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Generali Ceská pojišťovna a.s.

Spálená 75/l6. Nové Město. 1 10 00 Praha l. Česká republika,

IČO 45272956.

DIČ C269900 l 273.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. spisová značka B 1464.

člen Skupiny Generali. zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin. vedeném IVASS.

kterou zastupuje

Zlatomila Černá, Manažer. Korporátní obchod Morava

a Mamina Huserová. Specialista korporátního obchodu. Korporátní obchod Morava

(dále jen ,.pojišťovna")

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2. Moravská Ostrava. 702 00 Ostrava. Česká republika.

IČO 61974757.

DlČO CZ61974757.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. spisová značka B l 104.

kterou zastupuje

lng. Daniel Morys, MBA. předseda představenstva

lng. Roman Šula, MBA. místopředseda představenstva

(dálejen ,.pojistník“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k pojistné smlouvě

č. 706-59358-19

o škodovém pojištěni majetku a odpovědnosti podnikatelů

(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění

elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění věcí během silniční

dopravy, pojištění odpovědnosti)

sjednané s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023

Tato pojistná smlouvaje ve správě útvaru Korporátní obchod Morava, se sídlem 28. října 32,

702 86 Ostrava. Česká republika.

Pojístník (pojištěný) pověřuje pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o.. IČO 253 73951,

vedenim (řízením) & zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk. který se bude týkat této pojistné

smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře. společnosti SATUM CZECH

s.r.o. Pouze SATUM CZECH s.r.o.je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů.

Smluvní strany se dohodly, že události, se kterými je spojen požadavek na plnění z pojištění sjednaného

touto pojistnou smlouvou. bude oznamovat pojistník sám. pokud tím nepověří makléře.

V případě změny osoby pojišťovacího makléře pojistníka oznámí pojistník pojišťovně číslo účtu nového

pojišťovacího makléře pojistníka, přes které bude platba pojistného dle této smlouvy pojistníkem probíhat.

nedohodne-li se s poiišt'ovnoujinak.

Důvěrné / Confidential
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| Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č.: 706-59358-[9 STRANA: 2

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. S účinností od 1. l. 2019 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59358-19

o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (dálejen “pojistná smlouva").

.-. Pojišťovna a pojistník prohlašují. že si přejí změnit níže specifikována ustanovení pojistné smlouvy

způsobem uvedeným dále.

2. ZMENA POJISTNE SMLOUVY

2.1. V ustanovení bodu 3. šKonovE POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ pojistné smlouvy se ruší body 3.1.. 3.2.

a 3.4. a nahrazují následujícím zněním a současně se doplňuje bod 3.5.13. následujícího znění:

3.1. Předmět pojištění, pojištěné náklady, pojistné částky

Pojištění se sjednává na novou cenu. pokud není u příslušné pojištěné věci uvedenojinak. Pokud bude

sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika. bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění ].

rizika" resp. „Pojištění l.R") a částka uvedená pro tuto položkuje limitem plnění prvního rizika.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Ujednává se. že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje

pol. č. jak na věci ve vlastnictví pojištěného tak i na cizí věci, které

pojištěný užívá na základě písemné smlouvy. nebo je převzal na

základě písemné smlouvy.

3.1.1. Předmětem pojištění jsou všechny položky dle bodu 2.1.1. — 1.000.000.-

2.1.10. této pojistné smlouvy.

 

limit plnění

1. rizika (Kč)

 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.

 

 

3.1.3. Předmětem pojištění jsou všechny položky dle bodu 2.1.1. — 5.000.000,-

2.1.10. této pojistné smlouvy.

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.

3.1.3. Předmětem pojištění je soubor peněz a cenin při přepravě. 1.500.000.-

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění [. R.     
3.2. Pojistná nebezpečí, limity plnění

Pro pojištěné věci (položky) uvedené pod bodem 3.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro

případ odcizení. zničení nebo poškození pojištěných věcí níže uvedenými pojistným nebezpečími.

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

 

 

.; 1 ] Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží (pachatel prokazatelně překonal překážky

“ ' ' ' chránící pojištěnou věc před odcizením. loupeží).

 

3 l .) Úmyslne' poškození nebo zničení (vandalismus) — čl. 2 bod l pism. j DPPMP—P (bez

' '“' ohledu na to. zda pachatel byl nebo nebyl zjištěn).

 

Přeprava peněz nebo cenin (tj. odcizení přenášeného nebo v silničním motorovém

3.1.3. vozidle převáženého předmětu pojištění loupežným přepadením a dále odcizení / krádež

předmětu pejíštění v souwslosti sdopravní nehodou šetřenou poltcní. při které osoby

provádějící přepravu ztratily kontrolu nad těmito předměty).    
3.4. Místo pojištěni

Jako místo pojištění se sjednávají místa pojištění uvedená v bodu 1.5. této pojistné smlouvy.

Pro pojištění přepravy peněz a cenin se sjednává území České republiky.

3.5.13. Ujednání o zabezpečení pro pojištění přepravy souboru platných tuzemských a cizozemských

státovek. bankovek a oběžných mincí v hotovosti (dálejen ..peníze“) nebo cenin

- limit 500.000.— Kč. jsou-li přepravovány jednou osobou a přepravované peníze nebo ceniny

jsou uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle.

- limit l.000.000.- Kč, jsou-lí přepravovány jednou osobou. která je vybavena obranným

sprejem a přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevném. řádně uzavřeném

zavazadle.

- limit 1.500.000.- Kč, jsou-li přepravovány dvěma osobami. jedna Z nich je vybavena

obranným sprejem a přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevném. řádně

uzavřeném zavazadle.

 

Pojistná smlouva je \c spráxě: Martin) lluscrovc. Specialist) korporátního obchodu. Korporátní obchod Moi-tna

., v , Ciro-i.; —_12(_>596271252
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Aztek č.2 k pojistné smlouvě č.: 706-59358—19
STRANA: 3

V případě použití více než jednoho zavazadla, musí být hodnota přepravovaných peněz nebo

cenin rovnoměrně rozložena do jednotlivých zavazadel.

Poiistník poiištěný, nebo oprávněná osoba ie povinna zajistit. aby:

- osoby provádějící přepravu byly odborně poučené a vycvičené;

- druh přepravovaných peněz nebo cenin, jejich množství a doba, kdy bude přeprava

prováděna, byly utajený před nepovolanými osobami. Při nesplnění podmínek stanovených

výše je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy snížit.

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2.2. V ustanovení bodu 11., CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEHLED POJISTNÉHO,

SPLATNOST POJISTNEHO pojistné smlouvy se ruší bod 11.2. a nahrazuje následujícím zněním:

11.2. Přehled pojistného k datu 1. 11. 2021 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Název pojištění roční pojistné v Kč

Pojištění živelní
3,734.293,-

Pojištění odcizení
14.700,-

Pojištění skel
400,-

Pojištění elektronických zařízení
2.400,—

Pojištění strojů
33.600,-

Pojištění věcí při dopravě
10.000,-

Pojištění odpovědnosti
3,250.150,-

Celkem v Kč
7,045.543,-

Celkem v Kč — zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost 7,045.540,-

l čtvrtletní splátka
1,761.385,—

2.3. Stávající Příloha č. 1 — Rozklad sazeb a pojistného se nahrazuje novou Přílohou č. 1, která je nedílnou

součástí pojistné smlouvy, resp. tohoto dodatku pojistné smlouvy.

2.4. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

**********************************************************************************

Roční pojistné vyplývající z této změny činí 10.500,- Kč. Pojistné za dobu pojištění

od l. 11. 2021 do 31. 12. 2021 činí 1.755,- Kč. Tuto částku uhradí pojistník na účet makléřské

společnosti SATUM CZECH s.r.o. číslo 5025001117/5500 pod VS 7065935819 a KS 3558

do 1. 11. 2021.

**********************************************************************************

3. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává s účinností od 1. 11. 2021.

3.2. Tento dodatek obsahuje celkem 3 listy a Přílohu č. 1 — Rozklad sazeb a pojistného aje vyhotoven ve

4 stejnopisech, z nichžjeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna.

V Ostravě dne V Ostravě dne 7. 10. 2021

 

 

Ing.

před da představenstva

Ing. oman Sula, MBA Martina Huserová

místopředseda představenstva

niel Morys, MBA Zlatomila Černá

Manažer

Specialista korporátního obchodu

Korporátní obchod Morava

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny

 

 

Pojistná smlouvaje ve správě: Martiny Huserová, Specialisty korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava

tel:; j—420 596 ZM 252

  nnuenudl
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(JFSKA P().II.\"I'()\ .\'.-\ Příloha ;. 1

Klient: Dopravní podnik Ostrava a.s.

SKQDQVÉ 21 LNÍ P | ĚNÍ

Polci“ č. dl.

bodu Z1. Dogma Manu

mame (umu plninl 1_ sm:- v

smlouvy rulmm. K0 proth Pojhtnó v Ke

2.1.1. 4422 000 0,330 1459 260

2.1.2. 5 000 0,330 1 550

2.1.3. 100 000 0,330 33 000

2.1.4. 6 716 340 0,330 2 216 392

2.1.5. 2000 0.330 sec

2.1.6. 20 000 0,330 s 500

2.1.7. 50 000 0,330 1s 500

2.1.3. 100 0,330 33

2.1.9. 500 0.330 165

2.1.10. 100 0,330 33

CELKEM 3 734 293   
 

mmmeau:-

(umnpmm 1.

mm) m. Kč

1000

5000

1

 

 
 

 

 

31(90ng POJIŠTĚNÍ SKEL

Poběl- 6. nic

bodu 4.1. Mishmash

pojistné (umu plum 1. Sun. v

smlouvy mun: Ki. Kč pmmllc Poptat v Kč

4.1.1. 100 4 400

CELKEM 400
 

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Položka 0. dle

bodu 52. Polhtni mm

mm. (|an pIMnI 1. Sub- v

smlouvy nun) MI. Kc prom". Pojmu v Kc

5.2.1. 2 000 1,200 2400

CELKEM 2W

  
 

 

šxoogvé pg 1mm 51019111 gsjrggmi H ZAŘÍZENÍ

Pnbilu č. dle

bodu 6.2. Pojhuu usum

poihmé (Hmi |:an 1. Sub- v

lmIouvy Halka) Ms. Kč prom“. Polku" v Kč

5.2.1. 21 000 1,600 33 600

CELKEM 33 600

  

 

 

 

ŠKODQVÉ POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ D PRAVY

bodu 7.1, Penam usum

pojilmó (Hull! plnčnl 1. Sub- V

:rnlouvy rizik.) Ilia. Kč promile Polizu. v Kč

7.1. . S 000 2 10 OGC

CELKEM 10 000

 

 

 

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ QDPQV DNQQTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
Polom Č dle

bodu 8.2. Limit

mnm pInónIl-ublimlt Sazba v

smlouvy lenl Ids. KL promile Panama v Kč WM"

8.2.3. 50000 64,128 3 206 400 ZR

8.2.A.1. 20 000 1 20 000 V 70

8.2.4.2. 20 000 0,5 1O 000 V 723 - převzaté

8.2.43. 20 000 0.5 10 000 V 723 win/oné

8.2.4.4. 5 000 D 0 V111

8.2.4.5. 5 000 0,5 2 500 V110+ V99

8.2.4.6. 5 000 0 0 V 103

8.2.4.7. 5 000 0,25 1 250 V112

8.2.4.8. 50 000 0 C V 75

CELKEM 3 250 150

 

CELKOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ

ICELKEM ZA POJISTNOU SMLOUVU I 7 045 543'

' pojistné sazby jsou zaokrouhieny na tři desetinná místa

' případné korunové rozdíly jsou způsobeny zaokrouhIenim na celé Kč

Dů věrné / Confidential


