úK"nóo,

{q}*pserať va
V|ENNA |NSURANCE

,tl.\K l ÉŘs K,\ s i,()

GROUP

t-tEN

e
}

l, í. (,N

".,r"_,-;.
() i I

úK Hútillí,]t;

DoDATEKč. 105.9.1
k rámcové pojistné smlouvě č.772O92L464 (dále jen ,,rámcová smlouva")

l(ooperativa pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group
se sídlem Pob ežní665l2t,186 00 Praha 8

lČ:47LL66I7
zapsaná v obchodním r"ejstríku vedeném Městsk m soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
(dále jen,,pojistitel")

zastoupeny na zál<ladě zmocněnínížepodepsanymi osobaml
a

Ovsl<y

& Partners, s.r,o,

l( ižíkova L59l56

18600 Praha8-1(arlírr
lČ:27243966
Jednající:Ovsl<ri Vlastimil, lng.
(dále jen,,pojištěny")

uzav ely
v souladu s ustanovením čl. l. odst. 1rámcové pojistné smlouvy č.7720921454tento dodatelr:
l,

Pojistitel a pojištěny se dohodli na následujícím rozsahu pojištěnípro společnost

Ovsk & Partners, s,r.o., lČ27243966
Rozsah

pojištění

Limit pojistnóho plnění (Kč) Ročnípojistnó (Kč)

* Po;ištěrríodpovědnosti - vykon
daňového

poradenství

5 OOO

* Ro;ištěníodpovědrrosti - vedeníúčetnictvínebo daňové

OOO

al

5 000 000

evidence

0

Pojištěníodpovědnosti - vykon auditorské činnosti
oudito t poskytujict služby jmenem o na učet společnosti:

rresjednáno
nesjednáno

Územní platnost pojištění - Evropa
Pojištěníodpovědnosti - zastoupení p ed soudy p i vykonu
specializovan ého právního poradenství

'' Pojrštěni'oopověcinosti - cizí věcí p evzaté

nesjednáno
nesjednáno
i OOO OOO

Pojištěníodpovědnosti - poradenská a l<onz-ultačníčinnost,
zpracování odbornych studií a posudl<

nesjednáno

Pojištění obecné odpovědnosti

-

provo7_

kancelá

e

nesjeclnátlo

nesjednátlo
nes;ednárlo
nesjecJrlallo

-

nesjednáno

ll,

í)ojistné za sjednanou dobu a rozsah

pojištěničiníft<č,

Pojistné je sjednáno jako jednorázové a je odchylně od čl. lll bodu 2 rámcové smlouvy splatné do 31.03.2017
na ÚČet spoIečnosti Ol( GROUP a.s.
Korrstantní syrnbol:

0308

číslo

IO7-89L526O237/0700

Variabilní symbol:27243966

(lČ)

Specific|<y symbol ,,2I707g (lD

p edpisu)

Pojištěnídletohoto dodatku se sjednává na pojístnou dobu od 1.1.2017 (počátek pojištění) do 31. L2.20t7 (konec
pojištění),
ll.

K pojištění dle rárncové pojistné smlouvy č. 7720921,464 se vztahují obecně závazné právní p edpisy (zejmóna z;ikorl
č,89l20I'2 Sb., občansky zákoník), všeobecné pojistné podrnínky pro pojištěnímajetku a odpovědnosli P-100l14

zvláštní pojistné podmínky pro pojištěníodpovědnosti za ujmu zpusobenou poskytováním odbornych služeb P-610l)4,
zvláštní pojistrré podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu P-600/1,4, uvedené v rámcové pojistné snrIrluvtl
a ránrcová pojistná smlouva č,772092t464 (dále jen ,,rámcová smlouva"),

t'rljištěny podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl p ed jeho podpisem jasně a srozumitelně seznámen s obsahem
rámcové pojistné smlouvy, pojistn,mi podmínkami pojistiteie a doložkami. Pojištěnli podpisem tohoto dodatku vyjad uje
Sb,)"

Ptl;;štěny podpisem tohoto dodatku k pojištění prohlašuje, že úrdaje uvedené v tomto dodatku jsou pravdivé a plné, a že
veškerézměny t, kajícíse těchto r]rdaj bez zbytečného odklldu ohlásí pojistiteli prc.rsti'ednictvím pojišťovacíhomaklé e.
t)r;dpisem tohoto dodatku pojištěny zplnomocňuje pojišťovacíhomaklé e OK GROUP .].s,, se sídlem Brno, Mánesov;l
301,4/t6, pSČ 612 OO, lČo: 25561,804, ke správě pojištění vznikiého na základě tohoto dodatku.

t'ojištěny potvrzuje, že p ed podpisem tohoto dodatku k pojištění dle rámcové pojistné srnIouvy obdržel v listinné nebo

jiné textové podobě (napr. na trvalém nosiči dat nebo prostrednictvím datové schránky) lnformace pro zájemce
o pojištění a seznámil se s nimi. Pojištěny si je v,ědom, že se jedná o duležitéinformace, které mu napomohou
porozumót podmínkám sjednávaného pojištění,obsahují upozornění na dťrležitéaspekty pojištění ivyznamná
ustanovení pojistn ch podmínek,

Pojištěn, potvrzuje, že p ed podpisem tohoto dodatku < cojištěni mu by|y oznámen,v informace

v souIadu

s ustanovením 2760 občanskéhozákoníku.
Tr:nto dodatek se považuje za nabídku a ve

smyslu

2759 zákona č,89/201,2 Sb. se vyžaduje její p ijetído 30. 4.2017.

í'ojištěny potvrzuje, že byl informován o rozsahu a rjčelu zpracování jeho osobních
v souladu s

ustanovením 1,1,,12,2Lzákonač.1,01,/2000

Sb., o ochraně osobních

udaj

daj

a o právu p ístupu k nim

.

í'ojištěnypotvrzuje, že p ed podpisem tohoto dodatku p evzal v listinné nebo jiné textové podobě (nap . na trvalém
nosiči dat nebo prost ednictvím datové schránky) dokumenty uvedené v čl. l, brldu 4. rámcové po.jistné smlouvy
a seznámil se s nimi. Pojištěn17 sije vědom, že tyto dokumenty tvorí nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah
pojištční,jeho omezení(včetněvri luk), práva a povinnosti učastníkpojištěnía následky jejich porušení a dalšípodmínky
pojištění a pojištěn,i je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

í'ojištěnpotvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvaléhopobytu/místa podnikání

a kontakty elektronické komunikace
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto daje byly v p ípadě jejich rozporu s jin, mi daji uvedenymi
v d íve uzav enych pojistnrich smlouvách či p ihláškách k pojištění, ve kterych je pojistníkem nebo pojištěn m, využívány
i pro učely takovych pojistnrich smluv. S tímto postupem pojištěn,i souhlasí i pro p ípad, kdy pojistiteli oznámí změnu
jclro sidIa/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktu elektronické komunikace v době trvání pojištění
vzniklého na základě tohoto dodatku, Tím není dotčena možnost používáníjinrichudaj uvedenych v drive uzav enych
pojistnych smlouvách.

l'ojištěnli prohlašuje , že má oprávněnou potrebu ochrany pred následky pojistné události (pojistn zájem).
l)ojištěnri prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné prost ednictvím tohoto dodatku k rámcové
pojistne smlouvě nejsou k datu podpisu tohoto dodatku pojištěny proti stejnym nebezpečím u jiného pojistitele, pokud
není vyslovně uvedeno jinak,
_Subjektem věcně p íslušnym k mimosoudnímu ešení spot ebitelskrich sporťr z
,i-,:;i,;í-k(.,:, Štcplll,:i<Íi 5C} l'ii>, 12a 0O Pr';ha zi, ,,vww.t_ůi.u;-.

tohoto pojištění je Česká obchodní

ltl.

Budt:-li účinnostrámcové pojistné smlouvy prodloužena ve smyslu bodu 2. článku Vll. rámcové smlouvy a pojištěn
projcvísouhlas s dalšímtrváním pojištěnípodpisem dodatku k rámcové pojistné smlouvě a zaplacením pojistného ádně
a včas, prolonguje se pojištěnítakového pojištěného na dalšípojistny rok ve stejném rozsahu, v jakém měl sjednáno
pojištěník poslednímu dni daného pojistného roku, resp. ve změněném rozsahu, oznámi1-1i pojištěn, pojišťovacímu
maklé i požadované změny,

Tento rlodatek byl vypracován ve čty ech stejnopisech, pojištěnli obdržíjeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva
stej

nopisy, pojišťovacím a klér obd ržíjeden stejnopis.

V Praze dne 14.11.2016
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K ižíkova ,l59/56, 186 0O Praha 8
lČ: 27243966, DlČ: CZ27243g66
tel.: 608 066 088, e-matl: ovsky@ovsky.cz

www.ovsky.cz
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