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Pojistná smlouva  
č. 0046891075 

 
 

dodatek č. 3 
 
 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
 
 

    Obchodní jméno: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 2742 
sídlo: Římská 45, 120 00 Praha 2, Česká republika 

  IČ: 46973451 
 zástupce: Miroslav Jágrik, HVP a.s., pobočka Brno 
 bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 
 číslo účtu:  

(dále jen "pojistitel") 

a 

     Obchodní jméno: Statutární město Brno 
sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

  IČ: 44992785  
 zástupce: Mgr. Jaroslava Slámová  

(dále jen "pojistník") 

 

     Obchodní jméno: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno 

  IČ: 70884099  
   

(dále jen "pojištěný") 
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V pojistné smlouvě dochází k následujícím úpravám. 

Článek II. 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

 
1. Havarijní pojištění vozidla  

 

1.1. Připojišťují se vozidla uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku. V příloze č.2 je dále pro každé 
vozidlo uveden sjednaný typ pojištění Karambol a rovněž sjednaná dodatková pojištění. 

Článek III. 
POJISTNÉ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele. 

       (variabilní symbol je číslo této pojistné smlouvy) v následujících splátkách a termínech: 

       Pojistné bude hrazeno k 1.5. 

 

     Rozdílová splátka: 
Nedoplatek pojistného za období od 1.9.2021 do 30.4.2022 činí 7 355 Kč a bude do 1.10.2021 uhrazen na 
účet pojistitele č. , variabilní symbol je číslo této pojistné smlouvy. 

Původní pojistné           491 395 Kč 
Pojistné za dodatek 13 866 Kč 
Nová výše ročního pojistného: 505 261 Kč 

 
Havarijní pojištění připojištěná vozidla 11 366 Kč 
Dodatková pojištění připojištěná vozidla - skla 2 500 Kč 
Sleva za havarijní a dodatková pojištěn   (20%) 101 052 Kč 
  
Celkové roční pojistné 404 209 Kč 
Upravené roční pojistné 404 209 Kč 
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Článek IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Účinnost tohoto dodatku je od 1.9.2021. 
2. Pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením tohoto dodatku podrobně seznámen s jeho obsahem i se 

zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání, 
které jsou jeho nedílnou součástí. 

3. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 připojištěná vozidla 
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž po jednom výtisku obdrží pojistitel a pojištěný. 
5. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 
6. Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem lze 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 stránky jsou 
umístěny na adrese www.coi.cz 

 
 

Za pojistitele: 
 Za pojištěného: 

V Brně dne 31.8.2021  V Brně dne 31.8.2021 
   

Miroslav Jágrik  Mgr. Jaroslava Slámová 
 
 
 
Pojistnou smlouvu zpracoval: 07021 
Získatel: 07021 
Tipař:       
 




