvelního přerušení provozu mskvtovan rn odbornych služeb

' Pollšteni odmzenl ' pousteni urdena pro sulníčníno naklaomho dopravce neoo

- Pouéténi strOJu zaslete—ie Hen? vn,-ZC zahrnovat

~ Pojištění elektroníckých zařízení ktere muže zahrnovat - Pouštění odpovědností Sílníčního nakladníno dopravce za

- Pouštění véci umu na přepravované zasílce

- Pouštění finančních zírat » Fonšténí odpovědností zasilatele za unnu

- Pouštění stroíniho přerušení pravou _ Donéléni tmančních zírat

- Stavebně-montážní DOJlŠYÉm na všechna rízwa ktere "níže ' \ .;ísrém rjujooveonost za škodu zousobenou pří vykonu

zahrnovat íJ'wolíl'i

Pojištění věcr - novom vozvoel ktere Nuke zah'novar

- POjiŠIénl odpovědností - Pollálém vczulel

— Pouštění ztraty oc'ekavaneho Získu " DCJTŠÍÉW ”BK‘MU na DUlČOVWÉ

- Popšlénl přepravovaného nakladu ktere muže zahrnovat “ POJlŠÍČH' okenníct' skel VOZ—dla

_ Popšténi vécl movitých , Pojištění zavazade‘ a přep'avovany'ch vem

„ Pouštění cennosti a vec. zvlagm, nodmfn — p?;IŠÍČnt přepravovaných osob. které muže zahrnovat;

- Poílštěm zásuek » DOUŠÍĚW pro případ trvalých následku úrazu

— Povstání pro případ s'nní zpusobene urazern

Pouštení pro případ Iečení urazu denní nd—škodne

Jednotlíva pouštění nahízelí poííslr—ou ochrana :'zrf' případ

- poškození. zničení nebo pohřešovanl hínoznych movvlvc-r JÉCl o staveb ZGjmÉna v rozsahu vyjmenovaných poííslných

nebezpečí nekterá pouštění vsak nah-‘20]; CGJiSThO£J ochranu ' or: případ ;akel-„olí skoone událostí. která neni vyloučena

polístnymí podmínkamí Č“ pogssmou smlouvat.

- finančnict— ztrat zpusobeny/ol“ přerígsentn“ nebo omezenvv ;TYC'-.f)Zí. ? jumdu vecne škodu ve. smyslu předchozě odrážky

~ odpovědností za L'umu

' trvalvch následku urazu 5mm zpusobene mrazem Čl pro případ letem urazu v pouštění přepravovanvcn osob

USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMINEK A SMLUVNICH DOLOŽEK O NICHŽ MOHOU EXISTOVAT POCHYBNOSTI. ZDA JE

POJISTNÍK MUŽE ROZUMNĚ OČEKA VAT

Všechna pojíšténi mall dennovany vytukv ; newsrem ledy snuace ze. kterych z pouštění nevzníka opravnene osobě pravo na

pojrstne plnění Výluky jsou obsaženy v pollsmvon podnunkach v šlapku nazvannm \fyluky z DOJIŠÍČHI Společne výluky pro všechna

pouštění jsou obsaženy ve Všeobecnych príííst'mzn ;‘U;f?‘H"‘|kéi"“ * obecna iast VPD DC 2014 rdale len „VPP OC 2C14“l. ostatni

potom v pojistnych podmmkach který,/ml se íennotlíva pollstení řídí

Poustna nebezpečí povodeň nebo zaplava se smonavaíí s Cekarií doom definovanou ve VPP DC 2014 v délce 1O onu Za pOjiSYHÉ

událostí zpusobene povodní nebo zaplaven a vzníkle v cekam dobe není DOllSÍllel povmen poskytnout ooíístne plnění

Vzmk nároku na poustne plnem ze skoonycln 'ldQIOSY' zpusobenych omezením Je v leonot'wych QOJsétémch podmíněn splněním

alespoň mínímalní urovne zabezpečení přetímetu popálení "Dn waézty zabezpečovacach opatření se OdVŠJl malealnl vyse

Dollstneho plnem, na ktere VZmHa oméméne osolte narok 'v’ijténa DouStém defínuíe mínímalní požadavky na zabezpečení pro

Btw-ana * tz nikon“ stran 2;



pfipad odc1zem V Doplnkovyc\h pollstwch oodrnlrwkarn Ú'eydla zabuzpecom :*ot\ frdcfzen' DDD PZK 2014 nebo v Doplňkovych

„ . .
\.pollstnylzh,>odm*nka* l“ — Play:/„lla abezbecen :reovavova :etm ak1a111. TPP D111 23‘

 

Všeobecne informace

Pojistné a poplatky: pollstne Je slednarto tako bezne o tsm—\11“ :**OJCÍŽV“ 1. Jerce ”z 1131-. nebo ,ecnorazove v zavslcstl na zvoleno

varlamé popáté,-nl Vyse pollstneho je lndlwdualw a out/rl se r'ejl71ř'1;i't1 ;;*,lmlot/anebo ro./saml po;„Stem a doby trvanl popéténme

uvedena v nabldcc Dougie-r11 a nasledne v [*O]ISX'TZ- snwouye 7901151116,».r ,911 **;- ncL11azk1,
  

  
 

1U

Platba polistného: po;rst**e le moz'ne pla11 ** obchodmc“ ***lstecn oollsmele prevodem 11a učet pollststele nebo prostrednictvim

postovnl poukazky. \lestanow—ll pousina smlctwa )*nan 1..» seine po. stne smutne prvou-to dne pollstneno obdobl a jednorazove

popstne dnem počátku Dollsteni v oolrstne smlouve muž. f*yt slednatw otacet—\\ p*ollstweno ve splatkacl'l se stanovenlm vyse a

splatnostl splatek Pollstltel nevyžadu;e zalohy ~11. o:. *stne

  

Informace o daňových pr'edptsech: danove astzekw o:;lsters 5311- up*aveny obecne zavaznyml pravnlml předpisy Ceske

republlky zeymena zakonem C 586/1992 Sb (113131 *_rz.;;r'nml; ve mem pozdelslcn predolsu

 

Doba platnosti pojistne smlouvy ;10|1s.:1:111 sr K\NL. 11— 1.131.1111: wa dz,—u.; .\rc.ť:-g„\„, 3 111-1113113111 coz" plat! * pro slednanl lednotlwych

vyše uvedenych poušť-en.

Způsoby zániku pojistne smlouvy resp p0}i$féfll.'LTC11ISZEE'11 11111112»:2111111.:11111121g1n ena* 11a: ed111111h duvodu

- Uplynutlm pollstne doby

- Marnym uplynutlm lhuty stanovene pollstlteem pollstnrkovl \*' *_lponwnáte k 17aD|a<;e1'11 (111121163110 301133118110 nebo 19110 oastl

- vypovédl co 2 més1cu ode dne uzavřen: DQHSMF: smlouv,

- Vypovédi do 3 mésrcu od oznameni Škodne bda'osh

- \fypovédl do 2 mésmu ode dne kdy se poustnlk dozvedel zo pollstltE—l of! určena vyse polustneho nebo vyše pollstneho plneni

DOUŽll zakazane hleolsko ve smySlu § 276E: zakona : 89121 1?. EL cocaansky zakonlk tdale len „občansky zakonik)

~ "1/pr1védi do l *ésrce ode. dne kdy bylo L)O,rSt*'l'\cv domcen Jč'lLf'ltžnl 1;- přelomu polls—zneho kmene nebo o přeměně

9011stlt01c

- Výpovédi do t méstce ode dne kc:y [3le zveelnenc; oznamer 1 „ o\. net oovolenl k pr'ovozoyanl pO|ISIOV8Cl Clnnostl pollstltell

. _le-šl popstém Sjednano s bežnym pOllSmým vypoved kokkona * poxmatw oodobl 11113111;endu druhe strane nelpozdéjl 6 tydnu

před L1p1ynut1m poystneno obdob1

- vypovédi p011st1te1e ve smyslu § 2791 odst 2 g 2792 11631313832733 odst 1 ooáanskeno zakonlku

- Pisernnou dohodou smlumlch stran

- Odstnupemm od poystne smlouuw'

' Zanikem oopstneno 23;le zámkem polzstnenc webe1:11»ef:

bez pral/mno nastupce nebo \.nem oJm1 :nut: po115mg *.r; *.*,*

 

Praktické pokyny týka/“lol se možnosti odstoupem od pollstne smlouvy-

Od pollstne smlouvy mohou smluvnl strany oostoumt 11.11138\2838 obcansmno zakomku Follstlteí ma pravo od smouvy odst0up|t

porušll-ll pollstnik nebo pollsteny umysine nebo z nedbalostl oovmros: k plavdvym sdélemm ve smyslu § 2788 občanského

zakoniku a {Howie-11.251 by on p1avdwem a 1pl11em zoooovezem dotazu smlouvu neuzavrel Pollstnlk ma pravo od smlouvy

odsmuplt. porušil ll pousme! povmnost dle S 2789 .*bcarskenc zakomku P'avr: na oosloupem zamka. není-ll uplatněno do 2 mésmu

od okamžiku kdy smluvnl stra:1a porll'sem pow.11110311 .211st1zar1ebd musea 1211515211 Smluv-** strany s1 vypofadau zavazky dle § 2808

odst : obcanskeho zakonlku V p*paoe oopstny:n smluv Laauenyw se s_odtřeb *tell lako oo,lstniky mlmo prostory Obvykle pro

podnlkatelovo podmkamje pousmik date opravnenoodstouolt ...o bollstne SmlOUVy ve huté 14dnu od uzavrenl poystne smlouvy

podle § 1829 a nasl občanského zákoníku Prawo na odstoupen; zaruka rem-l; uplatneno v uvedene lhute 14 onu V případě

spotřebltele 1e lhuta zacnovana 1 v pripade Je—I1 v teto lhute oznamem :) odstoupení odesláno pollstltell Popsmik muže v tomto

případě: využít pro odstoupenl od smlouvy formular oro odstoobem od smiowy zve"e1'1eny na vyse uvedenych *nternetovych

stránkach poglstltele ktery je rovněž dostupny na obcnoonlch **nstech oollstllele

Oznamen: o odstoupenl mus* byt uClnéno o*semne Oznamev‘ o;dstoupem od popstne smlowy *ruz'e poustmk zaSlat na adresu

sldla Dolistltee

Právo platné pro pojistnou smlouvu: pollstltel navrhne aby se 1231152113 smlouva a poitstenl v nl slednana řidlla Ceskym právnim

řadem

Způsob vyřizování stížností pojistnlku pojis'ténych nebo opravnénych osob: v zajnu radneno posouzeni ;akekotlv stižnosts

tykallCl se polistenl 1e treba zachovat plsermou form ldopls tax emam a ve suznosll uvadet \dentrflkaCm a kontaktnl udaye osoby

ktera podala stížnost Připadne stthostl lze zasuat 1a „yse \lveuenot adres l Sldla Dol strtele. o.soba ktera stlžnost podala bude

bez zbytečného odkladu po1st1telmn vyrozumena o tom ze ollslltel stlznost prlla:1akoz' 1 o tom Jakym zpusobem a *; Jaké lhuté

bude vynzena Nasledné pol lstltel tuto osobu plsemné vyrozum o vvřlzorl stlinosh Nenl vyloučena možnost obratlt se s připadnou

stižnostt na Ceskou narodnl banku Jako organ ktery vykonava dohled nad f*nancmm trhem vcetne pollstovnlctw
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