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Poistná zmluva - Dodatok č. 5

číslo: 0802023391

Účinnosť dodatku č. 5 : od 01.01.2020
(0:00h)

poIsŤovŇa:
KOOPERATIVA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

do3|.12.2020 (24:00 h)

v zastúpení :

tČo:
DIČ:
IČ DPH:

v zastúpení:

ICO:
IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okesného súdu Bratislava I, odd.Sa, vl.č.'l9/B
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 000| 7512 645'|

(ďalej len,,poisťbvňď')

a

POlSTENÝ:
obec Bohdanovce
Bohdanovce l42,044l 6 Bohdanovce pri Košiciach, Slol,onská ropublika

Ing. František Kuzma, disponent vzniku poistenia
lng. Maríina Fialová, disponent vzniku poistenia

00 585 441

2020527300
SK7020000746

Marta Gamrátová,

00 323 985

starostka obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK61 5ó00 0000 0004 l533 0001

(ďalej len,,poistený")

uzaÍrtárajú

prostredníotvom spoločnosti Finportal, a.s.

podl'a § 788 a nasledujúcich Občianského zákonnika a Rámcovej dohody č. l0/20l0 poistenie majetlcu

a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osób tento Dodatok č. 5 k zmluve o poistení (d'alej len zmluva).
Súčastbu zmluly sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky
(d'alej len OPP), prílohy avložky, ktoré upravujejednotkivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné
stíany v tejto zmluve dohodli.
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PIatenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet poistbvne prevodným príkazom:

,i

Dodatok ó. 5 k poistnej zmluve č. OBO2023391

príslušného kalcrrdár.neho roka
prislušrrého kalendárneho roka
plíslušného kalendár.neho roka
príslušného kalendár,neho roka

Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: číslo poistnej zmluvy (bez pornlčiek)

2, SPlatnosť Poistného: Poistné plus daň (d'alej len "poistené") sa bude platiť v štvťročných splátkach aje splatné
nasledovne:

Bankové spojenie:
číslo účtu

Splátka poistného

Splátka poistného

Splátka poistného

Splátka poistného

Siovenská sporitel'ňa, a.s.

SK25 0900 0000 0001 75l2 6457

134,12 je splatná 15.01,

134,12 iesplatná -iÍOT-
134,12 jesplatná ffii-
|34,12 je splatná -Eiiil-

I{lásenie poistných udalostí

Poistnťr udalosť Poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škód _ tel. 0850 1 1 t
577,
prípadne elektronicky na adrese: https: //webcalc.koop.sk/koop/hlasenia#identificationhttps

Súlrn poistrrého

císlo vložlry
Druh Poistenó

áno _ nie

Celková poisfná §uma v
EUR

Cclkové ročné poishré

v EI]R

l Živelné poistenie ano 3 029 882,82 EUR 363,57 EUF
Z Poistenie proti odcudzeniu ano 9 979,08 EUF 19,96 EUR
3. Poistenie prerušenia prevádzky - živelné nle

4. Poistenie strojov ano 700,00 EUR 4,11EUR
5 Poistenie prerušenia prevádzky - strojné nle
6. Poistenie elektroniky ano 500,00 EUR 2,93 EUR
7. poistenie skla nle
ó. Poistgnie vnútroštátnej dopravy nle
9. Poistenie zodpovednosti za škodu ano 11 500,00 DUR 82,52 EUa

Celkové ročné poistné běz dane v EURI 473,09 EUR
Daň z poistenia 87o v EUR: 39,74 EUR

Prirážka za škodovosť vo výške 57o v EUR: 23,65 EUR
C.lqre ročné poistné plus daň v EUR 536,48 EUR

Dohodnutá splátka plus daň k úhrade v EUR: 134,12 EUR
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Dodatok č, 5 k poistnej zm|uve č. 0802023391

Dalšie dojednania

I. Pre toto poistenie platia prísIušné ustanovenia Občianského zákonníka, Všeobecné poistné
podrrrienky (d'alej len,,VPP"), Osobitné poistné podmienky (d'alej len,,OPP'.) aZmluvné
dojednania uvedené vo vložkách tohto Dodatku č. 5 k poistnej zmluve, a Príloha č. l ,, Zmluvné do.iednania
pre poistenie nrajetku a zodpovednosti za škodu. Všetky vymenované poistné podmienky, zrnluvné

dojednania a prílolry sú neodelitel'nou súčast'ou poistnej ztnluvy a poistený svojim podpisom poistnej
znrluvy potvrdzuje iclr prevzatie.

2, V zInysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáv4 že toto poistenie móže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch nresiacov po uzaÝretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota

' je osemdenná,jej uplynutím poistenie zanikne.

3. Poistené vedl'ajšie náklady
V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v poistnej zmluvy poistené aj vedl'ajšie
náklady, a to do qýšky 20% z poistnej sumy,
Poistenie vedl'ajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko.
Poistené vedl'aj šie nákIady:

a) Náklady na vypratanie
b) Náklady na búranie (strhnutie)
c) Náklady na demontiáž a opátovnú montáž
d) Náklady na hasenie/použitie vlastného lrasiaceho média/.

4. Podpoistenie
V prípade stanovenia PS nehnutel'ností na novú hodnofu spósoborn uvedeným v tejto poistnej
zmluve, poisťovňa nebude uplatňovať námietku podpoistenia.

5, Poistné kry.tie novonadobudnutého majetku
Poist'ovňa poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradeníado účtovnej
evidencie poisteného, najviac však do výšky 20o/ozcelkovej poishlej sumy.

6. Poistnýnr obdobímje kalendárny rok. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2020(24:00 h).

7. poistený je oprávnený účtovať penáIe za oneskorené plnenie z poishrých udalostí
vo ryške ......, promile z poistného plnenia za každý deň.

8, Dodatok č. 5 k poistnej zmluve je vypracovaný v troch qlhotoveniach, z ktorych každázo zmluvných
strán (poistený a poisťovňa) a sprostedkovatel'poistenia obdrží pojednom origináli.

Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracuváva v súlade s Nariadenírn Európského parlamentu a Rady
(EÚ) 20161679 z 27 . aprila2016 o ochrane fi,zických osób pr.i spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe
takýchto Údajov, ktoryrn sa zrušuje smernica95l46/ES (všeobecné nariadenia údajov o ochrane údajov) (ďalej len
"Nariadenie") a prísluŠnými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o
spracúvaní osobnýclr jeho osobných údajov podl'a Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zátoveň berie na
vedomie, Že informácie o spracúvaní osobných údajovje možné nájsť na webove.j stránke poistbvne.

Bratislave dřn 31 .12.2Ol9

KOOPERATIVA poisťovňa,
Vienna Insurance Group

dňa 31.12.2019

Ing.

Fialová


