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Š) „5 gENEBAu ,

ŠŠ— »: CESKA POJISTOVNA

  ký dzoGenerali Ceská pojišťovna a.s.

l 1: “C’Sfiélené 75/16, Nové Město, 1 10 00 Praha 1, Česká republika, [CO 45272956

65%? gzúsaná 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 Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava

(dále jen „pojišťovna“)

Krematorium Ostrava, a.s.

Těšínská 710, Ostrava, PSČ 710 07, Česká republika

IČO 25393430,

DIČ CZ25393430,

kterou zastupuje

Ing. Ivo lfurmančík, člen představenstva

(dálejcn „pojistník“)

uzavírají tento

dodatek č. l k pojistné smlouvě č. 706-59347-28

o škodovém pojištění 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

Pojistník (pojištěný) pověřuje pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o., IČO 25373951,

vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné

smlouvy, bude prováděn \ýliradnč prostřednictvím zplnomocněného makléře, společností SATUM CZECII

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, budou oznamovány prostřednictvím této společnosti.

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 pojišťovnoujinak.
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LDodateREi k pojíšírí'é smlouvě č. 706-59347-28 " ' _ÉTTÉÁZT

Uvodní ustanovení

Dne 28.12.2018 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706—59347—28 () škodovém

pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (pojištění Živelní, pojištění odcizení, pojištění skel,

pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění včcí bčhcm silniční dopravy, pojištění

odpovědnosti), dále jen “pojistná smlouva”.

Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specitikovaná ustanovení pojistné smlouvy

způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

Změna pojistné smlouvy

Tímto dodatkem se s platností od 1.1.2022 mění pojistná smlouva následovně:

2. ŠKonovÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ

Ustanovení bodu 2.1. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky (pojistné hodnoty)

Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak.

Pokud bude v souladu s ustanovením článku l5 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění

prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištční l. rizika" resp. „Pojištění 1.R“) a

částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvniho rizika.

pojistná částka/

pol. č. SPECIFIKACE PREDMETU POJISTENI limit plnění

1. rizika QKč_)_<

 

1. Stavby

U_jednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahujcj ak na věci ve vlastnictví pojištěného

tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, neboje převzal na základě

písemné smlouvy.

 

Soubor budov, hal a staveb včetně příslušenství a vybavení. Přidlmčmý 164000000,-

sgubijg ,p_o_'iLště_nLčet_n_čg stavebních součástí, PZTS (poplachové

zabezpečovací a tísňové systémy), kamerových systémů, informačních

tabulí, anténních systémů, garáží, čekáren, kuchyňských linek,!

zahradních bufetů, kotelen, vrátnic, slunečních kolektorů (tj. panelůl

2.j_j_ umístěných na střechách touto pojistnou smlouvou pojištěnýchi

nemovitostí), zařízení FVE, zábranných prostředků, uměleckou

řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvimj

pojištěných staveb a mimo majetek uvedený v bodu 2.1.2. této pojistne't

smlouvy.

Pojištění se sjednává na novou hodnotu.

,Soubor ostatních staveb. Pojištěn—iso vztahuje také na: podzemní stavby,

inženýrské sítě, kanalizace, septiky, jímky, studny, čerpací stanice (např. i

'bencalor aj.), oplocení, hřiště, lávky, kašny, koše, komíny, opěrné zdi,

lveřejné osvětlení, signalizační zařízení, mobiliář, radarové měniče, \

dopravní objekty (např. dopravní značení, semafory), stožáry, pozemní

3-1.3. |komunikace, silnice, chodníky, zpevněné plochy, parkoviště, parkové a 5_000_000__

sadové úpravy (dále viz bod 2.5.30. této pojistné smlouvy), venkovní '

úpravy, fóliovníky, skleníky, sluneční a solární kolektory, mosty, stavby

Ina vodních tocích (mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže apod.) včetně

,všech rozestavěných nemovitostí.
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lPejisteni se Sjednava na novou hodnotu. Pejisteni ]. R.

 
 

á satin/aaa správérřhíkola Kubátová, specialista korporátníhoobchoduř
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2. Věci movité

Ujednává se,že pojištění všech pojištěných položek se Vztahujejak na věci ve vlastnictví pojištěného

tak1 na cizí věci, které pojištěný uzívá na základě písemné smlouvy.I,neboje převzal na základě

písemné smlouvy.

 

Soubor movitých věcí(včetně DHM DIM, operativní evidence, účtu 25.000000,—

spotřeby, upozorňujícího systému tvorby náledí, automatů na vhazování

a výdej peněz nebo cenin včetně obsahu, reklamních paneI1°1 na volném

2J3. prostranství, pracovních strojů samojízdných 21 pracovních stroju

přípojných a kolejových vo7idel (pokud se tyto v době pojistné události

nacházejí na místě pojištění).

Pojištění se sjednává na 110V011hodnotu. Pojištění 1. R

 

2.1.4. Soubor zásob (zásobami se rozumí napr. materiál včetně provozního 5.000.000.-

materiálu pro výkon činnosti údržby, uhlí, nafta atd., zboží, nedokončená

výroba včetně nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené

výrobky apod. ).

 
Pejrstenr se sjednavananovou hodnotu Pojištěníl. R. ___ , __ _ ,.

2.1.5. Soubor uměleckých děl, starožitností, sbírek, věcí zvláštní kulturní a 600.000,-

I1istoricke' hodnoty včetně exponátů na výstavách a zapůjčených

exponátů.

2.1.6. Soubor nedokončeného dlouhodobého majetku před jeho uvedením do 1.000.000,-

užívání (tj. investice, atd.).

 
Pojištění se sjednávána 110Vou hodnotu. Pojištění l. R.

 

 

2.1.7. Soubor penčzní hotovosti ajiných cenností včetně cennýchvěcí 730.000,-

zaměstnanců (peníze — platné tuzemské1 cizozemskě bankovky a mince,

peníze a. ceniny V automatech na příjem a výdej peněz a cenin, cenné

papíry. klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenu 21 perel, drahé

kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné známky, poštovní

známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín, telelonní karty,

stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupóny

do mobilních telefonů, vkladní a šekovc' knížky, platební karty 21 jiné

obdobné dokumenty apod.).

_ Poji_štčr_iísesjednává nanovo_uhodnotu._Pojištční 1.R_ _____

2.1.8. Soubor movitých věcí »— věcí zaměstnanců, ktere se obvykle1 neol—wy'kle 1.000.000,—

1109i do zaměstnání nebo které se nacházejí V místě pojištění v souvislosti

s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele; věcí vnesených a

odložených.
I

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

2.1.9. Soubor písemností, plánu, projektu, obchodních knih, kartoték VJkres(1,—I()(I.()()—(),-

magnetických pásků 21 disků, ostatních nosičů dat a záznamů na nich,

I softwaru apod.

  
I_)ojištěnísesJed112'1V2'111a novouhodnotu.Pojiště

ní I R. ,,., ..

2 ..l 10 Zachraňovací náklady (dle článku ]8 VPPMO-P) a dále náklady na _S.000.OOO,—

hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti.

   
Ujednává se, ze pojistovna mimo rámec horní hranice pojistného plnění

sjednané pro predmct pojištění, kterého se pojištění nákladů týká,

nahradí po pojistné události okolnostem přiměřené a účelně vynaložené

náklady pojištěného 1121:

21) odstranění a likvidaci poškozeného nebo zničeného předmětu

pojištění, 1'1klid mista pojištění, přesun na skládku,   b) obnovu náplní h_asicích přístrojů ajnhasicíchga podobných zařízení

   

33Its 'lásmiouvařjívýe správěNikola Kubátová specialistakorporátního obchodu * _ *“ * * új

Ccnf'idential
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2.3.

6.2.

(např. sprinklerových, na

požáru předmětu pojištění.

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

 

6. ŠKonovÉ POJIŠTĚNÍ STROJÚ

Ustanovení bodu 6.2. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast

)otlačení výbuchu) použitých při zdolávání

s—RAN/íj
 

  

V souladu sustanovcním článku 3 DPPST-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na

pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty

pojištění sjednány níže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.

předměty

Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedenojinak.

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění

prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění ]. rizika" resp.

částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P

pol.

č.

6.2.1.

Ujednává

6.22.

2.4. Ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ĚCLFIKACE PRFĚMĚřÚřďúšrĚ
Ní

Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahujejak na

věci ve vlastnictví pojištěného tak i na cizí věci, které pojištěný užíva

na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě písemné

smlouvy.

Soubor strojů (včetně elektronických součástí a příslušenství).

 Pojištění LR.

„Pojištění LR“) a

limitem plnění prvního rizika.

   

  

 

  

limit pojistného

plnění 1.rizika v

Kč

2.000.000,—

se, že pojištění se vztahuje i na základy strojů a strojních zařízení: elektronické prvky,

elektrotechnické součástky a příslušenství.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000; Kč.

bodu 1 1.2. pojistné smlouvy se ruší na nahrazuje následujícím zněním:

 

 

 

 

 
  

 

   
  

 

 

 

 

 

   

11.2. Přehled pojistného k datu 1.1.2022 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

í Název pojištění
roénvfiystné _

jPojištění živeliií— _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ 471E970;—

L7"’°_7i7§t%@§m_m77 :7:;7 „___ÍÍÍ„__Í„___ l , i, :7 : : Líbí—,

Pojištění skel

2 000 —

_Poj—ištění eléfiEEky-ch77E7CE—777— __
_ _ _ ____ __ __ _ 560,——

líujištcíisn-ojí _ 77 77 __ _ _________ _ _ __ 4_000,-

Pojištění věcí p_ři dopráv_ě 77
_ _ _ 2.500,—

i PÍÍŠPĚÉĚÍ;_ 7. :7:__..7:7__ _7_—;::7_7_7 ,7.7_ii775?

Celkem v Kč

97.440,-

7 Č'elkemv_l_(č Eblíoiíhleno
pro čtvrtletní splatnost _ _ ___—_ _ 97.4í,-_

_1_čt\'_rtlétní_sp_látka_ __ 7 _ __ 24.3607:

Ěcjisteá smlotw_aje_ves_pr_áv_éz Nikola Kubátová, specialista korporátního obchodu—__ _ __ ___ __ _ __ _ __ j

, Confioe'itie
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2.5 Ostatni ustanoveni pojistné smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává s účinností od 1.1.2022. \

3.2 Tento dodatek je nedílnou součástí pojistné smlouvy čís. 706-59347-28.

3.3 Tento dodatek obsahuje 5 listů a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, dva ř

pojišťovna ajeden makléř.

Příloha:

Příloha č. 1 — Rozklad sazeb a pojistného

   

  

V Ostravě V Ostravě

dne „___ _ __ dne 7.12.2021

'KRQMATORIUMl

ostrava i s. 1 !

 

Ing. Ivo Furmančík Zlatomila Černá, Manažer

člen představenstva Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu

Korporátní obchod Morava

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

 

 

Pojistná smlouva je ve správě: Nikola Kubátová, specialista korporátního obchodu

 
  

Důvěrné / Confidential 



 

  

 

&
Klient:

ČESKÁ,

POIISTOVNA

Krematorium Ostrava, a.s.

ŠKODOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Položka č. dle

bodu 2.1. Pojistná částka

pojistné (limit plnění 1. Sazba v

smlouvy rizika) ltis. Kč promile Pojistné v Kč

2.1.1. 164 000 0,200 32 800

2.1.2. 5 000 0,200 1 000

2.1.3. 25 000 0,200 5 000

2.1.4. 5 000 0,200 1 000

2.1.5. 600 0,200 120

2.1.6. 1 000 0,200 200

2.1.7. 750 0,200 150

2.1.8. 1 000 0,200 200

2.1.9. 100 0,200 20

2.1.10. 5 000 0,200 1 000

CELKEM
41 490  
 

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  
  

Položka č. dle

bodu 3.1. Pojistná částka

pojistné (limit plnění 1. Sazba v

smlouvy rizika) ltis. Kč promile Pojistné v Kč

3.1.1. 500 2,000 1 000

3.1.2. 1 000 2,000 2 000

3.1.3. 500 2,000 1 000

3.1.4. 750 2,000 1 500

3.1.5. 500 2,000 1 000

3.1.6. 500 2,000 1 000

CELKEM
7 500

šKooovÉ POJIŠTĚNÍ SKEL

Položka č. dle

bodu 4.1. Pojistná částka

pojistné (limit plnění 1. Sazba v

smlouvy rizika) Itis. Kč promile Pojistné v Kč

4.1.1. 500 4 2 000

CELKEM
2 000

 

šKooovÉ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

 

 

  
 

 

Položka č. dle

bodu 5.1. Pojistná částka

pojistné (limit plnění 1. Sazba v

smlouvy rizika) ltis. Kč promile Pojistné v Kč

5.2.1. 9 000 0,800 7 200

CELKEM
7 200  
 

Jfl/

151/ r:erm’/ Internal

, .

Příloha č. 1



  

škooovÉ POJIŠTĚNÍ STROJÚ A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

 

Položka 6. dle

 

  
 

  
 

 

 

 

  
  

bodu 6.1. Pojistná částka

pojistné (limit plnění 1. Sazba v

smlouvy rizika) ltis. Kč promile Pojistné v Kč

6.2.1. 2 000 2,000 4 000

CELKEM
4 000

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ vĚcÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

Položka č. dle

bodu 7.1. Pojistná částka

pojistné (limit plnění 1. Sazba v

smlouvy rizika) ltis. Kč promile Pojistné v Kč

7.1.1. 500 5 2 500

CELKEM
Z 500

 

šKooovÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Položka č. dle

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    
 

 

 

bodu 8.2. Limit

pojistné plnění/sublimit Sazba v

smlouvy plnění Itis. Kč promile Pojistné v Kč Poznámka

8.2.4. 20 000 1,25 25 000 ZR

8.2.5.1. 3 000 1 3 000 V 70

8.2.5.2. 1 000 0,5 500 V 723 - převzaté

8.2.5.3. 1 000 0,5 500 V 723 —užívané

825.4. 10 000 O 0 V 111

8.2.5.5. 5 000 0,5 2 500 V 110 + V99

8.2.5.6. 5 OOO O 0 V 103

8.2.5.7. 5 000 0,25 1 250 V112

8.2.5.9. 20 000 O O V 76

CELKEM
32 750

CELKOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ

IELKEM ZA POJISTNOU SMLOUVU
I 97 Mlý

 

* pojistné sazby jsou zaokrouhleny na tři desetinná místa

* případné korunové rozdl'lyjsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč

 
 

 

 


