
poistná zmluva

čislo: 9l27oo42l7

Dodatok č. 2

Účinnosť d od atku: od 24.2.2023

Pois{ovatel': UNIQApojišťovna,a.s,
síd|o: Evíopská 810/136, 160 0o Píaha 6, Česká íepublika
tčo: 492 40 4ao
zapí5aná V obchodnom registri Mestského súdu V Píahé, odd;el B, Vložka č. 2012

pod n i kojúca v sl ov e nskej re pu b l i ke p rost red n íctv om orq 0 n i z a i n ej zl ožky :

UNlQA pojišťovna, a.§., pobočka poisťovne z iného členského štátLl
sidlo: Krasovského3986/15,85101Bratislava,slovenskálepubl]ka
Štatutárny orgán: ln8. Martin Žáček, csc,, vedúci or8anizačnej zložkY
tčo: 53 812 948
oLč: 41-20101991
žapísaná V obchodnom re8istíiokresného súdu Bratisláva l, oddie|Po, vložkač.a]26/B
Bankové spojeni€| Tátra banka, a,5,, lBAN: sK98 1100 0000 0026 2300 5034
(d'alej ten "poisťovatet")

e

poi§tník obec svinica
sídlo: obecný úrad č, 282,044 45 Bidovce
Štatr.rtárny orgán; lng. tubomír Šimko, starosta
lčo| oo 324 161
Bankové spojenie: 15664001/5600 IBAN: sK54 5600 000000041566 4001
(d'alej len,,poistník")
(d'elej spoločne len..zmluvné strany")

uzatvárajú

podla § 788 a nesledujúcich 2ákona č, 40/1964 zb, občianskeho zákonníka V znení neskorších predpisov (d'a]ej len

,,oz"), Rámcovej dohody č. 800544 uzávretej medzi UN|QA poisťovňa, a.s, a Regionálne zdr!ženie miest a obcí
Košice okolie zo dňa 17.5.2021 a V 5úlade s ustanoveniami zákona č. 343 /2015z.z. oýercjnom obstarávanía o

zmene a doplneni niekton/ch Zákonov V zneni neskoíšich predpisov tento dodatok Č. 2 o poisteni majetku a

zodpovednostiza škodu (d'alej len "Dodatok k poistnej umluve").

čIánok 1. Predmet poistenia

1. živelné poistenie áno 2 474 360,1a EUR 47o,7a EOR

2- Pojstenie píe prípad odcUdzenia 16 700,00 EUR 46,22 EuR

3, Poastenie strojoV a elektroniky 1000,00 EUR 11,50 EuR

200,00 EUR 2,50 EUR

5- Poistenie zodpovednosti za škodtl 8 000,00 EUR 44,40 EUR

Ročné poistné plus daň v EUR: 573Al
z toho daň z poistenia a% v EUR: 42,62

Ročné poistné b€z dane v EUR: 532,79

Dohodnutá splátka k úhrade v EURl 143,85



-E;;íE-
Platenie poistného

1. Poistnik uhradípoistné na účet poislovatela,

2. splatnosť poistnéhoi poistné 5a bude p]atiť V štvrťročných 5plátkach a je splatné následovneI

splátka poistného
Splátka poi5tného
splátka poistného
splátka poistného

143,a5 je splainá 1.Z
143,85 je splatná 1.1o
143,85 je splatná 1.L
143,85 je splátná 1.4.

príslušného kalendárneho loka
prislušného ka endáíneho loka
píís|ušného kalendáíneho roka
príslušného kalendárneho íoka

Dopletok poistného za Dodatok č. 2 za obdobie od 24,02.2023 (00|00 hod.} do 01.04.2023 (00|00 hod.} pred§tavuje v,ýšku

0,64 EUR.

3, V prípade, ak V uvedenej lehote poistník neuhradi poistné, poisťovateí bUde voči n€mu postupovať
podla prí5lušných ustanoveniobčianskeho zákonníka, prípadne V zíny5le ]nÝch súVisiac]ch práVnYch
predpisoV,

článok 3.

oznámenie poi§tnej udalo5ti
1. V pripade vzniku škodyje poistnik povinný bežodkladne nahlásiťtúto skutočnosť poi§ťovaterovi,

a to foímou bezplatného telefonického hlásenia na asistenČné služby na +42I232 60a I00.
2, Nepíetržitý24-hodinoVýtel€fónnyserVisasistenčnejslužbyžabezpečujepoi5ťoVatel:+421258252188,
3, Po nahláseníškodY asistenčnou službou poisťovatel V prípade potreby žabezpečído 48 hodín

obhliadku škodY a doručípíedpí§ané tlačivo ,,Hlásenie o škodovejudalosti" podla razika, Poistnikje
následne infolmovaný o čísle škodovej udalosti,

4. LikVidácie poistnÝch udalostíriešia: +4212 32 600 100, WwW,uniqa,sk, poistovna@uniqa,sk

5. Pri likvidácii poistnÝch udalostíid'alej ,,PU") bude poisťovatel postupovaí nasledovneI
5,1. pri likvidácii PU, pri ktorei by malo píísť ku kráteniu alebo zamaetnutiu poistného plnenia,

poislovateí najprv uVedenú PU konzultuje 5 povereným zamestnancom fin,agenta,
5,2.poislovateť Vždy po ukončenílikvidácie PU zašle oznámenie o zlikvidovaní PU na adlésu

poistnika.
6. Poi5tné plnenle bude realizované priamo na účet poistníka, ktoď si bude uplatňovať náhíadu

zo Vžniknutej škody z Pz užatvorenej na základe podmienok stanovených V tejto 2mlUve,

článok 4.
Ďalšie dorednania

1. Pre toto poistenie platia pllslušné ustanovenia oz, VPP, oPP, zmluVné dojednania
uvedené Vo Vložkách tejto zmluvy.
VšetkY Vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedeliternou
súčasťou tejto žmluvy a poistník svojim podpisom tejto zmluvy poNrdzuje ich prevzatie,

2. Tento Dodatok k poistnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboína žmluvnými stranámi a Účinnosť
dňom nasledujúcim po dnijej zveíejnenia na Webovom 5ídle poistníka,

3, V zmysle § 800 oZ sa dojednáva, že toto poistenie móže Vypovedať poistník alebo
poisťovateí do dVoch mesiacov po uzaVretítejto zmIuvy, VÝpovedná Iehota
je osemdenná, jej L]plynUtím poistenie 2anikne.

4, Poisťovater nemóže znížiť požadovaný rozsah poistenaa v zmysle Rámcovej dohody svoj|mi
VPP, oPP ani zmluvnÝmi doiednaniami,



6, poistené vedíalšie nákledv súj
v zmysle speClílkácte skuÓin preomeloV poiltenia, sú V tejto Zmluve ool9tené ajVedídjiie
nákl3dy, á to dovýšky 20% z poistnej sumy,
Poistenie Vedlajšich nákladov 5a dojednáVa na 1, ririko.
Poistené Vedrajšie náklady:
a) Náklady nB Vypřatanie
b) Náklady na búíanie{strhnUtie)
c) Nákledy na demoňtáž a opátovnú montáž
d) Náklady na ha5enie/poUžitie Vlastného ha5iaceho média/ ,

7, Podpoistenie]
V píípade stanovenia Ps nehnuteínóstí na novú hodnótu 5pósobom uvedeným v t€jto
2mluV€, póisťovateínebude uplatňovaťnámietku podpoistenia.

8, Poistné kMie novonadobudnutého majetkU1

Po isťovate r poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zarad€nia do
účtovn€j eViclencie poistnika, nájviac všek do Výšky 20% z celkovej Ps.

9, Poistným obdobím je kal€ndárny fok,

10. Ťen to Dodá tok k poistn ej zm luve je Vyp ra covaný V troch Vyh otoven ia.h, ž kton/ch poistn ík jed no

vyhotovenie, poisťovateí jed no vyhoto!€nie a sp rost red kovateí jedn o vyhotovenie,

Pojstník svojím podpisom potvídaúje žei
- bols dostatočným časovým predstihom píed Uravretím oodatku k poistnej zmluve pisomne obožnámený s obsahom
Dodatok k poi§tnej zmluve, so Všeobeťnými poistnými podmienkami, ktoíé tvoíia neoddeliteřnú súča5ťpoistnej zmluvy, s

dóležitými podmienkami uzatvářanej poistnej zmluvy plostíedníctvom infoímačného dokumeniu o poistnom produkte

idblej l€n,,lPlD")a tiež př€hlasuje, že:
. VPPv zínysle priloh Rámcovej dohody č, 800544 a lPlD preý2alV pisomnejpodobe,
x VPP v zmys|e priioh Rámcovej dohody č. 8oo544 a lplD neprevzal V písomnej podobe, ale mU boli na zá*lade jeho žiadosti

- Úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podla tejto poistnej zmluvy a je
oboznámený 5 povinnosťářniv priebehu trania poistenia b€zžbytočného odkladu o2námiť poisíovnivšetky prípadné zmeny
v týchto údajoch.
- Poislovňa iníormuje poistnika, že osobné údaje spra.úVa v súlade 9 Naíiádeim Európskeho párlBmentu a Rady {EÚ)
2016/679 2 27.apíila 2o16 o ochíane fyzických osób píi sprecúva í osobný€h údajov a ovornom pohybe takýchto údajov,
ktorim sa zrušuie 5meínice 95/46/Es (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ňariadenie) a prislušnými
slovesn§kýmipráVnyrnipl€dpismi. Poistnik preh'asuiem, že 5a obožními's informáciamio spracúvanijeho osobných údajov
podra Nariadenia, vrálané inforrnáciío jeho práVach. Zároveň beíle na vedomie, že infoímá€ie o splacúva n í osobných
údajov jé možné nájsť na webovejstránke poisťovatela,

V Blati5lave dňa 23.02,2023 vo svinici dňa 23 .o2,2o23

\
l

poi5ťovatel poi5tník


