Pojistitel:

AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn,
EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v
Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím
AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V
Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864.

Se sídlem:

Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika

Jednající:

Ing. Michal Ret, upisovatel pojištění majetku a technických rizik, na základě Plné
moci a Mgr. Libor Zych, head of casualty, na základě Plné moci
a

Pojistník, pojištěný,
oprávněná osoba
Se sídlem:
Jednající:
Adresa pro doručování:

Obecní dům, a.s.,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 9990

IČ 272 51 918
Praha 1, nám.Republiky 1090/5, PSČ 111 21
Mgr. Vlastimil Ježek, předseda představenstva
Ing. Pavel Klaška, místopředseda představenstva
Praha 1, nám.Republiky 1090/5, PSČ 111 21
uzavírají prostřednictvím

Zplnomocněného
makléře:

MARSH, s.r.o.

Se sídlem:

Atrium Flora, vchod B, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Adresa pro doručování:

Atrium Flora, vchod B, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7847,
IČ 453 06 541

Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 100 09887 13
Tímto dodatkem se pojistná smlouva upravuje takto:
- dopojišťují se umělecká díla specifikovaná v Příloze tohoto dodatku
- pojistná částka: 14 470 000,- Kč
- rozsah krytí a limity plnění dle stávajícího rozsahu pojistné smlouvy
- doba pojištění: 27.3.2017 – 5.6.2017
Jednorázové pojistné za tento dodatek činí 25 178,- Kč a je splatné na účet zplnomocněného makléře
do 30.3.2017.
ZABEZPEČENÍ POJIŠTĚNÝCH VĚCÍ
Vystavená díla se nacházejí ve 2.patře v zabezpečené a zakódované místnosti, v místnosti je
instalována EZS min. 3.stupně dle EN 50131-1 s výstupem na stálou ostrahu. V době otevírací doby
od 10:00 - 19:00 je přítomen 1 člen ostrahy, mimo otevírací dobu jsou prováděny pravidelné obchůzky
vždy po 1,5 hodině.

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 1000988713 byl
zveřejněn v Registru smluv vedeným společností Obecní dům, a.s. na jejich webových
stránkáchwww.obecnidum.cz v sekci „Registr smluv“, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy se nemění.

V Praze

dne 28.3.2017

V Praze, dne 23.3.2017

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Mgr. Vlastimil Ježek

Ing. Michal Ret

předseda představenstva

upisovatel pojištění majetku a technických rizik

Ing. Pavel Klaška

Mgr. Libor Zych

místopředseda představenstva

head of casualty
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