A

Kooperativa
vlENNA lNsURANcE GROUP

Referát poiištění hospodářských ri,zik Agentura severní Morava

Ad mi.ni.strati.vní dodatek
k poitstné smlouvě č. 772LO37356 ke dni. 2O.L0.2OL7

pro poiištění odpovědnosti vnitrostátního a mezinárodního silni.čníhodopravce

Kooperati.va poii.šťovnaa.s., Vi.enna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežni665l2L, PsČ 186 OO

lČz 47LL66L7

zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897
(dá|e ;en,,poii,sti.te["),

zastoupený na základě zmocnění nížeuvedenými. osobam,i..

Pracovtště: Kooperat,i.va pojtšťovnat a.s., Vtenna Insurance Group, Studentská 3, OLomouc, PSČ 779

a

TRIP, s.r.o.
se sídlem Slovanská Ls26l38,?4L01. Nový

tčo: mlgrsgs
(dá[e jen,,poiistník")

tičin

zastoupený Mi[oslavem Stavovčíkem,jednate[em
Korespondenční adresa poii.stníka je totožná s korespondenční adresou pojištovacíhomak[éře.

uzavírají
Tato poji.stná smlouva byta sjednána prostředntctvím poji.štovacího makléře

RESPECT OSTRAVA, s.r.o.

]

se sídlem Pňvozská L34l6,702 00 Ostrava

rčo: zsgzzloz

(dál.e jen ,,poii.šťovacímakléř')

8:§ffiÍ"T,'f,'id;:'j#lli:i::fi:"#l[!"J]".o,orn,

s rniše uvedenou adresou pojištovacilro makléře.

OO
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Poji.štění dle této poji.stné smlouvy se vztahuje na povi.nnQst nahradtt škodu nastalou při dopravě prováděné
motorovými. vozi.d[y typu a regi.stračnt značky:
Tvo vozidla
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Poli.štěníse vztahuje na škody vzni.klé na územíEvropy, včetně Českérepub[iky, s vyloučením územístátů

bývatého Sovětského svazu (vyloučenívšak neplatí pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko).

2.

Pro poji.štěníodpovědnosti. stlntčního dopravce dle č[. II. této poj,i.stné smlouvy se sjednává [i.mi.t poji.stného
plnění ve výši, 6 00O O00,-Kč.

3.

Spo|uúčast čtní10 %, mi.ntmálně však 10.(XXl,- Kč.

4.

Poj,i.stnou dobou ie doba od 14. 05. 2017 (počátek poji.štění) do 13. 05. 2018 (konec poji.štěnt).

5.

Úči,nnost tohoto dodatku je od 20. L0.2OL7,13 hod.

5.

Tento dodatek k poji.stné smlouvě byl vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Pojtstník obdrží1_ vyhotovení,
pojtsti.tet si ponechá 2 vyhotovení a poji.šťovacímakléř obdrží1 vyhotovení. Dodatek obsahuje 2 strany
textu.

V Ostravě dne 20. L0.2017

za pojtst/te[e
Kaňová l,Gteřina

V Přerově dne 20. I0.2OL7

Tento dodatek vypracovala: Kateřtna Kaňová, te[, 585 538 225

