Skupinová pojistná smlouva
číslo 10581/86297
ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2022
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami, kterými jsou:
E.ON Energie, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
IČO: 260 78 201, DIČ: CZ26078201
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích pod spisovou značkou B 1390
(dále jen „pojistník”)
a
INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.
se sídlem 1000 Brusel, Boulevard du Régent 7, Belgické království,
zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal
de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055
jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační
složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, Praha 4, Nusle, PSČ 140 62,
IČO: 282 25 619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod spisovou značkou A 59647,
zastoupené Mgr. Janem Čupou, vedoucím organizační složky
(dále jen „pojistitel“)
(Pojistník a pojistitel v textu smlouvy společně také jako „smluvní
strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)
Preambule		
Pojistník je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo
jiné obchodování s elektrickou energií a plynem na území České republiky
a má zájem rozšířit služby poskytované svým zákazníkům o možnost
sjednání pojištění asistenčních služeb v domácnosti.
Pojistitel je společností, která poskytuje pojištění a asistenční služby
na území členských států Evropské unie. Na území České republiky
podniká prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační
složky, která je dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném
znění, držitelem oprávnění provozovat pojišťovací činnost v odvětví
neživotního pojištění č. 18 – pojištění asistenčních služeb.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření této
skupinové pojistné smlouvy (dále jen „tato smlouva“).
Definice pojmů a zkratek
V této smlouvě budou mít jednotlivé zde uvedené pojmy a zkratky
následující význam:
1. Pojištění je pojištění asistenčních služeb v domácnosti v rozsahu
a za podmínek stanovených v ustanovení této smlouvy a PP.
2. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za
škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje,
která má s pojistníkem uzavřenu platnou a účinnou smlouvu
o přistoupení k pojištění E.ON Pomocník (dále jen „smlouva
o přistoupení k pojištění“) a kterou pojistník uvedl v seznamu
pojištěných osob v souladu s ustanovením této smlouvy.
3. Zákazník je zájemce o pojištění (tj. osoba, která má zájem o sjednání
pojištění dle ustanovení této smlouvy) a pojištěný.
4. PP jsou Pojistné podmínky E.ON Pomocník ze dne 1. 1. 2020, které
tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.

5. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
6. ZDP je zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění,
v platném znění.
7. Zákon o pojišťovnictví je zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
v platném znění.
Článek 1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je pojištění (tj. pojištění technické asistence
a pojištění právní asistence) sjednané mezi pojistitelem a pojistníkem
ve prospěch zákazníků pojistníka, kteří po dobu trvání této smlouvy
projeví zájem o přihlášení do pojištění a (i) mají k datu účinnosti této
smlouvy s pojistníkem uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je
dodávka elektřiny nebo plynu nebo (ii) smlouvu, jejímž předmětem
je dodávka elektřiny nebo plynu po dobu účinnosti této smlouvy
s pojistníkem uzavřou.
1.2 Pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli dohodnuté pojistné dle článku 3
této smlouvy.
Článek 2. Obecná ustanovení o pojištění
2.1 Pojistník prohlašuje, že bude sjednávat pojištění ve prospěch pojištěných
na základě souhlasu pojištěného se sjednáním pojištění dle ustanovení
§ 2762 odst. 3 občanského zákoníku. Pojistník odpovídá pojistiteli
za veškerou škodu, která může pojistiteli vzniknout v důsledku
nesprávnosti nebo nepravosti tohoto prohlášení.
2.2 Pojištění je platné a vzniká dnem, který pojistník určí jako počátek
pojištění, a to v rámci seznamu pojištěných osob.
2.3 Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, pojistné období každého
jednotlivého pojištění je 1 rok. Pojištění nemůže být přerušeno.
2.4 Vedle ostatních případů stanovených touto smlouvu, PP nebo
občanským zákoníkem, zaniká každé jednotlivé pojištění dnem,
kdy dojde k zániku smlouvy o přistoupení k pojištění mezi pojistníkem
a příslušným pojištěním .
2.5 Zánikem některého z jednotlivých pojištění není dotčena platnost
a účinnost této smlouvy ani platnost a účinnost ostatních jednotlivých
pojištění sjednaných na základě této smlouvy.
2.6 V případě zániku této smlouvy (např. z důvodu neprodloužení či výpovědi
této smlouvy) zaniknou následně všechna jednotlivá pojištění vzniklá
na základě této smlouvy; každé z jednotlivých pojištění zaniká
uplynutím příslušného pojistného období, ve kterém došlo k zániku
této smlouvy, v tomto případě trvá povinnost pojistníka zaplatit
pojistiteli pojistné za ta pojištění, která trvají (dobíhají) i po zániku
této smlouvy, povinnost pojistníka zaplatit pojistiteli pojistné trvá
až do doby zániku každého jednotlivého pojištění.
2.7 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2805 písm. b) občanského
zákoníku se pro účely této smlouvy užije pouze ve vztahu k jednotlivým
pojištěním sjednaným na základě této smlouvy a nikoliv na tuto
smlouvu jako celek - tj. např. pojistná smlouva jako celek nemůže
zaniknout pro neplacení pojistného ve vztahu k jednotlivému
pojištění ani žádná smluvní strana není oprávněna vypovědět tuto
pojistnou smlouvu jako celek v případě pojistné události týkající se
jednotlivého pojištění.
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Článek 3. Pojistné a způsob jeho úhrady
3.1 Pojistné za pojištění je pojistným běžným, pojistné období každého
jednotlivého pojištění je 1 rok. Pojistník se zavazuje hradit pojistné
v měsíčních splátkách.
3.2 Výše příslušné měsíční splátky pojistného za každé jednotlivé pojištění
činí částku ve výši 149 Kč.
Na měsíční splátku pojistného je poskytována sleva ve výši 20 Kč
na každé jednotlivé pojištění, které vzniklo na základě smlouvy
o přistoupení k pojištění uzavřené mezi pojistníkem a pojištěním
před 1. 7. 2022, a to do konce druhého pojistného období příslušného
pojištění.
3.3 Pojistník uhradí pojistiteli pojistné uvedené v ustanovení odstavce
3.1 této smlouvy za pojištění účinná v kalendářním měsíci, za který
se pojistné platí.
Článek 4. Platnost, účinnost, změny a zánik smlouvy
4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
4.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2022.
4.3 Doba trvání smlouvy, stanovená v předchozím odstavci tohoto
článku, bude k 1. lednu 2023 automaticky prodloužena o další rok,
pokud některá ze smluvních stran nejpozději do 30. června 2022
písemně neoznámí druhé smluvní straně, že nemá zájem na dalším
pokračování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že tato
smlouva může být v souladu s tímto odstavcem prodloužena
maximálně do 31. 12. 2023.
4.4 Písemným sdělením dle odstavce 4.3 této smlouvy se ruší další
automatické prodlužování doby trvání této smlouvy a doba účinnosti
této smlouvy trvá do konce doby uvedené v odstavci 4.2 tohoto článku.
4.5 Tato smlouva musí být uzavřena výlučně v písemné formě, jinak je
neplatná. Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré změny nebo doplnění
této smlouvy musí být prováděny písemnými číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné, smluvní
strany tak vylučují pro tuto smlouvu a pro uzavření dodatků k ní použití
ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
4.6 Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět:
a) dosáhne-li celková ztráta druhé smluvní strany na základě
		 jakékoliv účetní závěrky takové výše, že při jejím uhrazení
		 z disponibilních zdrojů této smluvní strany by neuhrazená ztráta
		 dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na
		 všechny okolnosti předpokládat,

b) pokud se některá ze smluvních stran ocitla v úpadku dle ustanovení
		 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
		 (insolvenční zákon), v platném znění, nebo pokud některá ze
		 smluvních stran vstoupila do likvidace,
c) bude-li druhá ze smluvních stran v prodlení s plněním svých
		 závazků podle této smlouvy o více než 30 kalendářních dní po
		 lhůtě splatnosti.
Výpověď smlouvy dle tohoto odstavce 4.6 této smlouvy je účinná
dnem doručení druhé smluvní straně a musí být učiněna v písemné
formě, jinak je neplatná.
4.7 Dojde-li k zániku této smlouvy, nejsou smluvní strany zproštěny
řádného a včasného plnění těch svých povinností, které jsou výslovně
zakotveny v této smlouvě nebo vyplývají z platných právních předpisů,
a dále splnění závazků, které vznikly v době trvání této smlouvy,
a to zejména v případech, kdy doba trvání těchto závazků přesahuje
účinnost této smlouvy.
Článek 5. Jednání v dobré víře
5.1 Tuto smlouvu uzavírají obě smluvní strany v dobré víře a pro svůj
společný a oboustranný prospěch. Každá ze smluvních stran
se zavazuje podporovat zájmy druhé smluvní strany v maximálním
rozsahu. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškerou potřebnou
součinnost tak, aby případné chyby nebo opomenutí, k nimž došlo
v dobré víře, mohly být v nejkratším možném termínu odstraněny.
Článek 6. Závěrečná ujednání
6.1 Právní vztahy z této smlouvy a z pojištění se řídí právními předpisy
České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a dále
ustanoveními PP. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy
a ustanoveními PP má přednost smlouva, za rozpor se nepovažuje,
pokud PP obsahují podrobnější úpravu, na kterou tato smlouva
odkazuje.
6.2 Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 – Pojistné podmínky
E.ON Pomocník ze dne 1. 1. 2020
6.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu
v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
6.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely při svém podnikání,
že si tuto smlouvu, jakož i její přílohy, přečetly, že ji uzavírají podle
své pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.
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