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DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE

POISTENIE MAJETKU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 322 051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

 (ďalej len „poisťovateľ“)

a

Domov sociálnych služieb v Brezovičke
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

IČO: 00619493 / DIČ: 2020732483
Zastúpený: Mgr. Ján Tomus, riaditeľ
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzatvárajú podľa § 788 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a Rámcovej dohody č. RD č. 1086/2019/OM uzavretej medzi 
Prešovským samosprávnym krajom a Union poisťovňou a. s. zo dňa 2.12.2019 a v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  tento dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-15462

(ďalej len „dodatok“).

Účinnosť dodatku: od 9.12.2021,
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)

Predmetom dodatku je:

1. Zaradenie predmetu poistenia:
Vložka č. 1: živelné poistenie

a) Zaraďujú sa do poistenia budovy a stavby podľa prílohy č.1 vedené v účtovnej evidencii 
poisteného na novú hodnotu na  agregovanú poistnú sumu 165 801,08 EUR

Upravená poistná suma Ročné poistné v EUR

   a) 0,13 ‰ z agregovanej poistnej sumy                                  165 801,08 EUR                                 21,55

                                           Celkové ročné poistné               21,55 EUR

 

Spoluúčasti:
Pre bod a)  sa dojednáva franšíza 100,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
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Súhrn ročného poistného za poistnú zmluvu a dodatky:

Číslo 
vložky Druh Poistené 

áno - nie
Celková poistná 

suma
Ročné poistné s 

daňou
1. Živelné poistenie áno 1 602 876,96 € 208,39 €
2. Poistenie proti odcudzeniu áno 35 993 € 223,96 €
3. Poistenie elektroniky a strojov áno 10 000,00 € 50,00 €
4. Poistenie skla nie 0,00 € 0,00 €
5. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 40 000,00 € 148,40 €

  Celkové ročné poistné s daňou: 630,75 €

Rekapitulácia poistného

Aktuálne poistné obdobie
Ročné poistné za dodatok:  21,55 €

Výška splátok poistného do konca 
aktuálneho poistného obdobia:  1,36 €    

Dátumy splatnosti splátok:  9.12.2021    
Nasledujúce poistné obdobia

Frekvencia platenia poistného:  štvrťročne
Ročné poistné za PZ + D1 - D2:  630,75 €

Výška splátok:  157,68 € 157,69 € 157,69 € 157,69 €

Dátumy splatnosti splátok:  01.01. 01.04. 01.07. 01.10.
 príslušného kalendárneho roka

Účet pre úhradu poistného:  IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090
Variabilný symbol:  11416862

Poistné zahŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019. 

Dodatok č.2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží dve a poisťovateľ dve 
vyhotovenia.
Na majetok, poistený týmto dodatkom sa vzťahujú všetky riziká a poistné sumy podľa poistnej zmluvy 
a dodatku č. 1.

Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 11-4-15462 zostávajú nezmenené. 

V Brezovičke dňa 8.12.2021          V Prešove dňa 8.12.2021

________________________ ________________________
                 poistník     za poisťovateľa
      Mgr. Ján Tomus                                                            Mgr. Patrícia Popovičová
              riaditeľ                                                      PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
                                                                                            na základe splnomocnenia     


