
DODATEK č. 1

" x( Fpjistné smlouvě ě. 0000 - Ú792 - CIE3o

uzavřené nlezi účastlríky této smlou',ry:

l . Hasičská vzájemná pojišt'ovna, a.s., IČ: 4697345l, síd]o Praha 2, Řjnrská 45'
PSČ l20 00, zapsaná v obchodnínr rejstříku vedenénr Městským soudem v Praz,e.
oddí] B, vloŽka č, 2]42 (dáIe jen HVP, a.s.), zastoupená přediedou představerrstva
lng' Josefem Kubešem jako ,,pojistitel.,na straně jedné

a
7. Sdružením hasičů Čecb, Moravy a Slezska, IČ: 00442739, sídlo Praha 2, fumská

45, PSČ 12l 07, zapsané vregiitru občanských sdruŽení, vedeném Ministerstvern
vnitra pod sp.zn. VS/l-6176191-R (dále jen SH ČMS), zastoupené starostou Ing.
Karlem fuchterem jako ,,pojistník,. na straně druhé,

se dohodli na tomto dodatku, her1ým se pojistná sm]ouva mění a doplňuje takto:

l ' V článku 3. (Pojistná rizika) odst. 4 (jojištění odpovědnosti za škodu) se rozšiřuje
rozsah pojištění pojistných nebezpečí o čI. 2 odst. 2" (Dodatkové připojiště;)
Smluvních ujednání pojištění odpovědnosti za škodu Tč': PÚ/0l 5/O15/O01/g9.

2. V č]ánku 5. odst. 6. (plnění z pojištěnÍ odpovědnosti za škodu) se za stávající texr
doplňuje; Souhrn pojistných plnění vyplyvajících z pojistných neúezpečí v čl. 2 odst'2.
!?.99at_k9vé 

připojištění) Smluvních ujednaní pojištění odpovědnosti za škodu Tč.:
PU/OI51015/001/99 vyplacených ze všech škodnýcli udáostí ýkajících .e uŠech
pojištěných, nastalých v pruběhu jednoho pojistného roku, nesmi piesá.}ulour částku
150.000,- Kě' přitom pojistné plnění za škody vzniKé při jedné poiádane akci nesmí
přesáhnout 1 00'000,_ Kč.

3. Pojistné za pojistnou ochranu uvedenou v odst. 1. a2, tohoto dodatku bude hrazeno
dle čl. l0. (Pojistné) pojistné smloury 't92-O83,

4. Dodatek smlouvy č' 1 je vyhotoven ve dvou vytiscích z'nich jeden obdrŽí pojistník a
druhý pojistitel.

5. Učtnnost ustanovení tohoto Dodatku č' l nabyvají dnenr I. srpna 2007 '

V Praze dne26.7.2007 V Praze dne26.7.2007

Hasičrlá vzájeÍnni po]išíovnJ. a s
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Ing' Josef Kubeš
předseda představenstva HVP, a.s
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Ing. Karel fuchter
starosta SH ČMS


