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DOHODA O UKONČENÍ SM LOUVY

č. 2836803101

o pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zaříz.

uzavřená dne 18.7.2013

(dále jen „ Dohoda“ )

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/ 42, PSČ 190 22

Zastoupená: , předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

IČ: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „DP“)

a

UNIQA pojišťovna, a.s.
Se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

Zastoupená: , předsedou představenstva a

, místopředsedkyní představenstva

IČ: 49240480

DIČ: CZ49240480

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012

(dále „UNIQA pojišťovna“)

(DP a UNIQA pojišťovna společně dále jen „ Smluvní strany“ nebo též jednot livě jen „ Smluvní strana“ )

1.Předmět dohody

1.1.Smluvní st rany t ímto ke dni 31.12.2018 ukončují účinnost  smlouvy o pojištění odpovědnost i za

škodu provozovatele zdravotnického zaříz., která byla mezi výše uvedenými smluvními

st ranami uzavřena dne 18.7.2013 (dále jen „ Smlouva“ ).

1.2.Smluvní st rany t ímto prohlašují, že veškeré závazky, které v souvislost i se Smlouvou vznikly,

jsou ke dni podpisu této Dohody vyrovnány.

2.Závěrečná ustanovení

2.1.Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž pojistník obdrží dvě (2) a

pojist itel jedno (1) vyhotovení.

2.2.Dohoda nabývá platnost i dnem jejího podpisu oběma smluvními st ranami a účinnost i

uveřejněním v regist ru smluv podle zákona č. 340/ 2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnost i

některých smluv a o regist ru smluv, (zákon o regist ru smluv)
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2.3.Smluvní st rany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dohody v regist ru smluv dle zákona č.

340/ 2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv a o regist ru smluv, (zákon o

regist ru smluv) zajist í DP.

2.4.Na důkaz toho, že smluvní st rany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich

svobodné a vážné vůle.

V Praze dne V Praze dne

...................................................

Dopravní podnik hl.m. Prahy,

akciová společnost

...................................................

UNIQA pojišťovna,

akciová společnost

předseda představenstva předseda představenstva

...................................................

Dopravní podnik hl.m. Prahy,

akciová společnost

...................................................

UNIQA pojišťovna,

akciová společnost

místopředseda představenstva místopředsedkyně představenstva




