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DODATOK C.2 K POISTNEJ ZMLUVE

číslo:11-410215

Názov: Union poisťovňa, a.s.
Adresa Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
IČO 31322051
V zastupení Prvá Komunálna FinanČná,a.s.

(ďalej len "poisťovňa")
Na základe Zmluvy o sprostredkovaní poistenia č. 11-MAK-530
a

Poistený
Názov:

Obec Poproč
v

Obecný úrad, Skolská 2
044 24 Poproč

v v

IČG: 324 639, DIC: 2020746189

v zastúpení: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s.

podFa Rámcovej dohody č.RD- 04/2012 pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
právnických osob.
S účinnosťouod 11.6.2015 (00:00h) sa menl poistná zmluva nasledovne;

Predmetom dodatku je
1. Doplnenie Osobitných dojednanf
2. Zaradenie predmetu poistenia



f

1. Doplnenie Osobitných dojednaní

1. Účinnosť dodatku: od 11.6.2015, nie vôak skôr ako v deň nasledujúci po doruéení potvrdenia o jeho
zverejnení poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateFovi doručené v deň
nasledujúci po dnijeho zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bol zverejnený na návrh
poisťovateFa (ust. § 5a zák. 6.211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Obéianskeho zákonníka)
2. Pre doručovanie potvrdenia ozverejnení tohto Dodatku platf, že toto sa považuje za doručené
poisfovatefovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom, alebo
dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.
3. Poistnlk, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy aich Dodatky, je
povinný zverejníť tento Dodatok do 3 dnl od jeho uzavretia najneskôr všakjeden deň pred účinnosťou tohto
Ďodatku, azároveň vydať poisťovatefovi písomné potvrdenie ozverejnení tohto Dodatku bezodkladne po
jeho zverejnenf.
4. V prfpade, ak poistnfk nedomčí poisťovatetovi potvrdenie ozverejnenl tohto Dodatku vlehote do dvoch
mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tohto Dodatku nedoélo. To neplatí ak v tejto
lehote podá poisťovateF návrh na zverejnenie tohto Dodatku v Obchodnom vestníku.

2. Zaradenie predmetu poistenia

Vložkaé.1:Živelnépoistenie

a) Zaraďuje sa do poistenia Rekonôtrukcia vefejného priestranstva pri vstupe do obce od Jasova
vedená v účtovnej evidenci poisteného na novú hodnotu na agregovanú poistnú sumu
82 269,60 EUR.

b) Zaraďuje sa do poistenia hnutefný majetok, DHM, inventár,vedený v účtovnej evidencii poisteného
na novú hodnotu na agregovanú poistnú sumu O EUR.

c) Zaraďuje sa do poistenia súbom zásob vedených v účtovnej evidencii poisteného ,hodnota zásob O
EUR

d) Súbor strojov, prtstrojov a zariadent, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na
agregovanú poistnú sumu O EUR

Adresa rizika: podfa prílohy poistnej zmluvy+ jednotlivých dodatkov

Upravená poistná suma Ročné poistné v  

a) 0,21 %oz agregovanej poistnej sumy 82 269,60 EUR 17,27  

b)0,19 %o z agregovanej poistnej sumy OEUR 0 

c)0,19 %oz agregovanej poistnej sumy O EUR 0 

d)0,19 %o z agregovanej poistnej sumy O  0 

Celkové roéné poistné 17,27 EUR

Aktuálne poistné obdobie
Ročné poistné za dodatok: 1 7,27  

Počet splátok poistného do konca aktuáfneho 4
poistného obdobia:

0 0,95  4,32 4,32 Výška splátok poistného do konca aktuálneho
poistného obdobia:

Dátumy splatnpsti splátok: 15.2.2013 15.4.2013 15.7.2013 15.10.2013



Nasledujúce poistné obdobia
Spôsob platby poistného: y štvrťročných poistných splátkach

Ročné poistné za PZ + D1: 2 885,33  
Počet splátok: 4

Výška splátok: 721,33  721,33  721,33 721,34  
15.2. 15.04. 15.07. 15.10.

Dátumy splatnosti splátok:
príslušného kalendámeho roka

Spôsob platby: prevodným prtkazom
Bankové spojenie: 4220 289 916, 3100 Sbersbank Slovensko a.s.
Variabilný symbol: 11410215

Poproči dňa 10.6.2015 Nitre dňa 11.6.2015

pečiatka a podpis pečiatka a podpis
poisteného sprostredkovateFa



Príloha k poistnej zmluve 11-410215 dodatok C.2

Názov organizácie Obec Poproč

p.č. Názov a adresa budovy Adresa rizika Nadobúd Rok koef. Nová Hodnota Rokkoef Nová Celková

acia výstavby hodnota NMrekonSt. reko hodnota nová.

t

hodnota nšt. rekonst. hodnota
TUTkť

1. Budova Pošty Poproč, S.Ď 82 269,60 1970 82269,60

2.

3. Hodnota nehnuteľnosti

4. vypočítaná podFa obostavá-
priestoru 17.7x5,6x5=495,6m3

x 166=82 269,60

5. Spolu: 82269,60

Hnuteľný majetok 0,00
HIM

DHIM vrátane strojov, prístrojov a zariadení 0,00
Zásoby, vrátane OTE,

Spolu EUR 0,00
Spolu SKK 0,0


