
 

DODATEK č. 3 

k rámcové pojistné smlouvě č. 740 000 0003 
(dále jen „dodatek č. 3“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
 
 

Česká spořitelna, a. s. 
se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
IČ: 45244782 
DIČ: CZ45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171 
jednající: Ing. Jiřím Škorvagou, CSc., členem představenstva   

Mgr. Dušanem Baranem, MBA, místopředsedou představenstva   
 
dále jen „pojistník“ 

na straně jedné 
 
a 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

se sídlem: Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01  
IČ: 47116617 
DIČ: CZ47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 
zastoupená: Ing. Filipem Holým, Ph.D., ředitelem úseku provozní podpory obchodu 
  PhDr. Michaelem Neuwirthem, ředitelem úseku pojištění majetku a odpovědnosti 
 
dále jen „pojistitel“ 

na straně druhé 
 
 
 

uzavírají dodatek č. 3  
k Rámcové pojistné smlouvě č. 7400000003 ze dne 31.7.2007 ve znění dodatku č. 1 a 2   

 (dále jen „rámcová smlouva“) 
 

 
 
 
 

Článek I  
Předmět dodatku č. 3 

 
Na základě dohody smluvních stran se rámcová smlouva mění, jak následuje: 
 
 
1.  Text čl. 2 odst. 2.20 se nahrazuje textem tohoto znění: 
 

„2.20 Resolicitační program – kampaň na pojišťování klientů pojistníka – Majitelů Účtů, kdy 
pojistník předloží svému klientovi – Majiteli Účtu nabídku pojištění za pomoci prostředků 
komunikace na dálku, zejména telefonu a internetu.“ 



 

 
2. Text čl. 5 odst. 5.1 se nahrazuje textem tohoto znění: 
 

„Pojištění v rozsahu jednotlivých úrovní pojištění dle této rámcové smlouvy lze sjednat pro 
jednotlivý Účet: 

a) na základě písemné Žádosti Majitele Účtu/Disponující osoby o zřízení služby k Účtu spočívající 
v poskytování pojištění dle této rámcové smlouvy v rozsahu jím zvolené úrovně, která obsahuje i 
prohlášení Majitele Účtu/Disponující osoby o přistoupení k rámcové smlouvě, akceptované 
pojistníkem při uzavření Smlouvy o běžném účtu nebo kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy o 
běžném účtu. Vzor Prohlášení Majitele Účtu/Disponující osoby tvoří přílohu č. II k rámcové 
smlouvě, 

nebo 

b) během telefonického kontaktu pojistníka s Majitelem Účtu v rámci resolicitačního programu, a 
to na základě prokazatelného, ústně vysloveného souhlasu Majitele Účtu se zřízením služby k 
Účtu spočívající v poskytování pojištění dle této rámcové smlouvy v rozsahu jím zvolené úrovně, 
který kromě veškerých náležitostí a údajů obsažených v písemné Žádosti Majitele Účtu 
(Prohlášení Majitele Účtu/Disponující osoby k pojištění dle přílohy č. II rámcové smlouvy) 
obsahuje též výslovné konstatování Majitele Účtu, že je srozuměn a souhlasí s tím, že pojištění se 
řídí touto rámcovou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou k dispozici na webových 
stránkách pojistníka (www.csas.cz) a která mu budou zaslány neprodleně po sjednání pojištění, 

nebo  

c) prostřednictvím S24IB, jehož prostřednictvím Majitel Účtu vysloví souhlas se zřízením služby k 
Účtu spočívající v poskytování pojištění dle této rámcové smlouvy v rozsahu jím zvolené úrovně, 
který kromě veškerých náležitostí a údajů obsažených v písemné Žádosti Majitele Účtu 
(Prohlášení Majitele Účtu/Disponující osoby k pojištění dle přílohy č. II rámcové smlouvy) 
obsahuje též výslovné konstatování Majitele Účtu, že je srozuměn a souhlasí s tím, že pojištění se 
řídí touto rámcovou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou k dispozici na webových 
stránkách pojistníka (www.csas.cz) a která mu budou zaslány neprodleně po sjednání pojištění.“ 

 
3.  Text čl. 6 odst. 6.1 se nahrazuje textem tohoto znění: 
 

„6.1    Počátek pojištění vztahující se k jednotlivému účtu se stanoví takto: 

a) na 00.00 hodin dne podpisu Žádosti Majitele Účtu, v níž pojištěný vyjádřil souhlas se 
svým pojištěním, resp. dnem pozdějším dle požadavku Majitele Účtu, 

b) na 00.00 hodin prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci v němž došlo 
k nabytí účinnosti dodatku k Žádosti Majitele Účtu, v němž pojištěný vyjádřil souhlas se 
svým pojištěním,  případně dnem pozdějším dle požadavku Majitele Účtu, 

c) na 00.00 hodin následujícího pracovního dne po dni sjednání přistoupení k pojištění 
v rámci resolicitačního programu, zejména vyslovením telefonického souhlasu se 
zřízením služby k Účtu a s přistoupením k pojištění dle rámcové smlouvy nebo 
sjednáním pojištění prostřednictvím internetu služby S24IB.“ 

 
4.  Čl. 6 odst. 6.2 a odst. 6.3 se ruší.  Odstavce 6.4 až 6.6 se odpovídajícím způsobem přečíslovávají. 
 
5. Text čl. 15 odst. 15.1 písm. a) se nahrazuje textem tohoto znění:  
 

„a) ukončením účinnosti Smlouvy o běžném účtu, k níž se pojištění vztahuje; dojde-li z jakéhokoliv 
důvodu k ukončení účinnosti Smlouvy o běžném účtu s účinky k datu jejího sjednání, zaniká od 
okamžiku svého vzniku pojištění, ke kterému pojištěný ve vztahu k dané Smlouvě o běžném 
účtu přistoupil. Na takové pojištění bude smluvními stranami pohlíženo, jako by nebylo nikdy 
vzniklo, a smluvní strany se za účelem obnovení původního stavu zavazují, že si v tomto 
případě vrátí veškerá peněžitá plnění (snížená o náklady, jež pojistiteli vznikly v souvislosti se 
sjednáním a správou jednotlivého pojištění), která si již vzájemně či ve vztahu k pojištěnému 
poskytly v souvislosti s takovým pojištěním, a to bez zbytečného odkladu po takovém zrušení 
Smlouvy o běžném účtu.“   



 

 
Článek II  

Závěrečná ustanovení 
 

1.   Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011. 
 
2. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že pokud rámcová smlouva obsahuje ustanovení o 

přistoupení klienta pojistníka k rámcové smlouvě, rozumí se tím přistoupení takového klienta 
pojistníka k pojištění podle rámcové smlouvy, nikoli jeho přistoupení k rámcové smlouvě. 

 
3.  Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 
 
4.  Ostatní ustanovení rámcové smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2, nedotčená dodatkem č. 3 

zůstávají v platnosti beze změny. 
 

 
 

V Praze dne 28. 7. 2011 
 
 
 

Česká spořitelna, a. s. 
 
 
 

      
…………………………………………………………… 

Ing. Jiří Škorvaga, CSc. 
člen představenstva 

 

      
…………………………………………………………… 

Mgr. Dušan Baran, MBA 
místopředseda představenstva 

 
 
 

 

 Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 

 
 
      
…………………………………………………………… 
 

Ing. Filip Holý, Ph.D. 
 ředitel úseku provozní podpory obchodu 

 

      
…………………………………………………………… 

PhDr. Michael Neuwirth 
ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti 

 

 

 


