Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č.
1904984228
1.
Účastníci smlouvy
Pojistitel: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO 45272956
DIČ CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen
“pojišťovna”)
Zastoupená: Ing. Josefem Slukou, Manažerem a Zlatomilou Černou, Specialistou korporátního
obchodu, Korporátní obchod Morava
Pojistník/Pojištěný (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):
OVANET a.s.
Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz
IČO: 25857568
DIČ: CZ25857568
Zastoupen: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva
2.
Úvodní ustanovení
2.1. Dne 10.12.2018 uzavřely smluvní strany Česká pojišťovna a.s. (dále jen „pojišťovna“)
OVANET a.s. (dále jen „pojištěný“) pojistnou smlouvu č. 1904984228 o pojištění souboru vozidel
(dále jen „pojistná smlouva“).
2.2. Pojišťovna a pojištěný tímto dodatkem doplňují/rozšiřují níže specifikována ustanovení
pojistné smlouvy způsobem uvedeným v článku 3 tohoto dodatku pojistné smlouvy.
3.
Změna pojistné smlouvy
3.1. Tímto dodatkem dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 - Seznamu vozidel.
9.1. Bod 9.2 Celkové roční pojistné (12 měsíců) se mění na 216.004,- Kč, pojistné za celou dobu
trvání pojistné smlouvy (5 let) činí 1.080.020,- Kč.
9.2. Bod 9.5 Roční pojistné bude hrazeno čtvrtletně ve čtyřech splátkách ve stejné výši, a to vždy
první splátka k 28.2., další splátky pak k počátku příslušného kalendářního čtvrtletí, tedy k 1.4., 1.7. a
1.10. příslušného kalendářního roku. Úhrada pojistného bude prováděná v české měně na účet makléře
č. 5025001117/5500. Pojistné je uhrazeno odesláním příslušné částky na účet pojišťovacího makléře.
4.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
- Seznam vozidel - Příloha č. 1
5.
Závěrečná ustanovení
5.1. Pojistitel bere na vědomí, že pojistník je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), a souhlasí se zveřejněním této smlouvy / dodatku pojistné smlouvy v souladu
s povinnostmi pojistníka za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
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5.2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu / dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, toto je
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují jejich vlastnoruční podpisy.
5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
1. 1. 2019.
5.4. Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

V

dne …………

v ….... hodin …… minut

Za pojistníka:

Za pojistitele:

……………………………………………
Ing. Michal Hrotík
Člen představenstva

……………………………………
Ing. Josef Sluka
Manažer
……………………………………
Zlatomila Černá
Specialista korporátního obchodu
Korporátní obchod Morava
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