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Generali Ceská pojišťovna a.s.
, . :*) m v „

' 3, g ŽŠ Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Ceská republika, [CO 45272956

» .1'15 Š zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. spisová značka B 1464,

člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin. vedeném lVASS.

kterou zastupuje

Zlatomila Cerná, Manažer. Utvar korporátního obchodu

Martina lluserová, Specialista korporátního obchodu, Utvar korporátního obchodu

(dálejen „pojišťovna-ť)

AKORD & POKLAD, s.r.o.

Ostrava - Zábřeh. náměstí SNP l, PSČ 700 30, Česká republika

[CO 47973145.

DICO CZ47973145,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 5281.

kterou zastupuje

Mgr. Bc. Darina Daňková,jednatelka

(dalejen ..pojistník"')

uzavírají

dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-59357-12 o 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

 

 

ojistna smlouva je ve správě: Zlatomily Černé. Manažera - Specialisty korporátního obchodu, Korporátní obchod

tel.: +420 596 271 266
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 19.12.2018 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59357-12 O pojištění

majetku a odpovědnosti podnikatelů (dále jen “pojistná smlouva“) a dodatek č. 1 a 2 k této pojistné

smlouvě.

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

způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY

Uiednává se, že bod 2. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽlVELN'i.. resp. bod 2.1. „Předmět poiištění, poiistné

částkv (poiistné hodnotv)“ se ruší a současně nahrazuie takto:

Předmět pojištění, pojistné částky (pojistné hodnoty)

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

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu ) VPPMO-P sjednáno pojištěníjako pojištění

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

částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO—l’ limitem plnění prvního rizika.

 

 

pojistná

pol. ě. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ cas:,ljígll:i""t

l. rizika (Kč) 
 

]. Stavby

Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahujejak 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. ficdnléfly

MU9_MÍŠ1ČH včetně: stavebních součástí. PZTS (poplachové

zabezpečovací a tísňové systémy). kamerových systémů. informačních

tabulí. anténních systému, garáží. čckárcn, kuchyí'iských linek,

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

2.1.1. umístěných na střechách touto pojistnou smlouvou pojištěných 800000000?

nemovitostí), zařízení FVE, zábranných prostředků. umělecko—

řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím

pojištěných staveb a mimo majetek uvedený v bodu 2.1.2. této pojistné

smlouvy.

 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu.

 

 
Soubor ostatních staveb. Pojištění se vztahuie také na: podzemní stavby,

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

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

veřejné osvětlení, signalizační zařízení, mobiliář, radarové měniče,

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

,,__ komunikace, silnice, chodníky, zpevněné plochy, parkoviště, sadové a 5000-000;

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

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

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

všech rozestavěných nemovitostí.

k
) \
)
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Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění ]. R.

 
 

2. Věci movité

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

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

písemné smlouvy.

 

Soubor movitých věcí (včetně DHM, DIM, operativní evidence. účtu

spotřeby, upozorňujícího systému tvorby náledí, automatů na vhazování

a výdej peněz nebo cenin včetně obsahu, reklamnich panelů na volném

prostranství. pracovních strojů samojízdných & pracovních strojů

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

nacházejí na místě pojištění).

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

10.000.000.-

 

k
.
)

it
:.

Soubor zásob (zásobami se rozumí např. materiál včetně provozního

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

výroba včetně nedokončené stavební výroby. polotovary, dokončené

výrobky apod.).

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

l.OO0.000,-

 

w F
J

Soubor uměleckých děl. starožitnosti, sbírek, věcí zvláštní kulturní a

historické hodnoty včetně exponátů na výstavách a zapůjčených

exponátů.

Pojištění se sjednává najinou hodnotu. Pojištění !. R.

l.()00.000.-

 

_
r
o

b
x

Soubor nedokončeného dlouhodobého majetku před jeho uvedením do

užívání (tj. investice. atd.).

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

1.000.000.-

 

w '
\
1

Soubor peněžní hotovosti a jiných cenností včetně cenných věcí

zaměstnanců (peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,

peníze a ceniny v automatech na příjem a výdej peněz a cenin, cenné

papíry. klenoty. výrobky z drahých kovů, drahých kamenů & perel, drahé

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

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

stravenky. dálniční známky, jízdenky a kupony Mlll), dobíjecí kupóny

do mobilních telefonů. vkladní a šekově knížky, platební karty a jiné

obdobné dokumenty apod.).

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

500.000,-

 

Soubor movitých věci — věcí zaměstnanců, které se obvykle i neobvykle

nosí do zaměstnání nebo které se nacházejí v místě pojištění v smwislosti

s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele; věcí vnesených a

odložených.

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

100.000.-

 

Soubor pisemnosti, plánů, projektů, obchodních knih. kartoték, výkresů.

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

softwaru apod.

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

100.000.-

 

2.1.10.  Zachrafiovaci náklady (dle článku 18 VPPMO—P) a dále náklady na

hašení. odstranění věci, vyklízení a odvoz suti.

Ujednává se, že pojišťovna mimo rámec horní hranice pojistného plnění

sjednané pro předmět pojištění. kterého se pojištěni nákladů týká,

nahradí po pojistné události okolnostem přiměřené a účelně vynaložené

náklady pojištěného na:  5.000.000.— 
 

 

_M( "ava
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a) odstranění a likvidaci poškozeného nebo zničeného předmětu

pojištění. úklid místa pojištčnL přesun na skládku.

b) obnovu náplní hasicích přístrojů a_j. hasicích a podobných zařízení

(např. sprinklerových, na potlačení výbuchu). použitých při zdolávání

požáru předmětu pojištění.

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění ]. R.     
2.2. mcdnévzi se, že bod 3. šKonovÉ POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ, resp. bod 3.1. „Předmět noiištěni,

p_oiištěne nákladv, pojistné částkv“ se ruší a současně nahrazuje takto:

3.1. Předmět pojištění, pojištěné náklady, pojistné částky

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

sjednáno pojištěníjako pojištění prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění l.

rizika" resp. „Pojištění 1.R“) a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění prvního rizika.

PŘEDMĚT POJISTĚNÍ

U_jednává 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 sn'ilouvy.

3.1.1. Soubor budov. hal a staveb včetně stavebních součástí (vnitřních i 1.000.000.-

vnějších) pojištěných budov. hal a staveb, vybavení a příslušenství

a dále majetek charakteru: PZTS (poplachove zabezpečovací a

tísňové systémy) kamerových systémů., informačních tabulí.

anténních systémů. garáží, čekárcn, kuchyňských linek.

zahradních bufetů. kotelen, vrátnict slunečních kolektorů, zařízení

I’VE. zábranných prostředků umčlecko—řemeslných nebo

historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím pojištěných

budov; včetně ostatních nemovitostí charakteru podzemních

staveb, inženýrských sítí._ kanalizack septiků, jímek, studní.

čerpacích stanic (např. bencalor aj.). oplocení. hřišť. lávek. kašen.

košů. komínů. opěrných zdí, veřejných osvětlení, signalizačních

zařízení, mobiliáře. radarových měničů, dopravních objektů (např.

dopravní značení. semafory). stožárů. fóliovníků_ skleníků.

slunečních a solárních kolektorů, mostů., staveb na vodních tocích

(mosty, propustky. lávky, hrázc_ nádrže apod.): včetně všech

rozestavěných nemovitostí.

 

limit plnění

]. rizika (Kč)

 

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

 

3.1.2. Soubor strojů, zařízení a inventáře (t_j. soubor movitých věcí) a 1.000.000.-

soubor zásob věetně DHM, DIM, NIM, věcí vedených

vopcrativní evidenci a na účtu spotřeby, reklamních panelů na

volném prostranství, automatů na vhazování a výdej peněz a cenin

včetně obsahu, pracovních strojů samojízdných a pracovních

strojů přípojných a kolejových vozidel (pokud se tyto v době

pojistné události nacházejí na místě pojištění).

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

 

3.1.3. Soubor uměleckých děl. starožitností, sbírek, věcí zvláštní 500000,-

kulturní a historické hodnoty včetně exponátů na výstavách a

zapůjčených exponátů; včetně historických vozidel.

Pojištění se sjednává najinou hodnotu. Pojištění 1. R.     
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3.1.4. Soubor peněžní hotovosti a jiných cenností včetně vnescných 500.000.-

cennýeh věcí zaměstnanců, (peníze - platně tuzemské

i cizozemske bankovky a mince). peníze a ceniny v automatech na

příjem a výdej peněz a cenin, cenné papíry. klenoty, výrobky

zdrahých kovů, drahých kamenů a perel. drahé kameny. perly,

šeky, depozitní certifikáty. cenné známky. poštovní známky,

kolky, poukázky, losy, karty na naftu abenzín. telefonní karty,

stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony M11D. dobíjecí

kupóny do mobilních telefonů. vkladní a šekovč knížky, platební

karty ajíné obdobné dokumenty apod.).

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

 

3.1.5. Soubor cizích věcí movitých —— včcí zaměstnánců, které se obvykle 100.000.-

i neobvykle nosí do zaměstnání nebo které se nacházejí v místě

pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu

zaměstnavatele; věcí vnesených a odložených.

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

3.1.6. Přepravovane' cennosti vlastní i cizí (např. z místa pojištění do 500.000.-

banky):

peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, cenné

papíry. klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel,

drahé kameny. perly, šeky/„ depozitní certifikáty. cenne' známky.

poštovní známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín.

telefonní karty, stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony

Mlll). dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, vkladní a šekovč

knížky. platební karty a jiné obdobne dokumenty. umělecká díla,

sbírky. starožitnosti. věci zvláštní kulturní a historické hodnoty

apod.

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění ]. R.     
2.3. Ujednává se, že bod 6. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJÚ, resp. bod 6.2. „Předmět poiištění, poiistné

částkv, spoluúčast“ se ruší a současně nahrazuie takto:

6.2. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast

V souladu sustanovením článku 3 DPPST—P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na

předměty pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty

pojištění sjednány níže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.

Pojištění sc sjednává na novou hodnotu (cenu). pokud není u příslušné pojištěné \'čci uvedenojinak.

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

prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušně položky ("Pojištění |. rizika" resp. „Pojištění LR") a

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

 

 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTENÍ

pol. Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahujejak na limit pojistného

věci ve vlastnictví pojištěného tak i na cizí věci, které pojištěný užívá plnění 1.rízika v

č- na základě písemné smlouvy, nebojc převzal na základě písemné Kč

smlouvy.

6.2.1. Soubor strojů (včetně elektronických součástí a příslušenství). | 000000;

Pojištění LR.     
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na základy strojů a strojních zařízení, elektronicke prvky,

elektrotechnické součástky a příslušenství.
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6.2.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000.- Kč.

2.4. Ujednává se, že bod 11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEHLED POJISTNÉHO, SPLATNOST

POJISTNÉHO, resp. bod 11.2. „Přehled pojistného k (latu 1.1.2019 za pojištění siednaná v pojistné

smlouvě“ se ruší a současně nahrazuie takto:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Název pojištěni ročnípgžistné

Pojištění živelní 131.792,—

Pojištění odcizení 2.520.-

Pojištční skel 2.000.-

Pojištčni elektronických zařízení 10.800.-

Pojištění strojů 1.600.-

Pojištční věcí při dopravě 1.000.—

Pojištění odpovědnosti 12.450.-

Celkem v Kč 162.162,-

Celkem v Kč — zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost 162.160,-

1 čtvrtletní splátka 40.540,-

 

2.5. Stávající Příloha č. 1 se ruší a současně nahrazuje novou Přílohou č. l, která je nedílnou součástí

tohoto dodatku.

2.6. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

Ř*%****k********Ř**********************kk

Roční pojistné vyplývající z této změny pojistné smlouvy činí 14.575.- Kč. Pojistné za dobu pojištění od

1.10.2021 do 31.12.2021 (211113.674.- Kč. Tuto částku uhradí pojistník na účet makléře do 15.11.2021.

Bankovní spojení zůstává v platnosti podle původní pojistné smlouvy.

*******k*********************************

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Úprava pojistné smlouvy podle tohoto dodatku se sjednává s účinností od 1.10.2021.

3.2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedené.

3.3 '1‘C11t0 dodatek č. 3 obsahuje celkem 7 listů aje vyhotoven ve 4 stejnopisech, ] nichž po jednom obdrží

pojistník makléř a dva pojišťovna.

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomíly Černé, Mahážěšá -Specialisty korporátního obcšdu. Korporátní obchod

iv/omva tel.: +420 596 271 266
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IFSKA POJIS'IUWA
eská oo'išt'ovna a.s.   

 

cenzrala

 

Mgr. Bc. Darina Daňková

jednatelka

Podpis (a razítko) pojistníka

Zlat‘omila Černá, Manažer

Martina Huserové, Specialista korporátního obchodu

Korporátní obchod Morava

Podpis (a razítko) pojišťovny

 
 

;?jistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Manažcra — Specialisty komorálmho obchodu, Korporátní obchod

orava

ial

tel.: +420 596 271 266_
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< \ (7126101 POJis'i'OWA Příloha č._1

Klient: AKORD & POKLAD, s.r.o,

s_KQDovE Žlqgwí POJIŠTĚNl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka č.dle

bodu 2.1. Pojisina cam.

poiisine' (limit plnčnl1. Sazba v

smlouvy vizilia) Ills. Kč promile Pojistné v Kč

_772.1.1. 800 000 0,160 123100

2.1.2. s 000 0,160 800

$1.3. 7 7 10 000 0,160 1600

2.1.4. 1 000 0,160 160

2.1.5. 1 000 0,160 15

2.1.6. 1 000 0,160 * 160

2.1.7. 500 0,160 80

_1.1.8. 100 7 0,160 15

_? 2.1.9. 100 7 0,160 7 16

2.1.10. 5 000 0,160 iEQ—0—

CELKEM 131 792

 

Sxopové PQJISIENJ ODC'ZEM

 

 

 

 

 

   
 

Poinžki Č. dle

bodu 3.1. Pojislna'n částka

pojistné (limii plnění 1. Suba v

smlouvy rizika) ltis. Kč promile Poyisinó v Kč

3.1.1. 1 000 0,700 700

3.1.2. L 000 0.700 700

3.1.3. 500 0,700 350

3.1.4. 500 0,700 350

3.1.5. 100 0,700 2

3.1.6. SCO 0,700 350

CELKEM Z 520

 

Sxooové FLQJIŠTĚNÍSKEL

 

   
 

Položka b. dle

bodu 4.1. Polislná Links

pojistné illmii plnénl 1. Sazba v

smlouvy min)/tis. Kč promile Pojlalnd v Kč

4.1.1. 500 4 2 000

CELKEM 2 000

 

51(00qu gpuSTéNI‘ ELEKLRONICKÝCH zfiizsfl

Položka č. dle

bodu 5.2. Pojistná Milka

 

 

 

pollstné (Ilmll plnénl 1. Sazba v

smlouvy rizika) lix's. Kč promile Pojistné v Kc

5.2.1. 97000 1,200 10 500

CELKEM 10 800

 

SKODOVE PQJIŠTĚNÍ STRQJD A smomrcimgrzsm
 

 

 

Položka č. dle

bodu 6.2. Pojistná easlka

pojislné (limit plněnl l. Sazba v

smlouvy vlzika) Iiis. Kč promile Pojistná v Kč

6.21. 1 000 1,600 1 600

CELKEM 1 500

 

SKQDOVEPQJISTENIVECILEHEM SILNICNLQOPRAVV
 

   
 

Položka č. dle

bodu 7.1. Pojistná častka

polismé (limit plněn! 1. Sazba v

smlouvy fizlka) Ms. Kč ptomile Pojrtlné v Kč

7.1.1. 500 2 1 000

CELKEM 1 000

 

ŠKODOVÉPOJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST!
— 7——— _—
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Položka (3. dle

bodu 6.2. lell

pojistné plněnllsubnmii Sazba \!

smlouvy plném ms. Kč promlle Poiislnó \! Kč Paznámka

_7§.2.3. 20 000 0,735 7 4 700 šil/_

81.4.1. 3 000 l 3 OCD V 70 ,__

8.242. 1 000 0,5 500 V 723 . pře/mší

7 8.2.4.3. 1 000 0,5 500 V 7gi-yžívané

8.2.4.4. 10000 0 0 Vlřllř__

8.2.4.5. _ 5 000 0,5 ZĚOO V110 + V 99

8.2.4.6. _ 5 COO O 0 V103

_8.2.4.7. 5000 0,25 1 250 V112

8.2.4.8. 20 000 O 0 V 76

CELKEM 12 450   
gegxové Rogulponsmrš

ICELKEM ZA POJISTNOU SMLOUVU | 162 162|

' pojistné sazbylsou zaokrouhleny na tři desetinná misie

 
 

' případné kcru'wové rozdiiv jsou způsobeny zaokrouhlenim na celé Kč

mnal

 


