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Poistná zmluva č. 0802023389
Dodatok č.6

Účinnosť dodatku č.6:

od 01.01.2021 (0:00 h)

Ed

VIENNA INSURANCE GROUP

r

KooperativaÁ

Do 30.06.2021 (24:00 h)

SWIFT:

SUBASKBX

PD

v zastúpení:
IBAN:

Obec Čakanovce
Obecný úrad, Čakanovce 79, 044 45 Bidovce
00 324 051
2021235876
Emil Imro, starosta obce
SK54 0200 0000 0000 0742 0542

Poistený:
so sídlom:
IČO:
DIČ:

F

Zmluvné strany

(ďalej len „poistník a poistený“)
a

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

te r

Poist'ovňa:
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00 585 441

SK7020000746
JUDr. Anton Ondrej, PhD., MBA, riaditeľ agentúry pre maklérov

v zastúpení:

uzatvárajú

nM

as

Jakub Janso, námestník riaditeľa agentúry pre maklérov
IBAN:
SK25 0900 0000 0001 7512 6457
SWIFT:
GIBASKBX
Registrovaná:
Okresný súd Bratislava |, Oddiel: Sa, vložka č. 79/B
(ďalej len „poíst'ovňalpoist'ovateľ“)
(pre spoločne označenie „poisťovňa/poisťovatel“ a „poistník/poistený“ ďalej len „zmluvné strany“)

_

prostredníctvom spoločnosti Finportal, a.s.

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o V0“) a to 2 ods. 5
písm. 9) v spojitosti s š 83 zákona a v zmysle ustanovení zák. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka a to 262 a 269 ods. 2 a s použitím ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka a to
788 a následne a v zmysle príslušných poistných podmienok a zmluvných
dojednaní Rámcovej dohody tento dodatok č.6 k poistnej zmluve 0802023389 (ďalej len „Dodatok
k poistnej zmluve“).
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Predmet dodatku č.6
Týmto „Dodatkom k poistnej zmluve" sa dojednáva predĺženie účinnosti poistnej zmluvy, ato
od 01.01.2021 (0.00 h) do 30.06.2021 (24:00 h).

Ostatne zmluvne dojednania poistnej zmluvy zostávajú nezmenené.
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Záverečné ustanovenia

Ed

Poistné vzmysle Dodatku (3.6 sa bude platiť v štvrťročných splátkách aje splatné k 15.01,
'
15.04, príslušného kalendárneho roka.

PD

Pre tento „Dodatok k poistnej zmluve“ platia príslušne ustanovenia zákona c. 40/1964 Zb.
Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, Všeobecne poistné podmienky (ďalej
len „VPP“), Osobitne poistné podmienky (ďalej len „OPP") a Zmluvne dojednania uvedené vo
vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvne dojednania a
prilohy sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
Vo veciach neupravených týmto „Dodatkom k poistnej zmluve" sa právne vzťahy zmluvných
strán spravujú ustanoveniami poistnej zmluvy.

te r

Poistene vedlajšie náklady

as

V zymsle Špecifikácie skupín predmetov poiustenia, sú v poistenj zmluve poistené aj vedľajšie
náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy,
Poistenie vedľajších nákladov sa dojenáva na 1.riziko.
Poistene vedľajšie náklady:
a) Náklady na vypratanie
b) Náklady na búranie (strhnutie)
c) Náklady na demontáž a opätovnú montáž
d) Náklady na hasenie/použitie vlastního hasiaceho média/.

nM

Podpoístenie
V prípade stanovenia PS nehnuteľností na novú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto poistnej
zmluve, poisťovňa nebude mat' námietku podpoistenia.

Poistné krytie novonadobudnutého majetku
Poist'ovňa postkytne poistné krytie pre vššetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do
účtovej evidencie poisteneho, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy.
Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistenie sa dojedna'va na dobu určitú do 30.06.2021
(24:00 h).
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Zmluvné strany vyhlasujú, že tento „Dodatok k poistnej zmluve“ uzavreli na základe ich vážnej
a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia „Dodatku k poistnej
zmluve“ sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ho v tiesní ani za nápadne nevýhodných
podmienok alebo v omyle. „Dodatok k poistnej zmluve“ si prečítali, jej obsahu porozumenli a na
znak súhlasu ju podpisujú.

Dodatok č.6 k poistnej zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží
jedno vyhotovenie, poist'ovateľ jedno vyhotovenie a sprostredkoVateľ jedno vyhotovenie.
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Poskytovateľ služby informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie") a príslušnými
slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o
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Obec Čakanovce
Emil Imro
starosta obce
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KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
JUDr. Anton Ondrej, PhD., MBA.
riaditeľ agentúry pre maklérov
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spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácii o jeho právach.
Zároveň berie na vedomie že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na
webovej stránke poskytovateľa služby.

Jak b Janso
námestník riaditeľa agentúry pre maklérov

