
Kooperativa
Vienna Insurance Group

Dodatek č. 388

k pojistné smlouvě č. 540971725-1 ze dne 1.1.2004

sjednané mezi smluvními stranami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1897, 

zastoupený: Hanou Frundlovou, underwriterem

Ing. Michalem Hesem, vedoucím referátu

(dále jen „pojistitel")

Pracoviště ; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00 
tel. 

a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 301 00

IČ: 252 20 683

DIČ: CZ 252 20 683

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 710,

(dále jen „pojistník")

zastoupený: Ing. Miroslavem Kočicou, MSc, ekonomickým ředitelem

uzavřely

podle ustanovení § 788 a násl. občanského zákoníku tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu se 

všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele (dále jen "VPP”) a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný 

celek.



Článek I. 
Změny v pojištění

1. Uplynutím dne 18.1.2023 se ruší havarijní pojištění, pojištění čelního skla, úrazové pojištění a pojištění 

zavazadel u vozidla:

Značka

VOLSWAGEN

Typ

CADDY

RZ

6P60854

VIN Poj. částka -  čelní sklo

WV2ZZZ2KZGX049904 M M a K č

VIN

Poj. čátka -  pojištění zavazadel

Článek II .
Výše a způsob placení pojistného

1. Přeplatek pojistného za zbývající část právě probíhajícího pojistného období vyrovná pojistitel převodním 
příkazem na č. ú.

Článek I I I .
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 19.1.2023.

2. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu 
uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve Lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, 
aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, 
pojistník dáLe potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistite li (jako 
smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést: 5409717251. 
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečítelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinností smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky 
pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i  na období od data uvedeného jako počátek 
pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do 
budoucna.

3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

4. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve třech vyhotoveních a obsahuje 2 strany.

Za pojistníka : V Plzni dne 18.1.2023

Za pojistitele : V Plzni dne 18.1.2023

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


