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DOHODA O ZÁNIKU POJIŠTĚNÍ ČEZ ASISTENT PLUS 

 
 
Europ Assistance S.A. 
se sídlem 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francie, registrovanou v Register of Commerce and 
Companies of Nanterre pod číslem 451 366 405, prostřednictvím organizační složky  
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, zastoupená 
Markem Butlerem, ředitelem 
jako pojistitel na straně jedné (dále jen jako „Pojistitel“) 
 
zastoupená samostatným zprostředkovatelem (pojišťovacím agentem) 
 
Europ Assistance s.r.o. 
IČ: 25287851, se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 87094, zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Fuchsem (dále jen jako 
„Pojišťovací agent“) 
 
a 
 
ČEZ Prodej, a.s. 
IČ: 27232433, se sídlem Duhová 425/1, 140 00 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22581, zastoupená Mgr. Tomášem Kadlecem, Ph.D., předsedou 
představenstva, a Ing. Petrou Šárovou, místopředsedkyní představenstva, na straně druhé jako pojistník (dále jen 
jako „Pojistník“) 
 
 
 
 

I. 
Předmět dohody 

Pojistník s Pojistitelem uzavřeli s účinností ke dni 1. října 2012 Pojistnou smlouvu č. 120628_ČEZ_JH_001 (dále jen 
jako „PS120628“), jejímž předmětem je závazek Pojistitele poskytovat pojištěným klientům Pojistníka pojistné 
plnění ve formě asistenčních služeb v rozsahu a způsobem definovaným v pojistných podmínkách. Uzavřením 
dodatku č. 1 k PS120628 došlo s účinností ke dni 1. prosince 2015 k vytvoření pojistného programu pod označením 
ČEZ Asistent Plus, který se řídí za podmínek PS120628 pojistnými podmínkami pro produkt ČEZ Asistent Plus PP-
CEZP-1601. Vedle PS120628 uzavřely smluvní strany Smlouvu č. 120628_ČEZ_JH_002 o spolupráci k Pojistné 
smlouvě č. 120628_ČEZ_JH_002 (dále jen „PRS120628“), kterou si upravily vzájemná práva a povinnosti při plnění 
PS120628. 

 
II. 

Zánik pojištění ve variantě ČEZ Asistent Plus 
Smluvní strany si tímto ujednávají, že s účinností ke dni 1. ledna 2020 dojde k zániku pojištění ve variantě ČEZ 
Asistent Plus tak, jak je definováno v článku I. této dohody, v důsledku čehož zaniknou všechna jednotlivá pojištění, 
která byla v rámci dané varianty pojištění sjednaná.  
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III. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem 

podpisu oběma stranami, pokud z jednotlivých ujednání této dohody nevyplývá jiný okamžik účinnosti. 

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy Pojistitel, Pojistník a Pojišťovací agent obdrží každý po 

jednom jejím vyhotovení. 
 
V Praze dne …………… 2019      V Praze dne …………… 2019 
 
 
 
…………………………………………..      ………………………………………….. 
Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.       Ing. Vladimír Fuchs 
předseda představenstva       jednatel 
ČEZ Prodej, a.s.        Europ Assistance s.r.o. 
           
          
 
V Praze dne …………… 2019      V Dublinu dne …………… 2019 
 
 
 
…………………………………………..      ………………………………………….. 
Ing. Petra Šárová        Mark Butler 
místopředsedkyně představenstva      ředitel 
ČEZ Prodej, a.s.        Europ Assistance S.A. Irish Branch 
 


