
POJISTNÁ SMLOUVA

č. 0500253083

dodatek č.1

pojištění hasičů obcí pro případ úrazu

1. POJISTITEL :

obchodní jméno : Hasičská vzájemná pojišťovna, a 5.

sídlo : Římská 45, Praha 2, PSČ: 120 00, Česká republika

zapsaná : V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2742

IČ : 46973451

zastoupená : Jan Jakl

bankovní spojení : ČSOB, a.s.

číslo účtu

na straně jedné (dále jen ,,P0ji§t’ovna“)

a

2. POJISTNI’K :

obchodní jméno : Městská část Praha - Kunratice

sídlo : K Libuši 7/10, Praha 4 — Kunratice, PSČ: 148 23

IČO : 00231134

zastoupená : Ing. Lenka Alinčová — starostka MČ

na straně druhé (dále jen „pojistník“),



Článek I

S účinností od 19. 2. 2021 vstupuje v platnost tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0500253083 o pojištění hasičů

SDH obcí pro případ úrazu.

Článek 11

Od doby počátku platnosti tohoto dodatkuje pojištěno 22 členů výjezdové jednotky obce.

Článekm

1. Pojistné od data následující splátky smlouvy tj. od 1. 1. 2021 činí 6 600,- Kč (slovy: Šesaisícšest korun

českých).

2. Nedoplatek na pojistném od data změny smlouvy ve výši 1 039,— Kč (slovy: Jedentisíctřicetdevět korun

českých) bude pojistníkem zaslán na účet pojistitele vedený u ČSOB, číslo účtu: : variabilní

symbol

Článek IV

Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem změněna.

Článek V

1. Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností prvopisu, z nichž jeden výtisk

obdrží pojišťovna a druhý pojistník.

V Praze dne 18.2.2021
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ZÁZNAM z JEDNÁNÍ

A POVINNÉ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

(dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění)

Pojistitel

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2742

sídlo: Římská 2135/45. 120 00 Praha 2, česká republika, IČO: 46973451
e-mail: i ID dat. schránky: 3ncedf2 tel.: :

Vázaný zástupce (dále „VZ") nebo zaměstnanec pojistitele
VZ X zaméstnanec

Společnost / Jméno a přijmení: Jan. _J_a_l_<l_ .............................................................. IČO: 39552214..........

Sídlo / bydliště: _
....................................................... tel.:-l .....

Jméno a příjmení osoby jednající se zákazníkem jménem VZ: ____________________-..................................................

Místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnické osoby zápis v obchodním rejstříku: ..........................................

Zákazník

Společnost / Jméno a příjmení: .Mě$.t$l<.á_ ĚáSiEraha :.Kunraiiqe...................................... RČ/IČO:.QQ2_3.1_1.34...........
Sídlo / bydliště: Praha-:Kunratice,)í.LibušimQ ....................................................... DIČ: ______________________

Zastoupené / ný: .ln9=.l-_<.šn.k.a_Alinř_>9y_á. ................................................................... tel.; .....................
Specifikace potřeb zákazníka:

Pojištění majetku a odpovédnosti Pojištění vozidla
Pojištění osob

pojištění staveb
havarijní pojištění

zabezpečení pro případ sm rti
pojištění domácnosti

povinné ručení
zabezpečení pro případ dožití

pajisteni obcanske odpovednosti připojištění: _________________________________ zabezpeceni pro pripad nemocu
pojištění odpovědnosti zaměstnance

X zabezpečení pro případ úrazuPojištění podnikatelů
„ , „ ,

.. , ..vť ,_

zabezpeceni deti„ne pops enl"""""""""""""""""""""" pojištění majetku

pojištění odpovědnosti jine pojisteni: """"""""""""""""
pojištění finančních rizik _____________________________________________

jiné pojištění: ..............................................................................

Specifikace požadavků a cílů zákazníka (včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plnění, výše spoluúčasti, atd.):

Vypracovat dodatek k PS dle skutečného počtu členů výjezdové jednotky .

Upozornění pojistitele na nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním:

Nejsou



hlášení zákazníka:

Zákazník souhlasí s výše uvedenými údaji a svým podpisem potvrzuje, že jeho veškeré výše uvedené požadavky,

potřeby a cíle jsou pravdivé a přesné a byly VZ či zaměstnancem pojistitele zaznamenány jasně, přesně, úplně

a srozumitelně a informace mu byly také poskytnuty srozumitelně,jasně a přesně.

Zákazník bere na vědomí, že tento dokument, spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou, slouží Hasičské vzájemné

pojišťovně, a.s. pro vyhodnocení požadavků, potřeb a cílů zákazníka.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že převzal originál tohoto dokumentu, druhé vyhotovení dokumentu obdrží

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a třetívyhotoveníVZ,je—li smlouva sjednána jeho prostřednictvím.

Informace pro zákazníka:

9.

Tyto „informace pro zákazníka"jsou zákazníkovi poskytovány pouze pro případ, pokud je pojistitel zastoupen VZ.

VZje zapsán v registru spravovaném a provozovaném Českou národní bankou a jeho zápis lze ověřit u České národní

banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo na jejich internetových stránkách — www.cnb.cz.

VZ prohlašuje, že nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu

Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., převyšující 10 %.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., nebo osoba ovládající pojišťovnu, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích

právech nebo základním kapitálu VZ převyšující 10 %.

Stížnost na VZ Ize podat u České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, žalobu na VZje možno

podat u příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudnířád. Spory mezi spotřebitelem a VZ Ize rovněž

řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení

spotřebitelských sporů, u sporů týkajících se pojistných smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, jejíž

internetové stránkyjsou umístěny na adrese www.coi.cz.

VZ zprostředkovává pojištění poskytované Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

VZ prohlašuje, že na základě smlouvy o obchodním zastoupení vykonává zprostředkování pojištění výhradně pro

Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s.

V2 je odměňován pojistitelem a zákazník odměnu VZ nehradí. Odměna VZ se stanovuje na základě objemu

pojistného.

Záznam zjednání nenízávazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvu.

10. Navrhovana’ pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.

Doporučení pojistného produktu zákazníkovi:

V:
Praze

Dne: 18.2.2021
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