Dodatek COVID-19
ke smlouvě č. …………/…./….
(např. 301123456/78900)

Smluvní strany
Poskytovatel
úvěru/leasingu
(dále jen Poskytovatel
financování)

Příjemce
úvěru/leasingu
(dále jen Příjemce
financování)

PEAC (Czech Republic) s.r .o., reg. Městským soudem v Praze, obchodní rejstřík, oddíl C,
vložka 87260, se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 26685884
DIČ: CZ26685884
obchodní
firma
sídlo
IČO:

DIČ:

Sjednávají v souladu se Zákonem o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemii COVID19 („Zákon”) a návazně na Oznámení klienta (v Příloze č. 1 tohoto dodatku) změnu splátkového plánu takto:

1.
2.

3.

I.
Smluvní strany sjednávají nové termíny a výše splátek dle splátkového kalendáře uvedeného v Příloze č.
2 tohoto dodatku.
Příjemce financování bere na vědomí, že
a. Poskytovatel financování prodlouží pojištění předmětu financování až do doby nově stanoveného konce
smlouvy, pokud bylo pojištění sjednáno Poskytovatelem financování a Příjemce financování se zavazuje
toto pojištění platit. Resp. Příjemce financování se zavazuje pojištění předmětu financování prodloužit až
do nově stanoveného konce smlouvy, pokud pojištění sjednal vlastními silami;
b. je povinen hradit náklady na servisní služby až do nově stanoveného konce smlouvy, pokud náklady na
servisní služby byly součástí původního splátkového kalendáře;
c. Poskytovatel financování oznámí PGRLF sjednání změny splátkového kalendáře dle tohoto dodatku,
pokud je dotace součástí této Smlouvy, a to zasláním skenu tohoto dodatku do datové schránky PGRLF;
Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel financování je oprávněn zveřejnit tento dodatek v Registru smluv,
pakliže se na Příjemce financování vztahuje povinnost uveřejnit smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen
Zákon).

II.
Závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany sjednávají, že dodatek s platností originálu je vyhotoven v elektronické verzi a takto zaslán
Příjemci financování do e-mailové schránky, kterou Příjemce financování uvedl v Oznámení.
2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, resp. dnem zveřejnění v Registru smluv,
pakliže se na Příjemce financování vztahuje povinnost dle Zákona.
3) Poskytovatel úvěru a Příjemce úvěru prohlašují, že Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle,
nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy
Přílohy:
-dle textu
V Praze, dne

V________________, dne

PEAC (Czech Republic) s.r.o.

Poskytovatel financování
jméno, příjmení, podpis, funkce
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Příjemce financování
Firma, jméno, příjmení, podpis, funkce

