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Dodatek čislo 6
K Pojistné smlouvě ó pojištěni majetku a odPovědnosti
za škodu - Region
čislo pojisthé sfilouvy : 1544361601-v plném znění
změna k datu 16.12.2016

Pojistitel:
Generali Pojišt'ovna a.s., se sidlem Bělehladská 132, 1?o
lc. 61859869, Dlc: cZ69900]273.

84 Pía\a 2, Česká íepublika,

zastoupena: lng, Milošem Jasanským, upisovaielem makléřských obchodů regionu Praha a Davidem Balunem,
upisovatelem makléřských obchodů regionu Praha,

(dále jen "pojistitel")
GeneBliPo]šíoma.5,jezapsánávobchod.mrejstrikuvedenénMěsiskýmsoudemvP6žeoddilBúóžka2866.§polečnostjédénefu
skuoi.ycer",ali,7áps"-éV uls\én legslfu póĚloýocch q{Jpr ýedene; lsVAPer pod c'slen 26,

Pojistník:
Město Dobňchovice

adresa: Vítova 61, 25229 Dobřichovice

lc:0024118l

ldentiíkace osoby opnávněné jédnat za pojistníke:
]ng, Petí Hampl, sfarosíá
Kontaklníspojení

Pojištěný č. 1
Měsio Dóbřchovi6e

adíesa: Vítova 61, 25229 Dobřichovice

lČ: 0024í,l8,|

Pojištěný č.2

Pojištěnými (dálejen Pojištěný č. 2)jsou dále fyzické osoby_osvÓ a práVnické osoby, které poskytujísVéslužby
na kultumích, společenských, sportovních ajiných akcích pořádaných pojistníkem na základě smluvního Vztahu.

'l8.1í,20í6. DŮVodem zpíacování dodatku je rozŠÍřenío
pojjštěného č.2, Dále se upřesňuje pojištění odpovědnosti pro plánované akce dle přílohy č,1. Dále se rozšiřuje
pojistné kMí odpovědnosti za škodU způsobenoU provozem dopravního prostředku.

se dohodli na změně poiistné smlouvy ke dni

ostatníujednání pojistné smlouvy a příslušných dodatků se nemění,

,l.

FLEXA, VoDA z PoTRUBí, PŘíRoDNi NEBEZPEči, PoVoDEŇ, PŘíRoDNí KATASTRoFY
V

íozsahu VPP REG 20l l/03 á ZPP

í.l, Pojistnánebezpečl:
. flexa: požár, přímý úder blesku, \^ibuch,
FďiÉ!

r 45lr

(pod€2e

cEcR 20l1l02

(déle také

"ŽIVELNi PoJlŠTĚNi)

kouř, pád letadla, náíaz Vozid;a, aerodynamický tiesk

]) o MA] DalumV}ivoisn 3]]

2o]3

L

.
.

voda z potřubi: škody způsobenéúnikem vod a lomem Ťubek
přiřodní nebezpečí:vichřice, krupobití, iíha sněhu, pád stlomu

1.1.1.

P)JIŠTĚNI NEMovlTosTÍA vĚCi MovlTÝcH

Pojištění budov a dřobných §táveb
[jísia pojištěnía pojisiné částky: dle Přílohy číslo1

částka:
Ročnípojistné:
souhrnná pojisiná

141 100 000

Kč

Pojištěnívěcí movitých
[lísta pojištěnía pojistné částky:dle Přílohy - Příloha číslo1
souhrnná pojislná částka:
Ročnípojistné:

spoluúčas|

5 000 Kó

spoluúčást

5 000

Kč

5 000

Kč

47 24o Ké

9

400 000

Kč

3147 Kč

Pojištění§taveb a věcí movitých - sou bor vodárenského zaňzení a technologié
[lí§ta pojištění a pojistné částky; ÓoV, číslopaíce1: 1a76l3,4,253
spoluúčast:
souhrnná pojistná částka:
1 600 000 Kč

Ročnípojistné:

1

600 Kč

Pro niže uvedená pojistná nebezpeči se sjednáVaji následUjící spoluúčast'a horní hÉnice pojistného plněnl pro
jednu á všechny pojistné události (ljmity plnění) nastalé během pojistného roku:

potrubi
Spoluúčasti1 000 Kč
nebezpečíspoluúčast:5 000 Kč

Voda z
Přírodní

Limit
Limit

plnění:
plnění:

10 000 000 Kč
20 000 000 Kč

Pojištění jiných staveb (cEcR} - pojištěnína í. riziko (dle ZPP cEcR 2011/02)
Předmět a místa pojišiění: mísiníkomunikace dle píojektu "Rekonstrukce ulice 5. května k prŮmyslové zóně

v Dobřichoviclch"

částka:
Ročnípojistné:
Souhrnná pojistná

4 700 000 Kč

Ročníl;miipojistnéhoplněni:3000000Kč
1

500 Kč

spoluúčast10%,min,50000Kč

Pojištění iiných §taveb (cEcR) - poiištění na 1. riziko (dle zPP CECR 2011l02)

Předmět a mlsta pojištění:místníkomUnikace v Dobřichovicích (dopojišlěno timio dodatkem čislo 2)
Randlova, V úseku od křižovatky s ul. Pražská po kňžovatku s ul, Topoiova
JugosláVská v úseku od knžovaiky s ul, PĚžská po křižovatku s u|, Březová
Všenorská v úseku od žetezničníhopřejezdu až k chodníku Vedoucímu k podchodu na nádraží cD
U Rokle V úseku od křižovatky s ul, Tyršovou po křižovatku s ulicí K tenisu

souhínná pojištná částka:
Ročnílimit pojisiného plnění:
Ročnípojistné:

1.1-2,

11434173 Kč
6 000 000
3 000

vĚCl zvLÁšTNíHo CHARAKTERIJ -

Kč
Kč

1,

spo|uúčást:10 %, min, 50 000 Kč

RlzlKo

26.4,1,b Peníze a cennosti (uloženyvpředm. s pož.od, nad 30 min nebovtrez.)
1,

-

trezor- pojištěnína

riziko

Místo pojištění: Vítova61, Dobřichovice, lllěslský úřad

ptnění:
Ročnipojistné:
Limit pojistného

60 000

Foíai.eV ]45/]koiveze1] o

Kč

48 Kč

MAJ Daiunýrivóieii

spoluúčasti

a1..2013

1

000 Kč

26,4.7. stavební součásti (živel jen přo nájemce)
Misto poiišténi: Všechna místa po|lštěni
Limit poj,stneho plnéni7dáíma, 30 o00 Kč
Ročnípojistné:

-

pojštěnína 1. rz]ko

0Kč

Spol!účast

1

000 Kč

26.4.5.a Vě,ci n€ volném prostranstvi pevně spojené še zémí- Veřejné osvětlení,
značení,obecni
mobiliář- pojištěni na l, rizi|o
Místo pojištěni: kai,aslr lllěsta Dobřichovice
Limit pojistného plnění:
] 000 000 Kč
Spo Uúčést
1 000 Kč
RoČnípolistné:
8 000 Kč
26.4.5.a Věcina volném prostranství pevně §pojené se zemí -pojištěníná
1, riziko
předmětem pojiŠiěníjsousochy, dVě kapliěkyv nrajetku pojištěného
ajeden sochařský provedenývodní pNek
bude v přípédě pojjstné události( vyplýVajíciz náruajů na znovuzrizení
9,d_:1!!é
preomelu :9,,YtP.|EG,?0l1/03
po]lsténi)

zohledněna i hislorická ho,dnota předmětu pojištění,
óodmínkou nároku na uplatnění
plnění, Včetně historjcké hodnoly, je doloženípřislus"i"n ,na"dr.trirl
p"iuoto.'
Místo pojištěni: katastr l\/ěsia Dobřichovice

--- - '*

Limii pojisiného plněni:

í.2. Přírodní katastřofy

Spoluú&st:

500 000 Kč

Ročnípojistnél

5 000
- 1.

Kč

1

000 Kč

nziko (křoně jiných staveb)

Pojistná nebezpečí: lavina, zemětřesení, sesuv pŮdy a zřícenískaI
Ročnílimit pojisiného pInění:
18 000 000 Kč
spo
Ročnípojistné:
] 800 Kč
Předmětem pojištěn í nejsou jiné stavby (např, místníkomunikace)

uúčast

10 000 Kč

1.3,

Povodeň - l, riziko (kromějiných staveb)
Ročnílimjt pojistného plnění:
5 000 000 Kč
spoluúčast:10 %, min,25 0oo Kč
Ročnípojisiné:
5 000 Kč
Přednětem pojištěn í nejsou jiné stavby (např, místníkomunikace)
Povodňový dotazník:
Bylo některe z míst pojištění zap]aveno v posledních desetitetech?

ANo

Poslední pavodeň v místě pojištění:
výšF škody pil škodach zF všech skod z po,rcdni

neni přesně dohledaie né
nrax 1 000 000,_ Kč

Nenj_li Uvedeno mlsio pojišién v-áalrJje se poj'stné nebezpečínaVšechná
mista pojištén;

CELKoVE PoJlsTNE

2.

-

Živelni

oDclzENíV íozsahu VPP REG 2o11lo3

Poiistná nelrezpečí:

.

krádež Vloupáním, loupež, Včétně sollvisejícího vandalismu

2.1.

vĚctMovtTÉ

Pojištěnívěcínoviiých

_ na 1, riziko
ltlísta pojištění a pojistné částky: dle Přílohy
Příloha čislo 1
Souhrnná pojistná částka:
750 000 Kč
spoluúčasi:1 000 Kč

PoladÉV ] 45rl ipDdv.rže

-

1] olMAJ

!al!m

Vllvoren s,l]

2o13

poiištění:76 335 Kč

\
\

Ročnípojistné:

2.2.

7 500

Kč

vĚC]zvUšTNlHo CHARAKTERU

-

RlZtKo

1-

Pénízéa cennosti(uloženy vpřédm. s pož.od. nad 30 min nébovtréz.) .26.4.í.b
riziko
Místo pojišt9ní: Vítova 6í, Dobřichovíce, [Iěstský úřad
Limit pojistného plnění:
60 o00 Kč
spoluúčási: .1 00o Kč

trezor - pojištěnina

1,

Ročnípojisiné:

216 Rč

26,4_5,a Véci na volném prostránstvi pevné spojené se zemi

po]lsíéni na 1. riziko
Místo pojištění: katastr l\,{ěsla Dobňchovice
Limit pojistného plnění:
100 000 Kč
Ročnípojistné:
2 000 Kč
moblliar

_

Veřeiné osvětlení. značení.obecní

spoluúčast:1 000 Kč

26,4.5.a Věcina volném prostranství pevně §pojéné sežémí- pojišiění na

1, riziko
předmětem pojiětěníjsou sochy, dVě kapličky V majetku pojišlěného jeden
á
sochařský provedený vodníprvek.
odchylné od VP_P,REG 2011/o3 bude v připadě pojistné událosii ( l,yplývající z náklajů
na znovuzřízení
preomeru po]lstenl) zohledněna i histoíická hodnota předměiu pojiŠtění,podmínkou
nároku
.. na uplatnění
plnění, Včetně historické hodnoiy,je doloženlpřísIusnycn znateit<y'ctr
Místo pojištění: kaiastr iVěsta Dobřichovice

posLlatů, --

llrísto pojištění: Vš€chná místa pojištění

Limjtpojistného plnění:

Ročnípojistné:

500 000 Kč

spoluúčasi:

í0 000 Kč

1 000 Kč

26.4.7. stavebni součásti - piipoiištěni- pojištéri1a L rz,ko
Misto pojišténi: Všechna místá pojlštěnl
Limii pojistného ptnění zdarma:
10 000 Kč
Spo]uúčast]

Na\^išenílimitu o:
Limit pojislného plnění celkem:

1

490 000 Kč
500 000 Kč
9 800 Kč

Ročnípojistné:

000 Kč

cELKoVÉ PoJlsTNÉ - odcizeni:

3.

NÁKLADY v rozsahu VPP REG 2o11103 -

1,

29 516

Kč

RlZlKo

lMísto pojištění] Všechna místa pojištění

Nákladyvzniklé v souvislosti s pojistným nebezpečiň _ FLEXA, voda z potřubí, přrodní nebezpečí
Limit pojistného

plněníždaíma:

100 o00

Kč

spoiuúčási:

1

000 Kč

Náklady vznikIé v souvislostis pojistným nebezpečím , odcizení
Limjl pojistného plnění zdarma:

30 000

Kč

spoluúčast:

1 000 Kč

CELKOVÉ POJlSTNÉ

4.

VANDAL|SMUS v rozsahu VPP REG 2o11lo3, í, RiZlKo

l\,4ísto

pojištění: Všechna místa pojištění

Limit pojisiného plnění:
Ročnípojistné:

500 000 Kč
5 000

Kč

spoJuúčast:

1

000 Kč

cELKoVÉ PoJlsTNÉ _Vandalismus:
slláĎka,4 z

3

PoÉd.eÝ 145/r (pódý€Ee

1) ol[4AJ Dalumvworéni: s.]1,2013

25 ooo

Kč

I

5.

ELEKTRoN|GKÁ RPIKA

V

lozsahu VPP REG 2011/03

40.í. KancéIářská a výpočetňítechnika (ne přenosná)
Místo pojištění: Všechna míste pojištění
Limil pojistného plnění:
100 000 Kč
Ročnípojislné:
2 000 Kč

- pojštěnína 1. riz ko

spolUúčást

1 000

4o,2 Vodohospodářská zařízení, odpadní vody - pojištěnína 1. riziko
Misto poiištění: dle přílohy číslo2
Limit pojisiného plnění:
100 000 Kč
spoluúčasi:
Ročnípojistné:
2 000 Kč

1

Kč

000 Kč

cELKoVÉ PoJlsTNÉ _ Elektronika:

6.

sTRoJNíR|ZKA V rozsahu VPP REG

2o11103

39.4, Vodohospodářská zařízení,odpadní vody
Místo pojišténí:dle PřiIohy čísIo2
Limit pojistného plnění:

100 000

Ročnípojistné:

1

_

pojišiěnína 1. nziko

Kč

,]

spo]uúčast:

500 Kč

000 Kč

cELKoVÉ PoJlsTNÉ -

7.
l\,4ísto

NEPŘí Ý ÚDERBLESKU, PŘEPĚTiV rozsahu VPP REG
pojišiění: Všechna místa pojištění

Není instalována přepěťová ochrana,
Limit pojistného plnění:

Ročnípojistné:

200 000 Kě
5 000 Kč

2011103

spoluúčást:

2 500 Kč

cELKoVÉ PoJlsTNÉ _ EléKronika - ne

8. PoJlŠTĚNÍoDPoVĚDNosTlzA ŠKoDU V íozsahu VPP REG 2011103 a příslušných DPP o
. základní řozsah pojištění -oclpovědnost obcí, měst§kých části a obvodú
Počet obyvatel:
3 392
Limit pojistného plnění pro zákIadní rozsah

poiištění: 5 0oo

0o0 Kč
000 Kč
8 243 Kč

spoluúč€st pojištěného na každépojistné udáIostii

1

Základni ročnípoiistné:
DoplňkoVá pojištění:

DPP o 880

-

Přovozováni spořtovnich zaiizeni

Limit pojistného plněnípro

Ročnípoji§iné:

pňpoj;štění: 5 00o o00 Kč
l 649 Kč

DPP o 880 - odpovědnost obecního hasičskéhosboíu
umit pojistného plnění pro připojištění: 5 000 000 Kč
Ročnípojistné:
2 473 Kč

-

DPP o 880
o§oby ve v,ýkonu veřéjné funkcé
Limit pojistného plnění pro připojištěníi 5 000 000
Polád.sV

] 45]] (podveae

]) o MAJ

Dalum

Kč

spoluúčast1000 Kč
spoluúčast10% min,2000 Kč

spotuúčast 10%

vrivóien s1]

,o]3

min, 20oo Kč

4 000

Kč

Ročnípojistné:
1 649 Kč
DPP o 880 - Přovozování kultuřnich zařízeni
Limit pojístnéhoplněnipro připojištěníi 5 000 000 Kč
Ročnípojistné:
1 649 Kč
DPP o 801 , věcitřetích osob
Limit pojistného plnění pro připojištění: 500 000 Kč
Ročnipojistné:
2 473 Kč
DPP o 880 - zastupitelstvo
Limit pojislného plněnipro připojištění: 1 000 000 Kč
Ročnípojistné:
1 649 Kč
DPP o 880 - Výkon státni a veřejné spravy
Limit poji§tného plněnípro připojištění: 1 000 000 Kč
Roěnípojistné:
1 649 Kč
DPP o 880 - sociálníslužby
Limit pojistného plnění pro připojištění: 5 000 000 Kč
Ročnípol'istné:
1 649 Kč

spoluúčast1000 Kč

spoluúčasi10%
spoluúč€st

rnin,2000 Kč

10% min, 2000

spoluúčást 10%

Kč

min, 2000 Kč

spoluúčást 10% min,2000 Kč

Provoz dopřavního prostředku

odchylně od u§ianoven í čl. 41 od§t, 5,4, VPP R EG 201 1 /03,se pojištěn í \ztah uje na povinnosi pojištěného k
náhradě škody nebojiné újmyzpůsobenéprovožem dopravniho plostředku, ktený má přidělenou registrační
značku (dále jen "Vozidlo"),
Pojištění se nevztahuje na povinnost pojišiěného k náhredě škody nebo iiné újmy způ§obené provozem Vozidla
v rozsahu, V jakém \Enik| nárok na plněníz povinně smluvnlho pojištěn í odpovědnosti zpúsobenéplovozem
Vozidla, Dále se pojištění nelztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebojiné újmy způsobené
provozem Vozidla pňjého účasiináorcanizoveném motoristickém závodu nebo soutěŽi, ostatní výlukyz
pojištění dle čl. 41, VPP REG 2011/03 zůstáVají nedotčeny,
Limit pojistného plnění pro pojištění na základě tohoio smluvního ujednání činíplo jednu a Všechny pojistné
událostiV rámciiednoho poiistného období: 500 000,, Kč
(sjednává sejako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základnírozsah pojištění)
spoluúčasi pojištěného na každépojistné událostičini: 5 000,- Kč
Přřážke kzákladnímu ročnímuz provozu dopravního prostředku : 1 000,- Kč

zvláštní ujednání pro pojištění akcí (dle přilohy č.1)
Pro Pojištěnéč. 2 se sjednává řozsah poiištěni:

Kč spoluúčast 10000Kč
500 000 Kč Spoluúčast10 000 Kč

Limit pojistného plněnípro základního rozsah 5 000 000

věci třetích osob d|e DPP o 3

sublimit

Přirážka za připojišiění provoz dopravního

prostředku: 4122Kě

Pojištěný č. 2
Pojištěnými pro uvédénéakce (dle přílohy č.1) jsou dáIe írzickéosoby-osvc a právnické osoby,
ktéréposMuji sVé služby na kulturních, společenškých, sportovních a jiných akcích pořádaných
pojistníkem na základě smluvního VztahU Pojištěný č,2)

cELKoVÉ PoJlsTNÉ - odpovědnostza
slúnka6z3

Pďad€v145/1(podvéžé1)

olMAJ Datum\Ť6řeni:

3,11.20]3

škodu: 28 029 Kč

REKAP|TULACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ A POJ|STNÉHO
Poiistné nebezpečí
2.
3.

celkové pojistné

oDclzENi

29 516

sTRoJNiRlzlKA

Kč
Kč
1 500 Kč
5 000 Kč
2a 205 Kč

5,

Kč

0Kč

NÁKLADY
4. VANDALlsMUs
5. ELEKTRoNlcKÁ RlzlKA

25 000
4 000

7. NEPŘíMÝ úDER BLESKU, PŘEPĚTi

oDPoVĚDNosT zA ŠKoDU
RoeNi PoJlsTNÉ GELKEM přéd slévou:
sleva obchodni 10 %:
sleva za tříletý přogram í0 %:
8.

169 556 Kč
16 956 Kč
16 956

RočNíPoJlsTNÉcELKEM:

Kč

135 644Kč

Počát€k a doba trvání pojištění

Tento dodatek je účinnýk í6.12.2016
Poj;stná sm|ouva byla sjednáná § poútkem pojištění í. ,lí. 2013 na dobu neurčitou,

splatnost a způsob placénípoiistného

Pojistné je splatné ročně , splátka pojistného činíl35 644 Kč a budé placená Vždy k í dni ,l1. měsice
každého roku. sjednané hrazení pojistného Ve spláikách nemá vliv na pojislné období, Pojištěnísesjednává s
ročnímpojistným obdobím. Pojistnéje stanovenojako běžné,Do pojistného nenízahrnuta pňrážka za področní
žpúsobplatby. Platba pojistného bude prováděna na základě faktury,

závěřečná ustanoveni

Tato smlouva se řídívšeobecnými pojistnými podmínkámi, zvláštními pojistnýrni podmínkami, doplňko\^imi
pojistnými podmínkami, a ujednáními pojistné smlouvy. T}to podmínkytvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a
byly s ní pojistníkovi předány.

f Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěníobecního majetku - Region (VPP REG 2011/03).
L. Doplňkové pojistné podmlnky- obce (DPP o 880),
l Doplňkové pojisiné podminky - Věcitřetich osob (DPP o 801).
. Zvláštní pojistné podmínky pro pojišiěníjiných staveb (ZPP cĚcR 2011l01)
Nedílnou součásttohoto dodatku tvoří rovněž přílohy:
Tento dodatek obsahuje 8 stran(y) smlouvy, Tento dodatek je Vyhotoven Ve iřech exemplářích s plalností
originálu, z nichžjeden obdžípojisŤitel,jeden pojistník ajeden zplnomocněný m3kIéř,

zvláštní ujednání:

Pojistník Město Dobřichovice souhlasí stím, aby pojistitel Generali Pojišťovna a,s, použilinfoímace uvedené V
pojisiné smlouvě pro sVoU referenčnílistinu,
Toio prohlášení je činěno V soLlládu s §128 zákona č, 277l2009sb, V platném znění.
Pojistná událosije ve smyslu zákona Vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se toto pojištění řídí,

sleva za tříletý píogram
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Výše pojisiného byla stanovena se sIevou Ve Výši í0% z roóního pojjstného ža pojisinou dobu
trvání pojištění
pojistnou smlouvu před uř;lúutímsjed;a;é pojistné doby, tedý před
:i.d:].šj^3 fkl,,Y|"i.Fl
.pojjsinjk
po] slftel opravnén žádai na pojistníkovj úhradu částky, o niž
byIá výše pojisíného sIeVoU za
pollstroJ dobtr snižena, á to 7a celoJ dobu tíván'pojištěni,
Prohlášení pojistnika/pojištěného
á pled

UzaÝienlm po,J§lné smlo!\y j§em byl/a seznámen/a se žněním VŠeobecných pojisinýcn
::yj.i|_Ž:,i:.9:Pj.""."|l:
p,oofnlnehj žýaslnich, pojlstný.h podmine[, doplňhových pojistných podmínek
azvléštních Ujédnání, plainýcň pós]edn;né
oíuny poJ§ler l a .ellcl obsahu íozLňiŤ a s oosal en sou.'aslm. D;lé p ,ol"'ésu ' 2- m, byly ooskyl.
Jly píédUžavónlm
žpJs9qeŤ oiser ne - vces.emlazyce i.,",'".*
o pq stnem
ť]l.J]:,:1L919
vzlánu
ve sŤyslJ |,"^"lÝT.Ťnýn
"áiii."ri],"i,]iŤace
§ 66 a § 67z;hóré é,3//2004 sb, o poi,she smlo-ve, Plol'"§Lj ze" l2;/:ená
poiisL a sn'ouvjodpovioé
pq
.ierá isen !yJád,,l/á pojisl-ei
p"".i*,iĚ., ,;""p"i
T:"_!_" i'T1!,,].: " .vn p.eosl.yŤ pol€bJn
uzJÝienlŤ po sŤre sŤloJVry a s,ol§.neŤ a oodŤ
""láJi.
;.á;l pojišiě| Jsen složUŤer
"Leh
JséŤ §l Wdon,a sÝé pN nrosi p?ýdivě á jpl-é oo_povědél ra Vse..n/ ooŤa7v pojis liele a JVés I v]ecl -v
i- bm ace ry,
KŤé-e se m,Jevl ldlo repodstál,é, BelU na vedoni, Že pn oor,senl |ěL| lo
oovin-oai' Ťa Doiisl|lelpžVo od po],smé smloJvry
oosloJpí snPlLrbo odl 1noJl oo]lq.e plné., V pnoode ýzniku shoo1e Ldálos|i7ploslLi, sl€mi;aslJp'le1.1v po'ciié
dáls

organy únne! testnim i'eni hésičský záchimný sbď, lékařé,zd.votn cká .ařízání a záchlannou
službu povi;nosti
n'.enllosl,
casně zmocit ' po] sŤ ele, l esp il Ť oovéieno J osoou abv ve *ects í zenll l plobll éi'clch v soJvislos-i
s
loJ'o shoo.oL Jdé]o§limohla.áhlizet oo souo1'-. pol,cé11. ótipádléjirýLh úledl i. l spjsů
á žFo ;vóval 7 . cn
é
"op.
výo sy, soul'ěs|m § ťn, abl né adlesnl a oel l íll ain Loa e oytv u pmori;Ja lv
p"
spia"*.'c""Ě,
Bélen€ds(é132,_1,084P|ana2ces.aíepuojhaéje.,i.ri-uniirpmcovaie""pnL.íOpodŤ,nhv7á€
r
ema,'0l/2ooo
"ri
","
polBl NéclŤ zP.oslled( ova€li\ pl o jcely ool š ovác' a .nosl . oals,ch i nr
ost v}Ťe7..ýc. Zá<oneŤ c,
lz:Teja
:1
///2UU9 §D, o oollstoW c.vi a lo po dobJ í elbrre 1U|.ol k zéjslé,' pÉVa po/'lnosŤi, p|v,rouclcn 7e
zévázkoveno
!.T:: 19 Yl9i:,1qa" c9 9obu vyplyÝajjciz obecně záVazných píáVních předpisů, souh]a;ím § předáním a poskyiovánírn

s

***

s\rycn

osoo. cr Jd.lú sJb]ehlúŤ nezinéloonilo ho-ce.lu cel elal éjelo Zl,šlovéc m paanel:m v soJláo. s p,;;ríml

b

,

Dředoisy oo ičely a dobu,, JÝedenoJ J o'eochoz vé€,odrcla.in so]l
i" ,o."io""" á"ol,ri r',tult, oo;i.r"a
SmloLva 7ánllá poj šiiŤel dále nepíov;d' šereni škooný(h Událosť á uio]a! pollstlýc l o'.ér í, Poj
slilel Ť á V billo pripád e
q9l"*"
oodob v 1éŤž;os,ok Zá, r<u ooi,srái;, b;rdsoonrs" m s:il,ioycr oyua v
|l?_,.._li,!9j]lé
"9iisl.élo
zaezrcslé.h pollshého Vztáh!
nebo Ý záležtosti nabídky pojišťovacích a souvjsEících íinančníchslužéŮ ajiných
obchodnich,sdělenlpollstilele nebo nabldky slUzéb ajiných o;chodních §dě]éníčlenůmezinárooníňo
tonernu ceneraria
spollp'ácLl clcn obLtodnich párt.eru lo.Ia!!ová./ap'semnou e]eklloni.<ou .ebo 1oU.omou, piivyLnli
ooskínun ch
osobních L]dájů. zpíošťujipoii§titele mlčenlivosii o rnem po]šteni a o piipadnych šhdných ldálosie;h
ve vztáhu ťzajiiiieli
!i]l9le PoJlshlk česinépíohlašuje, ze;e oprávien t post<yrnutílohoto šouhlasu a k zplošiěni
!::,1.91j:_b|
:_q§!ěd,P"ipoJlšlénými,
po]lsŤrc e ml@.nvostl
PlohlašUji, že ]sem byl/a Vé smyslu zákona č, 1o1l2ooo sb, iníoínován/á; svých p]évech
a o pov]nrcslech sprďce, zé]ménéo prlvu pi slLjpu k o§obrím úJájům,jakož j o dálších plávech
dle iohoio zákoré,
b.,:by9!"elro odlladu nahlésim ]akoukolivzměnu zprccovávaných osobních údajů,Pojisiitelmá nálok na
Í:]_"::ll::r
1:
UníáóU,n€kladu lvedenych V sézebníkU poplátků, se §azebníkem sé pojisiník a pojištěný mohou s;známii V
sídléá
oDcnodnlcr mlslech poi stiiele,

i

Pojišťovacízpřostředkovatel:

příjmení, jméno, tjiul (náZeV) osoby opíáVněné pojistitelenr sepsát pojistnou
smIouvu a píovést identifikac;:
converse s,r,o,

Tel:777 ao6 107

regisiračn í číslopřidělené ČNB:

agenturníčíslo:'l í 37024-4

Podpis:

V Praze, dne 16.12.2016

]Věsto DobřichoV]ce

(Pojistník)

Foíad.eV

r 45]r (pod!erze r)
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