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DODATEK Č. 3 KE SKUPINOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 400.017  

 
Fair Credit Czech s.r.o.  
se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kubánské nám. 1391/11, PSČ 100 00 
IČO: 04455835 
DIČ: CZ 699005680 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 294315  
zastoupena panem Ing. Tomášem Konvičkou, jednatelem 
(dále jen „Pojistník“) 
 
A 
 
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 
IČO: 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“) 

 
I. 

Preambule 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly, že vzhledem k přijetí nového zákona 
č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, 
změní Skupinovou pojistnou smlouvu č. 400.017 (dále jen „Smlouva“) následujícím způsobem: 
 

II. 
 

Článek 7 „Vznik a trvání Pojištění“ odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 

Pojištěný je pojištěn na stejnou dobu, jako je délka splácení celkové výše půjčky (jistina půjčky + 
souhrnný poplatek) sjednaná ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru v době jejího uzavření. Pozdější 
změna splátkového kalendáře půjčky nemá vliv na dobu Pojištění jednotlivého Zákazníka, s výjimkou 
odkladu či snížení splátek schválených Pojistníkem, v důsledku kterého došlo k prodloužení doby 
splácení půjčky. V takovém případě je doba trvání Pojištění prodloužena v souladu s novým 
splátkovým kalendářem. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran. 

2. Ve zbylém rozsahu se Smlouva nemění. 

3. Tento dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

 
 
V Praze, dne 11/5 2020    V Praze, dne  4/5 2020   
 
 
 
 
__________________________                         __________________________________ 
Fair Credit Czech s.r.o. MetLife Europe d.a.c. 
Ing. Tomáš Konvička, jednatel  MetLife Europe d.a.c., pobočka pro ČR Michal Kovář, 

ředitel pro oddělení pro bankopojištění a DtC ČR 


