
  

Smlouva č. 109003387 

 

 

 

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 109003387 

 

uzavřené dne 18.3.2019 pro pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu 

 
 

Pojistitel: 

obchodní firma: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

právní forma: Akciová společnost 

sídlo: Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, Česká republika 

IČ: 45279314 

DIČ: CZ45279314 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 1619 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 6007-0166563583/0300 

kterou zastupují: JUDr. Ing. Marek Dlouhý, místopředseda představenstva 

                               xxx. xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx   
 (dále jen „pojistitel“) 

a 

Pojistník/pojištěný: 

společnost 

xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. x x.x. 

xxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxx: xxxxxxxx xxx, xxx xx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx  

xx: xxxxxxxx 

xxx: xxxxxxxxxx 

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx   

xxxxx x, xxxxxx xxx 

xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x.x. 

xxxxx xxxx: xxxxxxxxx/xxxx  

xxxxxx xxxxxxxxx: xxx. xxxxxxx xxxx, xx.x., xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

(dále jen „pojištěný“) 

(pojistitel a pojištěný dále společně rovněž jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „strana“) 

 

1. Pojistitel a pojištěný uzavřeli dne 18.3.2019  pojistnou smlouvu typu "V" č. 109003387 pro 

pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (dále jen „pojistná smlouva“). 

 

2. V souladu s článkem 6, odst. 8 pojistné smlouvy a v návaznosti na žádost pojištěného ze dne 

7.6.2019 se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách pojistné smlouvy: 

 

 

 

 

 

 



 

    

 
 
 

 

 
 
 

Smlouva č. 109003387 

Článek 1, odst. 1 pojistné smlouvy se mění následovně: 
 

            „1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem pojištění jsou ztráty, které pojištěný utrpí v 

důsledku nemožnosti plnit své závazky, jak je uvedeno ve znění dodatků x. x x x xx xxxxxxx x 

xxxxxx x. xxx-xx/xxxxx/xxxxx/x/xx xx xxx xx.x.xxxx (dále jen „smlouva o vývozu“). 

Smlouva o vývozu byla uzavřena mezi pojištěným a společností: 

obchodní firma: xxxxxxxxxxx-xxxx, xx 

xxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxx: x, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxx., xxxxx 

(xxxx xxx „xxxxxxx“) 

x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“ 

 

Článek 1, odst. 3 pojistné smlouvy se mění následovně: 

 „3. Platební podmínky výše uvedené smlouvy o vývozu jsou následující: 

 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxx,xx xxx xx. xx % xxxxxxx 

xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx x xxx xxx,xx xxx xx. xx % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 

xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx. 

Pojištěný podpisem této smlouvy potvrzuje, že ve smlouvě o vývozu je okamžik vzniku vývozních 

pohledávek jasně stanoven a že tyto vývozní pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx  je povinnost 

pojištěného dodat dle smlouvy o vývozu považována za splněnou. Pojištěný rovněž prohlašuje, že mu 

v současné době není známa žádná překážka znemožňující či ztěžující plnění smlouvy o vývozu.“ 

 

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

4. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost podpisem smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

uhrazení poplatku ve výši 7 000 CZK, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

5. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

 

Datum:                                                         Datum: 

 

 

Pojištěný     Pojistitel  

 

 

 

  

xxx. xxxxxxx xxxx, xx.x. 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 

xxx. xxxxx xxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 

xxxxxx xxxx xxxxxxxx 

xxxx. x x.x.  

  

JUDr. Ing. Marek Dlouhý 

místopředseda představenstva 

 

xxx. xxx xxxxx  

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx  

   

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxx, x.x. 


