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Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. 

se sídlem 1, promenade de la Bonette  – 92230 Gennevilliers, Francie, společnost  registrována 
v Nanterreském registru firem pod ref. číslem B 403 147 903 prostřednictvím Europ Assistance S.A. Irish 
Branch se sídlem v 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko, vedená v Registru firem Irské vlády pod ref. číslem 
907 089, dohled nad činností pojistitele vykonává Autorité de contrôle prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout, 
75436 Paris 09, Francie, zastoupena p. Markem Butlerem, jakožto nástupnická společnost Europ 
Assistance Holding 

 
zastoupen 

 
Pojišťovacím agentem: Europ Assistance s.r.o. 

se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
číslo 87094, IČO: 25287851 

   v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném ČNB, registrovaným pod číslem 020392PA 
 
 
Zastoupená:  Ing. Vladimírem Fuchsem, jednatelem 
 
dále v textu smlouvy také jako „pojistitel“ 
 
a 
 
ČEZ Prodej, s.r.o. 
se sídlem:  Duhová 1/425, 14053 Praha 4  
IČ:    27232433 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 
 
ČEZ Prodej, s.r.o., je zastoupen dle plné moci ze dne 29. 3. 2013 společností ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 
53 Praha 4, IČ: 452 74 649, DIČ: CZ45274649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1581, dále zastoupenou zaměstnanci společnosti Ing. Barborou Dvořákovou, ředitelkou útvaru nákup 
noncore služby a materiál a Ing. Petrem Benešem, vedoucím útvaru nákup režijní služby a materiál. 
 
dále v textu smlouvy také jako „ČEZ“ nebo „pojistník“ 
 
uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k Pojistné smlouvě č. 120628_ČEZ_JH_001 o pojištění asistenčních 
služeb (dále jen „pojistná smlouva“) ze dne x. x. xxxx. 
 
 

ČLÁNEK 1 – PREAMBULE A PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava a doplnění znění vybraných článků pojistné smlouvy a jejích příloh. 

 

ČLÁNEK 2 – ZMĚNY A DOPLNĚNÍ 

 
 

Smluvní strany se dohodly na zrušení Článku 1 pojistné smlouvy a nahrazují jej v následujícím  znění : Článek 1 
pojistné smlouvy – Úvodní ustanovení: 
 

 
1. Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), 

příslušnými ustanoveními ostatních právních předpisů ČR a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
asistenčních služeb (dále jen „VPP ČEZ 120628“), Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění asistenčních 
služeb (dále jen „ZPP ČEZ 120628“). VPP ČEZ 120628, a ZPP ČEZ 120628, které tvoří nedílnou součást této 
pojistné smlouvy a jsou její Přílohou č. 1 a 2, dále pak Pojistnými podmínkami pojištění asistenčních služeb ČEZ 
Asistent Plus PP-CEZP-1601 (dále jen „PP-CEP-1601“), které tvoří Přílohu č. 3 pojistné smlouvy a jsou její nedílnou 
součástí. 

2. Pojištění se sjednává ve prospěch klientů ČEZ jako Pojištěného, na něž se vztahuje pojištění sjednané dle VPP ČEZ 
120628 a ZPP ČEZ 120628 a PP-CEZP-1601, a v souladu s § 2827 občanského zákoníku se sjednává jako 
skupinové. 

3. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové. 

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě  
č. 120628_ČEZ_JH_001 
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4. Pojmy definované ve VPP ČEZ 120628, ZPP ČEZ 120628, PP-CEZP-1601 a používané v této pojistné smlouvě mají 
stejný význam jako v uvedených pojistných podmínkách. 

 

 
 

Smluvní strany se dohodly na zrušení Článku 2 pojistné smlouvy a nahrazují jej v následujícím  znění :Článek 2 
pojistné smlouvy – Rozsah  a předmět pojištění: 
 

 
1. Pojištění asistenčních služeb je sjednáno ve dvou variantách služeb s označením ČEZ Asistent a ČEZ Asistent Plus. 

2. Pojištění ve variantě ČEZ Asistent se sjednává pro případ rizika finanční ztráty pojištěného z titulu havárie 
v domácnosti vyžadující pomoc pojistitele a poskytnutí asistenčních služeb v rozsahu VPP ČEZ 120628, resp. ZPP 
ČEZ 120628 a řídí se touto pojistnou smlouvou VPP ČEZ 120628, resp. ZPP ČEZ 120628. 

3. Pojištění ve variantě ČEZ Asistent Plusse sjednává pro případ rizika vzniku nepředvídaných výdajů pojištěného 
v důsledku nutnosti odstranění havárie, zablokování dveří či poruchy domácího spotřebiče, které vyvolává na straně 
pojištěného potřebu poskytnutí asistenčních služeb a řídí se touto pojistnou smlouvou a PP-CEZP-1601. 

 
 
 

Smluvní strany se dohodly na zrušení Článku 4 pojistné smlouvy a nahrazují jej v následujícím  znění : Článek 4  
pojistné smlouvy – Pojistná událost, pojistné plnění: 
 

 
1. Pojistnou událostí pro variantu pojištění ČEZ Asistent se rozumí nahodilá skutečnost uvedena v odstavci 2 tohoto 

článku, která nastala v době trvání jednotlivého pojištění vztahujícího se na pojištěného a s níž je spojen vznik 
povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

2. Pojistnou událostí z titulu pojištění ve variantě ČEZ Asistent je riziko finanční ztráty pojištěného z titulu havárie 
v domácnosti vyžadující pomoc pojistitele a poskytnutí asistenčních služeb v rozsahu VPP ČEZ 120628, resp. ZPP 
ČEZ 120628. 

3. Pojistnou událostí pro variantu pojištění ČEZ Asistent Plus se rozumí nahodilá skutečnost uvedena v odstavci 4 
tohoto článku, která nastala v době trvání jednotlivého pojištění vztahujícího se na pojištěného a s níž je spojen vznik 
povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

4. Pojistnou událostí z titulu pojištění ve variantě ČEZ Asistent Plus je riziko vzniku nepředvídaných výdajů pojištěného 
v důsledku nutnosti odstranění havárie, zablokování dveří či poruchy domácího spotřebiče, které vyvolává na straně 
pojištěného potřebu poskytnutí asistenčních služeb a řídí se touto pojistnou smlouvou a PP-CEZP-1601. 

5. V případě pojistné událostí je pojištěný či oprávněná osoba povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit způsobem 
uvedeným v článku 8 této pojistné smlouvy. 

6. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 
Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Výplata pojistného plnění je prováděna 
pojistitelem na účet označený oprávněnou osobou. 

 
 

Smluvní strany se dohodly na zrušení Článku 6 pojistné smlouvy a nahrazují jej v následujícím  znění : Článek 6 
pojistné smlouvy – Limit pojistného plnění: 
 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že poskytování asistenčních služeb dle pojištění asistenčních služeb podle čl. 2 této 

pojistné smlouvy bude řídit podmínkami a limity jednotlivých pojistných plnění uvedenými v ZPP ČEZ 120628 a Části 
B – Zvláštní části PP-CEZP-1601. 

2. Celkové pojistné plnění poskytnuté pojistitelem za jednu pojistnou událost z jednotlivého pojištění v jednom pojistném 
období je omezeno limity pojistného plnění uvedených v ZPP ČEZ 120628 a Části B – Zvláštní části PP-CEZP-1601. 

 
 

Smluvní strany konstatují, že článek následující po článku 6 se mylně čísloval a kontinuální číslování tohoto 
článku je Článek 7 pojistné smlouvy – Pojistná doba, pojistné období, platnost a účinnost pojistné smlouvy. Další 
články se rovněž budou číslovat kontinuálně. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Článku 7 pojistné 
smlouvy - Pojistná doba, pojistné období, platnost a účinnost pojistné smlouvy : 
 

 
1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem 01.10. 2012 

a uzavírá se na dobu neurčitou. 

2. Pojistná smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní 
lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi této pojistné smlouvy 
druhé smluvní straně. Výpověď pojistné smlouvy se však netýká pojištění vzniklého na základě této smlouvy před 
pozbytím účinnosti této smlouvy – ohledně takového pojištění budou smluvní strany do doby skončení platnosti 
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příslušných pojistných závazků s klienty ČEZ plnit své závazky z této smlouvy i nadále tak, jako by k výpovědi této 
smlouvy nedošlo. 

3. Pojištění na základě této pojistné smlouvy se sjednávají na dobu platnosti smluvního vztahu mezi ČEZ a jejími 
klienty. Pojistné období je vždy jeden kalendářní rok. Platnost pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné 
období, pokud nedojde ke zrušení pojištění za podmínek definovaných VPP ČEZ 120628 a PP-CEZP-1601. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení § 2804 a § 2805 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
stejně jako příslušná ustanovení čl. 4 VPP ČEZ 120628 a PP-CEZP-1601 nelze aplikovat na tuto pojistnou smlouvu 
jako celek, ale pouze ve vztahu k jednotlivému pojištění, tj. např. pojistná smlouva jako celek nemůže zaniknout pro 
neplacení pojistného ve vztahu k jednotlivému pojištění ani žádná smluvní strana není oprávněna vypovědět tuto 
pojistnou smlouvu jako celek v případě pojistné události týkající se jednotlivého pojištění. 

 
 
 

Smluvní strany se dohodly na zrušení Článku 8 pojistné smlouvy a nahrazují jej v následujícím znění :Článek 8 
pojistné smlouvy – Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění: 
 

 
Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění je upraven ve VPP ČEZ 120628 pro variantu pojištění ČEZ Asistent a 
v příslušných ustanoveních PP-CEZP-1601 pro variantu pojištění ČEZ Asistent Plus. 
 
 
 

Smluvní strany se dohodly na zrušení Článku 9 pojistné smlouvy a nahrazují jej v následujícím znění: Článek 9 
pojistné smlouvy – Hlášení skodních událostí: 
 

 
Vznik škodné události je pojištěný či oprávněná osoba povinni oznámit bez zbytečného odkladu telefonicky na čísle 
+420 221 586 500.  
 
V případě, že pojištěný nebo jiná oprávněná osoba požaduje poskytnutí pojistného plnění v rámci zpětné úhrady 
finančních nákladů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí, musí takto učinit písemně, a to zasláním vyplněného 
tiskopisu „Škodní protokol“ na adresu: 
 
Europ Assistance s.r.o. 
Úsek likvidace pojistných událostí 
Na Pankráci 1658/121 
140 00 Praha 4 
 
 
 
 

Smluvní strany se dohodly na zrušení Článku 10 pojistné smlouvy a nahrazují jej v následujícím znění: Článek 10 
pojistné smlouvy – Závěrečná ustanovení: 
 

 
1. Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen se zněním Všeobecných pojistných 

podmínek pro pojištění asistenčních služeb VPP ČEZ 120628 a Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění 
asistenčních služeb ZPP ČEZ 120628 a Pojistných podmínek ČEZ Asistent Plus PP-CEZP-1601, jejich obsahu 
rozumí a s obsahem souhlasí. Dále pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy 
přesným, jasným způsobem a písemně informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu platných 
právních předpisů České republiky. Pojistník prohlašuje, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá jeho pojistnému 
zájmu a jeho pojistným potřebám a pojistnému zájmu a možným pojistným potřebám pojištěných, a s rozsahem a 
podmínkami pojištění je srozuměn. 

2. Pojistník si je vědom své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny 
informace, s výjimkou případů, kdy je vázán povinností mlčenlivosti. V případě vzniku škodné události zprošťuje 
státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická 
zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby 
ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, 
případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. 

3. Veškerá práva a povinnosti stran vyplývající z této pojistné smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

4. V případě rozporu mezi ustanoveními této pojistné smlouvy a VPP ČEZ 120628 a/nebo ZPP ČEZ 120628 a dále pak 
PP-CEZP-1601 mají přednost ustanovení této pojistné smlouvy. 

5. Tato pojistná smlouva se pro potřeby smluvních stran vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu pojistné smlouvy. Pojistiteli přísluší dva originály, pojistníkovi přísluší jeden originál smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 
podle jejich svobodné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. 

 
Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí a tvoří její přílohovou část: 
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Příloha č. 1: VPP ČEZ 120628 
Příloha č. 2:  ZPP ČEZ 120628 
Příloha č. 3: PP-CEZP-1601 
 

 

ČLÁNEK 3 – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 1. 12. 2015. 

2. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené pojistné smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčená, zůstávají 
v platnosti.  

3. Dodatek je možné měnit pouze písemnými dodatky. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Pojistiteli přísluší dva originály, pojistníkovi přísluší jeden originál 
dodatku. 

 

 
 
 
 
 


