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Dodatek č. I
k pojistné smlouvě Č. 5900021177

sjednaný mezi smluvními stranami

Slavia pojíšt‘ovna a.s.
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika
iČ: 601 97 501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591
(dále jen „pojistitel“)
zastoupený dále uvedenými osobami

a

Město Benešov
se sídlem Benešov, Masarykovo náměstí 100, PSČ: 256 01
IC: 002 31 401
zastoupené Ing. Petrem Hostekem, MBA, starostou města
(dále jen „pojistník“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím dodatku Č. 1 k výše uvedené pojistné
smlouvě (dále jen „Dodatek), který na základě žádosti pojistníka doplňuje dále uvedeným způsobem výše uvedenou
pojistnou smlouvu:

Tímto Dodatkem se v souladu s ujednáním Čl. VII. bod 6. základní pojistné smlouvy účinnost pojištění podle této pojistné
smlouvy aktualizuje na další pojistné období v plném rozsahu znění základní pojistné smlouvy s tím, že pro další
pojistnou dobu se dále ujednává:

Článek!. (Úvodní ustanoveni) se pro další pojistnou dobu mění a doplňuje v bodu 3. následovně:
1) Ujednání bodu 3. se doplňuje následovně:
„Ujednává se, že ustanovení Čl. XIV. VPPJ4I1 se uší a nahrazuje se následujícím ujednáním.
Pojistník uzavřením pojistné smlouvy stvrzuje, že:
a) převzal informace o zpracování osobních údajů a byl poučen o svých právech náležejících mu podle
platných a účinných předpisů CR a EU,
b) byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy a pro
plnění práv a povinností z ní vyplývajících,
c) seznámí všechny dotčené osoby s obsahem smlouvy včetně pojistných podmínek, předá těmto osobám
informace o zpracování osobních údajů a poučí je o jejich právech jako subjektů poskytujících své osobní
údaje ve smyslu platných právních předpisů CR a EU,
d) sdělením elektronického kontaktu uděluje souhlas, aby byl kontaktován elektronickou formou i
v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění,
e) bez zbytečného odkladu nahlásí pojistiteli jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů.‘

Článek II. (Rozsah pojištění) se pro další pojistnou dobu mění a doplňuje následovně:

2.

1) S účinnosti ode dne 11. 9. 2018 se pojištění sjednává pro nové předměty pojištění zařazené v PřÜoze Č. 1
k pojistné smlouvě v kapitole 72
pod mv. číslem MUBEH000FVO4 (Volnočasový areál Sladovka Dětské dopravní hřiště, pojistná částka
6.149.699,- Kč) a
MUBEH000FUZG (Oplocení volnočasového areálu Sladovka
Dětské dopravní hřiště, pojistná částka
268.834,- Kč).
Limit pojistného plnění sjednaný v odst. 2.2.1.1 (Předmět pojištěni, pojistná částka, spoluúčast, limit
pojistného plněni) pod poř. číslem 1 se zvyšuje ze stávající hodnoty 3.099.000.000,- Kč o částku 6.4 18.533,Kč.
-

—

-

—

2) Ujednání odst. 2.2.1.1 se mší v plném rozsahu a nahrazuje se dále uvedeným zněním:

2.2.1.1 Předmět pojištění,

pol. č.

1.

2.

5.

pojistná

částka, spoluúčast, tim/t pojistného plnění

Předmět pojištěni
Soubor vlastních icizich
budov a ostatních staveb
kromě FVE
Soubor vlastních ostatních
staveb vývěsní info skříňky
Soubor vlastních movitých
zařízeni a vybaveni, vlastních i
cizích zásob, cizích předmětů
užívaných a převzatých a
vlastni icizí dokumentace
Soubor vlastních i cizích věcí
umělecké, historické nebo
sběratelské hodnoty
Soubor vlastních movitých
zařízeni a vybaveni, cizích
předmětů užívaných
umístěných na volném
prostranství pódia, stánky
apod.

Pojistná stka

Spoluúčast
(není-li dále
uvedeno jinak)

Pojištění se
sjednává na
cenu

3.105.478.533 Kč

5.000.- Kč

dle bodu 2.1.2.
smlouvy

nesjednává se

500,- Kč

dle bodu 2.1.2.
smlouvy

82.000,- Kč

—

-

40.000.000,- Kč

--

--

5.000,- Kč

dle bodu 2.1.2.
smlouvy

maximálním ročním limitem
pojistného plnění pni riziko

nesjednává se

5.000,- Kč

na obvyklou cenu

1.864.231,- Kč

5.000,-Kč

dle bodu 2.1.2.
smlouvy

1.000.000.- Kč

-
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Soubor clzich movitých
předmětů jízdní kola
Soubor vlastních i cizích
finančních prostředků a
cenných předmětů

5.00O Kč

na časovou cenu

100.000,-Kč

5.000,- Kč

dle bodu 2.1.2.
smlouvy

400.000,- Kč

-

7.

3.

--

Článek VIII. (Závěrečná ustanovení) se v bodě 1. pojistné smlouvy uši a nahrazuje se následujícím novým
zněním:
1. Pojistník podpisem tohoto Dodatku č. 1 výslovně prohlašuje, že převzal informace o zpracovánĺ osobních
údajů a byl poučen o svých právech náležejících mu podle platných a účinných předpisů ČR a EU.
Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny dotčené osoby s obsahem této smlouvy včetně uvedených
pojistných podmínek. Zároveň se zavazuje předat těmto osobám informace o zpracování osobních údajů a
poučit je o jejich právech jako subjektů poskytujících své osobní údaje ve smyslu platných právních předpisů
ČR a EU.

4.

Ostatní ujednání pojistné smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. I zůstávají v platností beze změny.

II.
1.

Pojištění podle tohoto Dodatku nabývá účinnosti počínaje dnem 11. 9. 2018 a jeho účinnost končí spolu
s koncem účinnosti této pojistné smlouvy.

2.

Tento Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistník, pojistitel a zplnomocněný pojišťovací makléř obdrží
každý po J stejnopisu.

3.

Dodatek obsahuje 3 stran(y) textu.

4.

Dodatek č. 1 včetně zásad zpracováni osobních údajů byl schválen Radou
usnesením č. 766-25/2018/RM ze dne 03.10.2018.

V Praze dne 4. 10. 2018
za Slavia pojišťovnu a.s.
vedou underwriter
úsek underwritingu a zajištěni

úsek ui

10 -ID- 7.018
V Benešově dne

Ing. Petr Hostek, M%A
Starosta

(
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