
�A 

UNIQA 

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2033600398 

Pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 

Dodatek č. 1 

Pojistitel: 

a 

Pojistník: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ: 49240480 

O 1mlrn/111 úko11u z11.:hyc1c11011111a l�lo listin.:, bylo 

rozhodnut,, na/..?..:. z,1s.:clú11í . ..... 'l!.P.l .... m�sta 

UNIQA pojišťovna, a. s. . . _ c· c, '· Evropská 136, 160 12 Praha 6 c.:. 0 t
0

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., ·(;:; J.�·,{���. "' 
č. ú.: 1071001005/5500, konst. s. 3558. ;;r ,;:r�; ?A;�;/f! �
IČ: 492 40 480 . . :,.-\ , :'!}Ji( @
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v P�� \����, ,,'-!
oddíl B, vložka 2012 �O 'í\00 

Město Bystřice pod Hostýnem 
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ: 002 87 113 

uzavírají prostřednictvím pojišťovacího makléře SATUM CZECH s.r.o. 
tento dodatek k pojistné smlouvě 

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll 8, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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UNIQA 
Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne 3.11.2016 se prodlužuje doba trvání pojištění na 
další pojistné období 12 měsíců. 

V souvislosti s touto změnou dochází k úpravám následujících článků, popřípadě jednotlivých bodů 
těchto článků. Ostatní články pojistné smlouvy, respektive jejich jednotlivé body, které nejsou uvedeny 
níže, zůstávají beze změn: 

Článek I 
Předmět pojištění 
2 Pojištění se sjednává za účelem pojištění exponátů na výstavu konanou v 1. patře východního 

křídla zámku na adrese Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem ve dnech od 2.11.2015 
do 1.11.2017 

Článek IV 
Doba trvání pojištění 

Počátek pojištění: 
Konec pojištění: 

2.11.2015 (00:00 hod) 
2.11.2017 (00:00 hod) bez automatického prodlužování 

Takto stanovené uhrazené pojistné je úplatoú za poskytnutou pojistnou ochranu pojištěných věcí po dobu 
trvání pojištění. 

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy včetně všech příloh zůstávají beze změny. 

Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 
pojistník a pojistitel. 

Zpracovala: 

Za UNIQA pojišťovnu, a. s. 

V Praze, dne: 1.11.2016 

/ 

odbor zaJ1sten1, spec1a nich rizik re I e a o oru zaJ1s eni, speciálních 
mezinárodního obchodu rizik a mez/národního obchodu 

,,Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřehím 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 na uzavření pojištení odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a 
požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly 
náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 
101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s 
pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z 
tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136. 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze. oddll B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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UNIQA 
podnikajícím v oblasti pojišťovnictví 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 pojištění, která byla sjednána 
dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky 
produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to 
také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu." 

Potvrzuji, že jsem převzal dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2033600398 a souhlasím s jeho zněním. 

Za pojistníka: 

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Změnový list 

Pojištění majetku 

Název klienta: 
JČ: 

Sídlo: 

!č. pojistné smlouvy:

Druh ooiištění: 
Pojištění živelní 

město Bystřice pod Hostýnem 

00287113 
Masarykovo nám. 137,768 61 Bystřice pod Hostýnem 

jDodatek č. 1 k pojistné smlouvě 2033600398 

Pojištění požárního přerušení provozu 

@SATUM 

D ano 0 ne 
D ano 0 ne 

Pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením D ano 0 ne 
Pojištění strojních zařízení D ano 0 ne 
Pojištění elektronických zařízení D ano 0 ne 
Pojištění uměleckých předmětů 0 ano D ne 
Pojištění stavebně - montážní D ano 0 ne 
Pojištění odpovědnosti za škodu D ano 0 ne 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při VÝ,konu povolání D ano 0 ne 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené člen-y představenstva D ano 0 ne 

Žádost o změnu v pojištění: 
Dodatkem č. 1 se prodlužuje účinnost pojistné smlouvy č. 2033600398 o jeden rok do 2. 11. 2017. 

Další ujedání pojistné smlouvy zústávají nezměněny. 

!účinnost změny

V!Bystřici pod Hostýnem 

3.11.2016! 

MĚSfO BYS'IŘJC.J pe:.:1 Husi.ýnen: 
Jvlas::Jykovo nám. 137 

763 61 BYSTŘICE pod Hostýnem 
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