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PS 120000421 

POJISTNÉ  ROZHODNUTÍ  č.  17 

 

 

k pojistné smlouvě č. 120000421 (dále jen „Pojistná smlouva“) pro pojištění investic 

českých právnických osob v zahraničí sjednané dne 28.11.2008, ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 6. 12. 2016  mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (Pojistitel) a 

společností xxxxx xxxx x.x. (Pojištěný) za účelem pojištění investice Pojištěného do 

zahraniční společnosti xxx “xxxxxxxxxx xxx“ x xxxxx xxxxxxxx. 

 

 

1. Na základě žádosti Pojištěného ze dne 6. 12. 2016 rozhodl Pojistitel v souladu s 

článkem 2 Pojistné smlouvy o vystavení tohoto pojistného rozhodnutí č. 17 pro pojištění 

sedmnáctého pojistného období (dále jen „Pojistné rozhodnutí“). 

2. V souladu s článkem 2 Pojistné smlouvy a žádostí o vydání pojistného rozhodnutí 

k Pojistné smlouvě je maximální pojistná hodnota po dobu platnosti Pojistného rozhodnutí 

stanovena na částku xx.xxx.xxx,-- xxx (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx), což po přepočtení směnným kurzem xxx 

xx,xxx  xx/xxx platným dne x. xx. xxxx činí x.xxx.xxx.xxx,-- xx (slovy: xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). 

3. Pojištění v pojistném období Pojistného rozhodnutí kryje riziko majetkové újmy 

Pojištěného v důsledku skutečností uvedených v článku XI odstavci 2. písm. a), b) a c) 

Všeobecných pojistných podmínek "I" (dále jen „plné krytí“). 

4. Základem pro výpočet pojistného jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedená v 

odstavci 2. Pojistného rozhodnutí a pojistná sazba ve výši x,xx % z této xxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxx. Celkové předepsané pojistné na období Pojistného rozhodnutí činí x.xxx.xxx,-- xx 

(xxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) a je splatné do 15 dnů ode 

dne, kdy je Pojistitel vyfakturuje Pojištěnému.  
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5. Pojistné rozhodnutí vstupuje v platnost a účinnost dnem zaplacení fakturovaného 

pojistného dle odst. 4. Pojistného rozhodnutí, nejdříve však dne xx.xx.xxxx, a jeho účinnost 

končí dne xx.xx.xxx7 v případě bezeškodního průběhu investice nebo rozhodnutím Pojistitele 

o pojistném plnění, anebo z dalších důvodů uvedených pro zánik pojištění v Pojistné smlouvě, 

VPP „I“ nebo zákoně. 

6. Pojistné rozhodnutí se stává součástí Pojistné smlouvy. Součástí Pojistného 

rozhodnutí je příloha „Žádost o vystavení pojistného rozhodnutí k pojistné smlouvě               

č. 120000421 pro pojištění investice české právnické osoby do xxxxx xxxxxxxx“ ze dne 

6.12.2016. 

         7.  Pojistné rozhodnutí se vydává ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 

Pojistitel a Pojištěný. 

 

 

 

V Praze dne  8. 12. 2016 

 

 

Pojistitel: 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

.................................................. 

Ing. Jan Procházka 

předseda představenstva 

 

 

 ............................................ 

JUDr. Ing. Marek Dlouhý 

místopředseda představenstva 
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