
Účinnosť poistenia :
od   25.4.2015            (00:00 h)
              

DODATOK  Č.1 K POISTNEJ ZMLUVE

číslo: 11- 410225

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 Nižný Klatov

Obecný úrad, Hlavná 1
044 12 N. Klatov

IČO: 324 507/ DIČ: 

v zastúpení: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka obce

uzatvárajú

                           prostredníctvom spoločnosti  Prvá Komunálna Finančná a.s.

podľa Rámcovej dohody č.RD- 04/2012 pre poistenie  majetku  a poistenie zodpovednosti za škodu
právnických osob.
S účinnosťou od 25.4.2015 (00:00h) sa mení poistná zmluva nasledovne:

Predmetom dodatku je:
1. Doplnenie Osobitných dojednaní
2. Zaradenie predmetu poistenia 



1. Doplnenie Osobitných dojednaní

1. Účinnosť dodatku:od 25.4.2015, nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o 
jeho zverejnení poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi doručené 
v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bol zverejnený na 
návrh poisťovateľa (ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka)

2. Pre  doručovanie  potvrdenia  o zverejnení  tohto  Dodatku  platí,  že  toto  sa  považuje  za  doručené
poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom,  alebo
dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.
3. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy a ich Dodatky, je

povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr však jeden deň pred účinnosťou
tohto  Dodatku, a zároveň  vydať  poisťovateľovi  písomné  potvrdenie  o zverejnení  tohto  Dodatku
bezodkladne po jeho zverejnení.

4. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku v lehote do dvoch
mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tohto Dodatku nedošlo. To neplatí ak
v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tohto Dodatku v Obchodnom vestníku.

2.  Zaradenie predmetu poistenia 

     Vložka č. 1: Živelné poistenie

a) Zaraďuje sa do poistenia „kanalizácia obce II. etapa“ vedená v účtovnej evidenci poisteného
na novú hodnotu na agregovanú poistnú sumu 580 482,09 EUR.

b) Zaraďuje sa do poistenia  hnuteľný  majetok, DHM, inventár,vedený v účtovnej evidencii  poisteného
na novú hodnotu na agregovanú poistnú sumu 0 EUR.

c) Zaraďuje sa do poistenia súboru  zásob vedených v účtovnej evidencii poisteného ,hodnota zásob 0
EUR

d) Súbor strojov,  prístrojov  a zariadení, vedených v účtovnej evidencii  poisteného, na novú cenu, na
agregovanú poistnú sumu  0 EUR

    
     Adresa rizika: podľa prílohy poistnej zmluvy+  jednotlivých dodatkov

Upravená poistná suma Ročné poistné v €

   a) 0,19 ‰ z agregovanej poistnej sumy               580 482,09 EUR                110,29 €

    b)0,19 ‰ z agregovanej poistnej sumy                               0 EUR                 0 €

    c)0,19 ‰ z agregovanej poistnej sumy                               0  EUR                              0 € 

     d)0,19 ‰ z agregovanej poistnej sumy                              0  EUR                 0 €

                                           Celkové ročné poistné              110,29 €

 

(
Aktuálne poistné obdobie

Ročné poistné za dodatok:  110,29 €

Počet splátok poistného do konca aktuálneho
poistného obdobia:

 

3

Výška splátok poistného do konca aktuálneho
poistného obdobia:

 0 € 20,30 €  27,57 € 27,57€

     

Dátumy splatnosti splátok:  15.2.2013 15.4.2013  15.7.2013  15.10.2013

Nasledujúce poistné obdobia
Spôsob platby poistného:  v štvrťročných poistných splátkach



Ročné poistné za PZ + D1:  1 131,29 €
Počet splátok:  4
Výška splátok:  282,82 € 282,82 € 282,82€ 282,83 €

Dátumy splatnosti splátok:
 15.2. 15.04. 15.07. 15.10.

 príslušného kalendárneho roka
Spôsob platby:  prevodným príkazom

Bankové spojenie:  4220 289 916/ 3100  Sberbank Slovensko a.s.
Variabilný symbol:  11410225

Nižný Klatov dňa 24.4.2015 Nitra dňa 25.4.2015

pečiatka a podpis
poisteného

pečiatka a podpis
sprostredkovateľa

                     


