Dodatek č. 2 k Rámcové pojistné smlouvě č. EA000811_3_1802

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 dodatku
S účinností ke dni 1. února 2018 uzavřel Pojistitel s Pojistníkem Rámcovou pojistnou smlouvu č. EA000811_3_1802
(dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Pojistitele poskytovat pojištěným klientům Pojistníka
pojistné plnění ve formě asistenčních služeb v rozsahu a způsobem definovaným v pojistných podmínkách.

II.
Ujednání o změně Smlouvy
1. Smluvní strany si ujednaly, že tímto dodatkem mění Přílohu č. 1 Smlouvy, kterou tvoří Pojistné podmínky pro
pojištění asistenčních služeb (PP EA000811_3_1802) (dále jen „PP EA000811_3_1802“), a nahrazují ji novou
Přílohou č. 1, kterou tvoří Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP
EA000811_3_1912) a Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (ZPP EA000811_3_1912),
obojí dále pak jako „Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (PP EA000811_3_1912)“ (dále jen PP
EA000811_3_1912“). Všechna jednotlivá pojištění se od 1. prosince 2019 budou řídit PP EA000811_3_1912,
jejichž úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy. Odkazuje-li Smlouva v některém svém
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ujednání na pojistné podmínky PP EA000811_3_1802, budou tím smluvní strany rozumět PP
EA000811_3_1912.
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem ruší ujednání článku 11 odst. 2 až 3 Smlouvy, a nahrazují jej
novým ujednáním článku 11 odst. 2 až 3 v následujícím znění:
2.

3.

Pojistná smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou, a to při dodržení šestiměsíční
výpovědní doby. Výpovědní doba začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď pojistné smlouvy může být podána nejdříve
1. května 2020.
Neprodloužení smlouvy nebo výpověď podaná kteroukoliv smluvní stranou nemá vliv na trvání
jednotlivého pojištění. Až do okamžiku uplynutí prvních tří měsíců od počátku běhu výpovědní doby lze
sjednávat nová a prodlužovat stávající jednotlivá pojištění. K zániku pojistné smlouvy neprodloužením
nebo výpovědí dojde teprve okamžikem zániku posledního jednotlivého pojištění založeného na
základě této pojistné smlouvy.

III.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti ke
dni 1. prosince 2019.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (PP EA000811_3_1912)

V Praze dne …………… 2019

V Praze dne …………… 2019

…………………………………………..
Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
předseda představenstva
ČEZ Prodej, a.s.

…………………………………………..
Ing. Vladimír Fuchs
jednatel
Europ Assistance s.r.o.
za Europ Assistance S.A.

V Praze dne …………… 2019

V Dublinu dne …………… 2019

…………………………………………..
Ing. Petra Šárová
místopředsedkyně představenstva
ČEZ Prodej, a.s.

…………………………………………..
Mark Butler
ředitel
Europ Assistance S.A. Irish Branch
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