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Smluvní strany: 
 
Pojistitel:  UNIQA pojišťovna, a.s.  
Sídlo:    Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČO:  49240480 
Zastoupený:  Lucií Šabachovou, manažerem korporátního obchodu 
   Janou Novou, manažerem korporátního obchodu 
 
(„dále jen pojistitel“) 

a 

Pojistník:  Město Cheb                                 
Sídlo :   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO:    00253979 
Zastoupený:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 
 
(„dále jen pojistník“) 
 
 (společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2758 a násl. zákona č. 89/2012., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento Dodatek č. 3 pojistné smlouvy. 
 

I. 
 
Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2021 Rámcovou pojistnou smlouvu č. 4033750206 (dále jen „pojistná 
smlouva“). Smluvní strany se dohodly na aktualizaci stavu pojistné smlouvy na základě změn, 
které nastaly v době po uzavření smlouvy. Platný stav k 15.6.2022: 
 

 K Odpojištění vozidla ELV 4719854444 (RZ 0141CHEB) k 14.6.2022 (viz. ZL příloha dodatku).  

 
 

II. 
 

1. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem podpisu obou smluvních stran a je na základě dohody smluvních 
stran vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického 
vyhotovení tohoto dodatku, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy 
smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tento dodatek uzavřít. Každá ze 
smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě v elektronické podobě. 

 

 

Dodatek č. 3 k Rámcové pojistné smlouvě č. 4033750206 

(dále jen „Dodatek č. 3“) 
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2. Veškeré změny a doplňky pojistné smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
a to v elektronické podobě ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickými podpisy smluvních 
stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu dodatek uzavřít. 

 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Pojistník se zavazuje dodatek dle předmětného zákona 
uveřejnit v registru smluv dle ujednání odstavce 10, článku 8 pojistné smlouvy. 

 

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

 

 

V Teplicích dne (viz elektronický podpis)   V Chebu dne (viz elektronický podpis) 

 

 Za pojistitele:           Za pojistníka: 

 
 
 
 
…. ……......………………………..           …. ……......……………………….. 
 Lucie Šabachová                                        Mgr. Antonín Jalovec 
   manažer korporátního obchodu        starosta  
        na základě plné moci                                               
 
 
 
…. ……......………………………..    
      Jana Nová 
   manažer korporátního obchodu  
          na základě plné moci 
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