DODATEK Č. 1
k rámcové pojistné smlouvě č. 50 496130 - 46
(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. 50 496130 - 46 uzavřené dne 12. 3. 2008
(dále jen „rámcová smlouva“)

Článek I
Předmět dodatku č. 1
Na základě dohody smluvních stran se s účinností tohoto dodatku rámcová smlouva mění jak následuje:
1. Text čl. 8 odst. 8.3 bod B) a bod C) se zcela z důvodu chyby v psaní nahrazují textem následujícího znění:

„B) limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost za trvalé následky způsobené úrazem:
- úroveň A, A+.............................350.000,- Kč
- úroveň B, B+.............................400.000,- Kč
C) limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost za smrt následkem úrazu činí:
- úroveň A, A+..............................150.000,- Kč
- úroveň B, B+...............................200.000,- Kč“

2. Text přílohy I Všeobecné pojistné podmínky M- 760/08 se nahrazuje textem přílohy, která tvoří přílohu tohoto
dodatku.

Článek II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem ….
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.
Příloha Všeobecné pojistné podmínky M – 760/08

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

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

……………………………………………………
Martin Techman, MBA
ředitel úseku řízení obchodu

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

……………………………………………
JUDr. Hana Machačová
ředitelka, členka představenstva

.........................................................
Ing. Petr Müller
ředitel úseku spolupráce s FS ČS

