DODATEK Č. 1 KE SKUPINOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 400.017
Pojistník:
Fair Credit Czech s.r.o.
se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kubánské nám. 1391/11, PSČ 100 00
IČ: 04455835
DIČ: CZ 04455835
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 294315
zastoupena panem Ing. Tomášem Konvičkou, jednatelem
(dále jen „Pojistník“)
A
Pojistitel:
MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street,
Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
IČ 03926206
DIČ: CZ683661230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn A 77032
zastoupena Michalem Kovářem, pověřeným zaměstnancem
(dále jen „MetLife“ nebo „pojišťovna“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly, že změní Skupinovou pojistnou
smlouvu č. 400.017 (dále jen „Smlouva“) následujícím způsobem:
I.
Mění se příloha č. 2 Smlouvy, Přehled pojistného krytí, nová verze informačního materiálu je
označena Informace o pojištění a je přiložena k tomuto dodatku.
II.
Mění se příloha č. 3 Smlouvy, Vzor zařazení zákazníka do pojistného programu. Nová verze tohoto
vzoru je přiložena k tomuto dodatku.
III.
Prohlášení smluvních stran
Smlouva se doplňuje o následující prohlášení:
1. Pojistník, coby nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů svým klientům, si přeje
pojistit své klienty coby jejich věřitel pro případ jejich smrti, úplné trvalé invalidity a pracovní
neschopnosti tak, aby v případě daných pojistných událostí byla zajištěna jejich schopnost
splácet půjčku a umořovat dluh klientů u pojistníka. Pojišťovna pojistníkovi toto pojištění
poskytuje prostřednictvím Smlouvy.
2. Na základě skutečností popsaných v předešlém odstavci vyplývá pojistný zájem pojistníka na
takovémto pojištění z prodeje služby v rámci jeho podnikání, když pojistné plnění v případě
pojistné události zajistí splácení půjčky namísto pojištěných (klientů).
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3. Pojistitel s Pojistníkem podrobili druhou stranu pečlivému výběru a budou ji podrobovat
průběžné kontrole stran kvality distribuce pojištění a pojišťovacích služeb.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce, z nichž oba mají platnost
originálů. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem 1. 12.
2018.
Přílohy:
- Nová Příloha č. 2 Smlouvy – Informace o pojištění
- Nová Příloha č. 3 Smlouvy – Vzor zařazení zákazníka do pojistného programu

Smluvní strany souhlasí s výše uvedenými ujednáními a svůj souhlas vyjadřují svým podpisem.

V Praze, dne 30. 11. 2018

Fair Credit Czech s.r.o.

__________________________
Ing. Tomáš Konvička
jednatel
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MetLife Europe d.a.c.
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro ČR

__________________________________
Michal Kovář
ředitel pro oddělení pro bankopojištění a DtC ČR
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