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POJISTNÁ SMLOUVA č. 2033600398 

Pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 
Dodatek č. 2 

 
 
 
 
 
Pojistitel:   UNIQA pojišťovna, a. s. 

Evropská  136, 160 12 Praha 6 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.,  
č. ú.: 1071001005/5500, konst. s. 3558. 
 IČ: 492 40 480 

   zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 2012 

 
 
 
a  
 
 
 
Pojistník:   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 
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Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne 2.11.2017 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 1.11.2018. 

 
Článek IV 
Doba trvání pojištění 
 
Počátek pojištění: 2.11.2015  (00:00 hod)      
Konec pojištění:   2.11.2019  (00:00 hod) bez automatického prodlužování 
 
Pojistné za tento dodatek činí 25.482,- Kč a je splatné k 15.11.2017 na účet pojistitele:  
č. ú.: . 
 
Takto stanovené uhrazené pojistné je úplatou 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:  8.11.2017 
 
           ................................................. ................................………...... 
      
   odbor zajištění, speciálních rizik ředitelka odboru zajištění, speciálních  
   mezinárodního obchodu  rizik a mezinárodního obchodu 

  
 

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením 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 pojištění 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 činností 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 
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podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení & 27 zákona souhlasím 
s předáváním osobních údajů do jiných států. Výš vedené 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 také 
formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“ 
 
„Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
jen „povinný subjekt“), a tedy že Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 2033600398 (dále jen „smlouva“) 
podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 
„registr smluv“). 
Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti 
UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého 
prohlášení vznikne. 
 
Potvrzuji, že jsem převzal Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 2033600398 a souhlasím s jeho zněním. 
 
Za pojistníka: 
 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 13.11.2017  …………………………………………… 

              razítko a podpis pojistníka 
 




