
  

smlouva č. 102008745 

 

 

 

 

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 102008745 

 

uzavřené dne 18.3.2019 v platném znění pro pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského 

úvěru proti riziku nezaplacení  

 
 

Pojistitel: 

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

právní forma:  Akciová společnost 

sídlo:  Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, 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:    xxx. xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx  

xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx 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:  xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x.x. 

xxxxx xxxx:  xxxxxxxxxx/xxxx 

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

xxx. xxxxx xxxxxxx, 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 "B" č. 102008745 v platném 

znění pro pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení (dále 

jen „pojistná smlouva“). 

 

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

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

 

 



 

    

 
 
 

 

 
 
 
 

smlouva č. 102008745 

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

 „x. xxxxxxx x xxxxxx  xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx, xx.  

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

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

xxxx xxx xxx xxx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx  xx  xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx 

xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx.“  

 

 

Článek 3 pojistné smlouvy nově zní:  

„Pojištění se sjednává v návaznosti na podmínky smlouvy o vývozu uvedené v článku. 1 této 

smlouvy. Pojištění vzniká dnem zaplacení pojistného a zaniká xxx  xx.x.xxxx  v případě bezeškodního 

průběhu vývozu nebo z důvodů stanovených v článku VI. odst. 2. VPP B (pojistná doba).“ 

 

 

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 

4. Tento Dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti 

dnem uhrazení poplatku za vystavení dodatku xx xxxx x xxx xx, a za podmínek uvedených v 

Článku 6, odst. 5 pojistné smlouvy.  

 

 

5. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

Datum:   29.4.2020                                     Datum:  29.4.2020 

 

 

Pojištěný     Pojistitel  
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Exportní garanční a pojišťovací 

společnost, a.s. 

 


