2k Pojistné smlouvě
c.120628 CtZ JH OO1

e"uroo

Dodatek c'

assistance

gouLive Ňe carĺ

Pojĺstitel:

EURoP AsslsTANcE

s.A.

|

."

se sĺdlem 1, promenade de la Bonette _ 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována
v Nanterreském registru firem pod ref. číslemB 403 147 903 prostřednictvĺm Europ Assistance S.A. lrish
Branch se sídlem v 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1, lrsko, vedená v Registru firem lrské v|ády pod ref. číslem
907 089, doh|ed nad činnostípojistitele vykonává Autorité de contrôle prudentiel (AcP)' 6í rue Taitbout,
75436 Paris 09, Francie, zastoupena p. Markem Butlerem, jakoŽto nástupnická společnost Europ

Assistance Holding

zastoupení
Pojišťovacĺmagentem: Europ Assistance s.r.o.
se sídlem Na Pankráci 16581121, 140 o0 Praha 4, Česká republika
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C' vloŽka
čĺslo87094, lĆo 25287851
v registru pojišťovacĺch zprostředkovatelů, vedeném ČNls, registrovaným pod čĺslem020392PA

Zastoupená:

lng. Vladimĺrem Fuchsem, jednatelem

dále v textu smĺouvy také jako ,,pojistitel"
a

CEZ Prodej, a.s.

sídlem:
lČ:

se

Duhová 11425,14053 Praha 4
27232433
zapsána v obchodním Ęstřĺku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B' vloŽka22581
zastoupená: Mgr. Tomášem Kadlecem, Ph.D., předsedou představenstva
lng. Petrou Šárovou, místopředsedkynĺ představenstva

dále v textu smlouvy také jako ,,ČEZ" nebo ,,pojistnĺk"

uzavírĄi tento Dodatek č. 2 (dále jen ,,dodatek") k Pojistné smlouvě č. 12o628-ČEZ-JH-o01 ze dne 12.9.2012 (dále jen
,,smlouva"):

ČlÁruex ĺ
I

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 4 odst. 2 PP-CEZP-1601 s tím, Že původnĺ znění se rušía nahrazuje
následujícĺm zněnĺm:

,,Jednotlivé pojištěnĺ vzniká od 00:00 hodin prvnÍho dne nasledujícího po dni, kteý pojistník oznám'ĺ pojistitelijako
datum počátku pojištění.''
2

Smluvní strany se na této úpravě dohodly z důvodu nastavení souladu mezi faktickým stavem a ujednáním ve
smlouvě.

CLANEK

1.
2.
3.
4'

2

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvnĺch stran a účinnostidnem

1

. 12.2018.

Všechna ostatnĺ ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tĺmto dodatkem dotčená, zůstávajĺv platnosti.
Dodatek je moŽné měnit pouze písemnými dodatky.

Dodatek je .vyhotoven ve třech stejnopisech. Pojistiteli příslušídva originály, pojistníkovi příslušíjeden originál

dodatku.
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V Praze, dne

"/q

/4 łł/ł
čEz Prodej,

čEZ Prodej, a.s.

$-o--

Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D

lng. Petra

předseda představenstva

mĺstopředsedkyně představenstva

Europ Assistance s.r.o.

Europ Assistance S.A. !rish Branch

lng. Vladimĺr
Jednatel

Mark Butler
Ředitel

''Ęľmťi;,i.,ffilŤfiľ'
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