Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 452 72 956,
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
Ing. Josef Sluka, Manažer, Korporátní obchod Morava
a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava
(dále jen „pojišťovna“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika
IČO 463 47 275
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783,
kterou zastupuje
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel na základě zmocnění ze dne 18.8.2020
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tento dodatek č. 2
k pojistné smlouvě 706-57604-12
č. pojistníka/pojištěného Z0517/EK/19/B
o pojištění majetku podnikatelů
(pojištění elektronických zařízení)
sjednané s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2023

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-57604-12

STRANA 2

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Dne 30.12.2019 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-57604-12 o pojištění majetku
podnikatelů (dále jen “pojistná smlouva”).
Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy
způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

1.2

2.

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY

2.1.

Ujednává se, že dochází ke snížení pojistné částky pod položkou č. 1. bodu 3.1. pojistné smlouvy a to
následovně:
pol. č.

předmět pojištění

pojistná částka/limit plnění
1. rizika v Kč

spoluúčast v Kč

43 536 024,-

20 000,-

Elektronická zařízení včetně příslušenství:
1

2.2.

- soubor technologie bezdrátového přenosu dat
z vodárenských zdrojů

Ujednává se, že dochází ke změně pojistného v bodu 8 pojistné smlouvy a to následovně:
8.

POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST

Přehled pojistného k datu 7.10.2020 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:
Název pojištění

Roční pojistné v Kč

Pojištění elektronických zařízení

137 051,-

Pojistné za celou dobu trvání pojištění (4 roky)

548 051,-

Pojistné je uvedeno jako čisté tj. bez provize zplnomocněného makléře.
8.1. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně oproti faktuře vystavené pojišťovacím
zprostředkovatelem Eurovalley, v následujících částkách a termínech:
1. splátka ve výši 120.000,- Kč do 31.01.2020 – již uhrazeno
2. splátka ve výši 120.000,- Kč do 31.07.2020 – již uhrazeno
Přeplatek za období 7.10.2020 – 31.12.2020 ve výši 23 535,- Kč bude
vrácen do 30.11.2020.
3. splátka ve výši 68 525,- Kč do 31.01.2021,
4. splátka ve výši 68 526,- Kč do 31.07.2021,
5. splátka ve výši 68 525,- Kč do 31.01.2022,
6. splátka ve výši 68 526,- Kč do 31.07.2022,
7. splátka ve výši 68 525,- Kč do 31.01.2023,
8. splátka ve výši 68 526,- Kč do 31.07.2023

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího zprostředkovatele.
8.2. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním
dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.
8.3. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
8.4. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby
související se sjednaným pojištěním.

2.4.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Vendula Hrbáčková, email:vendula.hrbackova@generaliceska.cz
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3.1.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí pojistné smlouvy čís. 706-57604-12.

3.2.

Dodatek č. 2 obsahuje celkem 3 listy a je vyhotoven v elektronické a listinné podobě. Listinná podoba
je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a
dva pojišťovna. V případě jakéhokoliv rozporu je rozhodující listinné vyhotovení pojistné smlouvy.

3.3.

Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za
účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Smlouva nepodléhá
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších
předpisů.

V Ostravě dne
za pojišťovnu

za pojistníka

Generali Česká pojišťovna a.s.

Brněnské vodárny kanalizace, a.s.

Ing. Josef
Sluka

Digitálně podepsal
Ing. Josef Sluka
Datum: 2020.10.27
10:48:57 +01'00'

Zlatomila
Černá

Digitálně podepsal
Zlatomila Černá
Datum: 2020.10.27 10:49:21
+01'00'

…………………………………………………….

Ing. Jakub
Kožnárek

Digitally signed by Ing. Jakub
Kožnárek
DN: cn=Ing. Jakub Kožnárek, c=CZ,
o=Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s., email=jkoznarek@bvk.cz
Date: 2020.11.13 11:56:47 +01'00'

…………………………………………………….

Ing. Josef Sluka

Zlatomila Černá

Ing. Jakub Kožnárek

vedoucí upisovatel

specialista korp. obchodu

generální ředitel

Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Vendula Hrbáčková, email:vendula.hrbackova@generaliceska.cz

