DODATEK Č. 1
k Rámcové smlouvě o pojištění pravidelných výdajů a pojištění zneužití
telefonu klientů Telefónica Czech Republic, a.s. č 1080500030
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:
UNIQA pojišťovna, a.s.
IČ: 492 40 480,
se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ: 160 12
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012,
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Žáček, CSc., předseda představenstva a generální ředitel a Ing.
Zbyněk Veselý, místopředseda představenstva a ředitel úseku obchodu
dále jen „pojistitel“ na straně jedné
a
Proveon, a.s.
IČ: 277 07 687
se sídlem Brno, Purkyňova 2855/97a, PSČ: 612 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4754,
jejímž jménem jedná: Jozef Biroš, předseda představenstva
dále jen „pojistník“ na straně druhé.

Uzavírají tímto dodatek č. 1
k Rámcové smlouvě o pojištění pravidelných výdajů a pojištění zneužití telefonu klientů
Telefónica Czech Republic, a.s. č 1080500030 uzavřené dne 30. 6. 2011
(dále jen „Rámcová smlouva“)

Článek 1
Předmět dodatku č. 1
Na základě dohody smluvních stran se Rámcová smlouva mění a doplňuje v tomto rozsahu:
1.

Text článku 9 odst. 5.2. se nahrazuje textem tohoto znění:
„5.2. Výše pojistného plnění se stanoví takto:

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění A2000:
Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného uhradí
pojistitel pojištěnému částku ve výši 2.000,- Kč.
První částku ve výši 2.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za celý kalendářní
měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. kalendářní den v pracovní neschopnosti.
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2.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění A4000:
Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného uhradí pojistitel
pojištěnému částku ve výši 4.000,- Kč.
První částku ve výši 4.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za celý kalendářní
měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění A6000:
Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného uhradí
pojistitel pojištěnému částku ve výši 6.000,- Kč.
První částku ve výši 6.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za celý kalendářní
měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění B2000:
Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného uhradí
pojistitel pojištěnému částku ve výši 2.000,- Kč.
První částku ve výši 2.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za celý kalendářní
měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění B4000:
Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného uhradí
pojistitel pojištěnému částku ve výši 4.000,- Kč.
První částku ve výši 4.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za celý kalendářní
měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění B6000:
Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pojištěného uhradí
pojistitel pojištěnému částku ve výši 6.000,- Kč.
První částku ve výši 6.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za celý kalendářní
měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti.

Text článku 9 odst. 5.5. se nahrazuje textem tohoto znění:
„5.5. Za měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. kalendářní den v pracovní neschopnosti a za
každý další úplný kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti uhradí pojistitel
pojištěnému celou sjednanou měsíční pojistnou částku dle článku 9 odst. 5.2..
V případě, že poslední kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti nebude úplný a
pojistná událost skončí dřív než na konci kalendářního měsíce, bude částka dle článku 9
odst. 5.2 za tento měsíc vydělena počtem kalendářních dnů příslušného měsíce a
následně vynásobena počtem kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti
pojištěného v tomto měsíci.“

Příklad:
Pracovní neschopnost pojištěného nastala 25.3. Dnem 23.5. je pojištěný 60. den
v pracovní neschopnosti, která skončí 27.6. Pojistitel vyplatí v případě souboru pojištění
A2000 nebo B2000 pojištěnému částku ve výši 2 000 Kč za měsíc květen a částku ve výši
1 800 Kč (2000/30*27) za měsíc červen. V případě souboru pojištění A4000 nebo B4000
částku 4 000 Kč za měsíc květen a 3 600 Kč za měsíc červen (4 000/30*27). V případě
souboru pojištění A6000 nebo B6000 částku 6 000 Kč za měsíc květen a 5 400 Kč za
měsíc červen (6 000/30*27).
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3.

Text článku 9 odst. 6.2. se nahrazuje textem tohoto znění:
„6.2. Výše pojistného plnění se stanoví takto:

4.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění B2000:
Za každý kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti pojištěného uhradí pojistitel
pojištěnému částku ve výši 2.000,- Kč.
První částku ve výši 2.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za celý kalendářní
měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den nezaměstnaný.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění B4000:
Za každý kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti pojištěného uhradí pojistitel
pojištěnému částku ve výši 4.000,- Kč.
První částku ve výši 4.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za měsíc, ve kterém
bude pojištěný 60. den nezaměstnaný.

•

Pro pojištění v rozsahu souboru pojištění B6000:
Za každý kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti pojištěného uhradí pojistitel
pojištěnému částku ve výši 6.000,- Kč.
První částku ve výši 6.000,- Kč uhradí pojistitel pojištěnému za měsíc, ve kterém
bude pojištěný 60. den nezaměstnaný.

Text článku 9 odst. 6.4. se nahrazuje textem tohoto znění:
„6.4. Za měsíc ve kterém bude pojištěný 60. kalendářní den nezaměstnaný a za každý další
úplný kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti uhradí pojistitel pojištěnému celou
sjednanou měsíční pojistnou částku dle článku 9 odst. 6.2.. V případě, že poslední
kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti nebude úplný a pojistná událost skončí dřív
než na konci kalendářního měsíce, bude částka dle článku 9 odst. 6.2 za tento měsíc
vydělena počtem kalendářních dnů příslušného měsíce a následně vynásobena počtem
kalendářních dnů trvání nezaměstnanosti pojištěného v tomto měsíci.
Příklad:
Ztráta zaměstnání pojištěného nastala 1.7. Dnem 29.8. je pojištěný 60. den v pracovní
neschopnosti, která skončí 15.10. Pojistitel vyplatí v případě souboru pojištění B2000
pojištěnému částku ve výši 2 000 Kč za měsíce srpen a září a částku ve výši 968 Kč
(2000/31*15) za měsíc říjen. Celkem tedy 4.968 Kč. V případě souboru pojištění B4000
částku 4 000 Kč za měsíce srpen a září a částku ve výši 1 936 Kč (4000/31*15) za měsíc
říjen. Celkem tedy 9.936 Kč. V případě souboru pojištění B6000 částku 6 000 Kč za
měsíce srpen a září a částku ve výši 2.903 Kč (6000/31*15) za měsíc říjen. Celkem tedy
14.903 Kč.“

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2013

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 Praze dne 30. 9. 2013
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