DODATEK č. 1
k rámcové pojistné smlouvě č. 740 000 0003
(dále jen „dodatek č. 1“)
Smluvní strany:

Česká spořitelna, a. s.
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 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 a náměstkem generálního ředitele
Martinem Techmanem, MBA, ředitelem úseku řízení obchodu
dále jen „pojistník“
na straně jedné
a

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem: Templová 747, 110 01 Praha 1
IČ: 47116617
DIČ: CZ47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
jednající:
JUDr. Hanou Machačovou, ředitelkou, členkou představenstva
Ing. Petrem Müllerem, MBA, ředitelem úseku pro spolupráci s finanční skupinou ČS
dále jen „pojistitel“
na straně druhé

uzavírají tímto tento dodatek č. 1
k Rámcové pojistné smlouvě č. 740 000 0003 uzavřené dne 31. 7. 2007
(dále jen „rámcová smlouva“)

Článek I
Předmět dodatku č. 1
Na základě dohody smluvních stran se rámcová smlouva mění jak následuje:
1. Do Článku 2 rámcové smlouvy se doplňuje odst. 2.19 s následujícím textem:
„2.19

S24IB – Servis 24 Interbanking, tj. jeden z kanálů služeb přímého bankovnictví
SERVIS24

2. Text Článku 6 rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:
„Článek 6
Vznik, změna a konec pojištění vztahující se k jednotlivému Účtu, pojistné období
6.1

Pojištění vztahující se k jednotlivému Účtu vzniká od okamžiku, kdy pojistník akceptuje Žádost
Majitele Účtu, resp. dnem pozdějším dle požadavku Majitele Účtu, není-li dále uvedeno jinak.

6.2

V případě, že Majitel Účtu podá Žádost o zřízení pojištění prostřednictvím S24IB
- v pracovní den do 15:30 hod., akceptuje pojistník Žádost Majitele Účtu týž den a pojištění
vztahující se k jednotlivému Účtu vzniká v 0:00 hod. následujícího dne po dni, kdy pojistník
akceptoval Žádost Majitele Účtu, resp. dnem pozdějším dle požadavku Majitele Účtu.
- v pracovní den po 15:30 hod. nebo v den a pojištění vztahující se k jednotlivému Účtu vzniká
v 0:00 hod. následujícího dne po dni, kdy pojistník akceptoval Žádost Majitele Účtu, resp.
dnem pozdějším dle požadavku Majitele Účtu.

6.3

Změna sjednané a účinné úrovně pojištění vztahující se k jednotlivému Účtu je účinná od 1.
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž pojistník akceptoval Žádost Majitele
Účtu o změnu úrovně pojištění, resp. dnem pozdějším dle požadavku Majitele Účtu, není-li
dále uvedeno jinak.
V případě, že Majitel Účtu podal Žádost o změnu prostřednictvím S24IB později než v 15:30
hod. posledního pracovního dne v měsíci, je Žádost o změnu akceptována pojistníkem od
prvého pracovního dne následujícího měsíce a změna sjednané a účinné úrovně pojištění je
účinná od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Žádost Majitele
Účtu o změnu pojistníkem akceptována.

6.4

Pojištění vztahující se k jednotlivému Účtu zaniká ve 24.00 hod. dne, kdy nastane skutečnost,
s níž je spojen zánik pojištění, není-li stanoveno v čl. 15 rámcové smlouvy jinak.

6.5

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Pojistné za první a poslední pojistné období pojištění
vztahujícímu se k jednotlivému Účtu náleží pojistiteli za celý kalendářní měsíc, ve kterém
pojištění vztahující se k jednotlivému Účtu vzniklo, resp. zaniklo.

3. Text odst. 15.1. písm c) v Článku 15 rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje textem následujícího
znění:
„c) na základě žádosti Majitele Účtu – pojištění zanikne ve 24.00 hod. posledního
kalendářního dne v měsíci, v němž byla Žádost o zrušení pojištění přijata pojistníkem;
pouze v případě, že Majitel Účtu podal Žádost prostřednictvím S24IB později než v 15:30
hod. posledního pracovního dne v měsíci, pojištění zanikne ve 24:00 hod. prvního dne
následujícího kalendářního měsíce.“

Článek II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem 15.11.2007
2. Dodatek č.1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy nedotčená dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze
změny.

V……………...….dne………………………………….
Česká spořitelna, a. s.

V………………….dne………………………………….
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Ing. Jiří Škorvaga, CSc.
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

JUDr. Hana Machačová
ředitelka, členka představenstva

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Martin Techman, MBA
ředitel úseku řízení obchodu

Ing. Petr Müller
ředitel úseku spolupráce
s finanční skupinou ČS

