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Dodatek c. 1 k Pojistné smlouvě
č' EA000B11 3 1802

!
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*
EUROP ASSISTANCE

Pojistitel

S.A.

:

,,.

se sĺdlem '1 , promenade de la Bonette _ 92230 Gennevilliers' Francie, společnost registrována
v Nanterreském registru Íirem pod ref. číslemB 4o3 147 903 prostřednictvÍm Europ Assistance
S'A. lrish Branch se sĺdlem v 4 - 8 Eden Quay, Dublin 1, lrsko, vedená v Registru Íjrem lrské
vlády pod ref. číslem907 089' dohled nad činnostĺpojistitele vykonává Autorité de contrôle
prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout, 75436 Paris 09, Francie, zastoupena p. Markem Butlerem,
jakoŽto nástupnická společnost Europ Assistance Holding
zastoupenĺ

Pojišťovacĺmagentem

020392P4

Zastoupená:

Europ Assistance s.r.o.
se sĺdlem Na Pankráci 16581121, 'l40 oo Praha4, Česká republika

společnost zapsaná v obchodnĺm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vloŽka čĺslo87094, lCo:25287851
v registru pojišťovacích zprostředkovatelů' vedeném Čľĺg,registrovaným pod číslem

lng' Vladĺmírem Fuchsem, jednatelem

dále v textu smlouvy také jako ,,pojistĺtel"
a

CEZ Prodej, a.s.

sídlem:
lČ:

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

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

uzavirají tentoDodatekč. 1(dále jen,,Dodatek")kPojistnésmlouvěč. EA000811_3_1802 (dále jen,,smlouva")ze
dne 12.2.2018:

clÁľĺexĺ
1

Smluvnístrany se dohodly na Úpravě čl. 4 odst. 7 pĺsm. a) VPP EA0008'|1_3-]802 stím, Že původnízněnĺ
se rušía nahrazuje se následujĺcĺm zněnĺm:
,,7.

Jednotlivé pojištěnĺ dále zaniká:

a. odhlášenĺmpojištěného pojistníkem z pojiŠtěnĺ,oznámeným do 20' kalendářnĺho dne
v měsĺci, přičemŽ takové jednotlivé pojištěníbude ukončeno k poslednĺmu dni dni tohoto

kalendářnĺho měsĺce; v případě doručenĺvýpovědi po 20. kalendářnĺm dni v měsíci je pojištěnĺ
ukončeno k poslednĺmu kalendářnĺmu dni měsĺce následujícĺho po doručenívýpovědi'"
2

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

CLANEK

1.
2.
3.

2

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvnĺch stran a účinnostidnem

'l

.

12.2018.

Všechna ostatnĺ ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tĺmto dodatkem dotčená, zůstávajĺ
v platnosti.

Dodatek je moŽné měnit pouze písemnými dodatky.
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Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Pojistiteli příslušídva originály' pojistníkovi příslušíjeden

originál dodatku.

!ę

V Praze, dne

44 ,!o/P

CEZ Prodej, a.s.

CEZ Prodej, a.s.

(%
Mgr. Tomáš

Ph.D.
předseda představenstva

lng. Petra
mĺstopředsedkyně představenstva

Europ Assistance s.r.o.

Europ Assistance S.A. lrish Branch

lng

Jednatel

imír Fuchs

Butler
Ředitel

EuroP Assistance S'A'

(T/A Europ Assistance S

A

lrish Branch)

4thFloor,4-BEdenQuaY
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