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. Oliver Pospíšil, předseda představenstva
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tento
dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 706-55128-12
(číslo pojistníka/pojištěného Z0517/EK/19/A)

o pojištění majetku podnikatelů ALLRISKS
sjednané s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2023

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-55128-12

STRANA 2

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Dne 30.12.2019 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-55128-12 o pojištění
majetku ALLRISKS (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.

Zúčastněné strany se dohodly na tom, že s účinností od 1.1.2020 se mění obchodní jméno
pojišťovny takto:
Původní:

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,
kterou zastupuje
Ing. Josef Sluka, Manažer, Korporátní obchod Morava
a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava
Nové:

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,
kterou zastupuje
Ing. Josef Sluka, Manažer, Korporátní obchod Morava
a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava
2.2.

Úprava se týká bodu 4. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ, resp. bodu 4.1. Předmět pojištění, pojistné částky,
spoluúčasti:
- do tohoto bodu 4.1. se doplňuje následující ujednání:
Ujednává se, že pojištění se vztahuje na věci ve vlastnictví pojištěného a dále na cizí věci, které
pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě smlouvy, nebo prokáže
pojistný zájem.

2.3.

Úprava se týká bodu 4. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ, resp. bodu 4.4. Limity plnění a způsoby
zabezpečení:
- ujednává se, že bod 4.4.3. písm. a) se ruší a současně nahrazuje takto:
a) Kč 50.000,-, jsou-li přepravovány jednou osobou, která je vybavena obranným sprejem, a
přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle, které je
opatřeno pojistným zařízením, které po vytržení ze zavazadla uvede do činnosti nepřetržitý pronikavý
zvukový signál trvající minimálně 5 minut nebo jsou-li přepravované peníze nebo ceniny uloženy
v tzv. „ledvince“ (tj. malé zavazadlo zajištěné zipem), kterou má tato osoba připevněnou na těle (např.
kolem boků, pasu, atd.).

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, specialisty korporátního obchodu

tel.: +420 596 271 266

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-55128-12

STRANA 3

2.4.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.

Úprava pojistné smlouvy podle tohoto dodatku se sjednává s účinností od 23.1.2020 (kromě však bodu
2.1. tohoto dodatku pojistné smlouvy, kde je již účinnost předmětné úpravy uvedena).

3.2.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí pojistné smlouvy čís. 706-55128-12.

3.3.

Dodatek č. 1 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.

V Brně dne

Ing. Oliver
Pospíšil

V Ostravě dne 22.1.2020
Digitálně podepsal Ing.
Oliver Pospíšil
Datum: 2020.01.27
08:21:23 +01'00'

……………………………………….
Ing. Oliver Pospíšil
předseda představenstva
za pojistníka

Ing. Josef
Sluka

Digitálně podepsal
Ing. Josef Sluka
Datum: 2020.01.22
14:14:27 +01'00'

Zlatomila
Černá
…..………………………………

Digitálně podepsal
Zlatomila Černá
Datum: 2020.01.22
14:15:58 +01'00'

Ing. Josef Sluka, Manažer
Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu
Korporátní obchod Morava
za pojišťovnu

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, specialisty korporátního obchodu

tel.: +420 596 271 266

