
  

smlouva č. 109003422 

 

 

 

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 109003422 

 

uzavřené dne 1.8.2019 pro pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu 

 
 
 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

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

IČO:  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:        xxx. xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx 

    xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx  

 (dále jen „pojistitel“), 

 

 

xxxxxxxx x.x. 

xxxxx:  xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx  

xxx:  xxxxxxxx 

xxx:  xxxxxxxxxx 

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx  

xxxxx x, xxxxxx xxxx 

xxxxxxxx xxxxxxx:  xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 

xxxxx xxxx:   xxxxxxxxxx/xxxx 

xxxxxx xxxxxxxxx:  xxx. xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „pojistník“) 

 

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

 

1. Pojistitel a pojištěný uzavřeli dne 1.8.2019  pojistnou smlouvu typu "V" č. 109003422 pro 

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

 

2. V souladu s článkem 8 odst. 8.3. pojistné smlouvy a v návaznosti na žádost ze xxx 

xx.x.xxxx  pojištěného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách pojistné smlouvy: 

 

 

Článek 2, odst. 2.3., 2.4. a 2.5. pojistné smlouvy se mění následovně:  

„2.3. Dodávky se realizují na základě dodací xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Dodávky 

proběhnou v termínech xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx.  
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2.4. Pojištěný prohlašuje, že za účelem úhrady závazků ze smlouvy o xxxxxx xx xxxxxxxxx 

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

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x 

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxx x. xxxxxxxxx  xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. 

2.5. Pojištěný prohlašuje, že, za účelem financování nákladů na výrobu zboží/služeb pro vývoz na 

základě smlouvy o vývozu je pojistníkovi poskytnut úvěr xx xxxx xx xxx xxx xx. xxxxxxx xxxxx xx 

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x.x.xxxx xx xx.x.xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx 

xx x.xx.xxxx xx xx.x.xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. 

 

 

Článek 5, odst. 5.1. a 5.2. pojistné smlouvy se mění následovně: 

„5.1. Pojistník se zavazuje uhradit pojistiteli pojistné za podmínek, které jsou stanoveny v 

pojistné smlouvě a VPP V. Pro pojištění dle článku 3 pojistné smlouvy je uplatněna pojistná sazba ve 

xxxx x,xx %  z maximální pojistné hodnoty. 

5.2. Celková částka pojistného činí xx xxx xx (xxxxx:  xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 

xxxxxxx) Pojištěný uhradil pojistiteli pojistné ve výši xx xxx xx. Pojištěný je tedy povinen uhradit  

doplatek pojistného ve výši x xxx xx (xxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx).“  

 

 

Článek 6, odst. 6.5. pojistné smlouvy se mění následovně: 

„6.5. Pojištění zaniká xxx xx.x.xxxx,  pokud: 

a)    k tomuto dni nevznikne pojištěnému ztráta pojištěná touto pojistnou smlouvou; nebo 

b)    došlo ke ztrátě z jiných příčin než příčin stanovených pojistnou smlouvou. 

V opačném případě, tedy jestliže nedošlo k zániku pojištění dle předchozího odstavce, pojištění trvá a 

zanikne až marným uplynutím lhůty stanovené v čl. VIII. odst. 3    VPP V. Ustanovení čl. VI. odst. 2 

VPP V tím není dotčeno.“ 

 

 

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

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

uhrazení doplatku pojistného xx xxxx x xxx xx, a za podmínek uvedených v Článku 6, odst. 6.1. 

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

po jednom vyhotovení. 

 

 

 

Datum:  30.4.2020                                        Datum: 30.4.2020 

 

 

Pojištěný     Pojistitel  

 

 

 

 
xxx. xxxxx xxxxx 

xxxx xxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxx x.x.  

 xxx. xxx xxxxx 

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 

 

 

……………………………………………  

xxx. xxxxx xxxx 

 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx  

Exportní garanční a pojišťovací 

společnost, a.s. 


