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Císlo poĺstnej zmluvy |ll-łtzs
Dodatok čĺslo

EJ ZMLUVE

A

ĺ 6, 11, 2017

Rcĺ'eĺcllĺ: 84

63i
p1

POISTENIE MAJETKU

Union poistbvňa, a' s., Rľjkalská 29/A, 813 60 Bratislava í, Slovenská republika
lco: gĺ 322 o51 DlC: 2020800353

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd: Sa, vl' č. 383/8
číslo Účtu: IBAN: SK59 11'11 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX

(d'alej len,,poist'ovatel"')

[onec Mitos'Iavov, Miloslavov í8í, 9oo 42 Miloslavov
lco 00 304 94Bl Dlc 2020662182

zapísaná v Štatistickom registri Štatisticreno úradu Slovenskej republiky
(d'alej len ,,poistník a poistený")

uzavĺerajú v zmysle $ 7BB a nasl. občianskeho zákonnĺka č.40ĺ1964 Zb', v znení neskorších zmien a
doplnkov, tento dodatok č. 3 k poistnejzmluve 11 412563.

Úcinnost'dodatku: od 07'1 1.2017 
|

nie však skôr ako v deň nasledujÚci po doručení potvrdenia o jeho zverejnení
poist'ovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poist'ovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v obchodnom vestníku pokial' bol zverejnený
na návrh poist'ovatel'a (ust' S 5a zák. č,.21112000 Z. z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka)

lPredmetom dodatku je:

1. Doplnenie osobitných dojednaní
2. Dopoistenie predmetu poistenia
3. Dopoistenie miesta poistenia a predmetu poistenia
4. Zmenanázvu pľedmetu poistenia

I. Doplnenieosobitných dojednaní:
1. Pre doručovanie potvrdenia ozverejnení tohto Dodatku platí, Že toto sa povaŽuje za dorucené

poist'ovatel'ovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia
telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.

2. Poistník, ktoý mávzmysle zákonač,.21112000 Z. z. povinnost'zverejňovat'zmluvy a ich Dodatky,
je povinný zverejnĺt' tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskÔr však jeden deň pred
účinnost'ou tohto Dodatku, a zároveň vydat'poist'ovatel'ovi pĺsomné potvrdenie o zverejnenítohto
Dodatku bezodkladne po jeho zverejnení.

3. V prípade, ak poistník nedoručí poĺst'ovatel'ovi potvrdenie o zverejnenĺtohto Dodatku v lehote do
dvoch mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mat' za to, Že k uzavretiu tohto Dodatku nedošlo. To
nep|atĺ ak v tejto lehote podá poist'ovatel' návrh na zverejnenie tohto Dodatku v obchodnom
vestníku.
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ll. Dopoistenie predmetu poistenia
od Účĺnnostitohto dodatku sa poistenie na mieste k) 900 42 Miloslavov' č.p' 170ĺ57, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3269m2 rozširuje o nouý predmet nasledovne: j

Predmet istenia: Súbor zariadení - a
Ročné
poistné

2.20ę'
10,84 €
B'18 €

Spolu11časť

100.00 €
100'00 €
100'00 €

VH/
TH"
VH
VH
VH

Celková poistná
suma
3 634'00 €
3 634.00 €
3 634.00 €

Riziko

Živelné riziká
odcudzenie - 1. riziko
vandalizmus - 1. riziko

Miesto
poistenia

k)

k)

k)

1+004+01+04+0115 112



lll. Dopoistenie miesta poistenia a predmetu poistenia
od Účinnosti tohto dodatku sa poistenie rozširuje o nové miesto poistenia nasledovne:
l) 900 42 Miloslavov, č.p' 399/33' Železničná stanica

2dl Predmet ia: Súbor zariadení _ kam s

lV. Zmena názvu predmetu poistenia

odúčinnostitohtododatkusapoistenienamiestek) 90042Miloslavov,č.p. 170157,zastavanéplochy
a nádvoria o výmere 3269m2 sa mení názov predmetu poistenia - Stavba nasledovne:

PÔvodný názov'
Murovaná budova zberného dvoru

Nový názov;
Murovaná budova zberného dvoru s oplotením a bránou

Dodatok c. 3 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane poistnĺk a jeden poist'ovatel'

ostatné ustanovenia poistnej zmluvy c. 11 4 12563 zostávajÚ nezmenené.

Milos|avov, dňa 06.1 1 '2017 Bratislava. dňa 06.1 1 .2017'T 
T'n ł ̂ * U172
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Milan Ba ký

overenie identifikácie klienta
meno a priezvisko:
dátum narodenia:
druh a číslo dokladu totoŽnosti:

Cĺslo obchodnej zmluvy
Meno získatel'a:
Císlo získatel'a/panel :

ľ!

11-MAK-44385
F I B, spol. s.r.o.
PANEL 4

st'ovatel'
Vadkerty

predaja
Bc.

úsek
J

Rocné
poistné

1'63 €
B'04 €
6'07 €

Spoluúčasť

100,00 €
100'00 €
'100'00 €

VH/
TH*
VH
VH
VH

Celková poistná
suma
2 695'00 €
2 695'00 €
2 695,00 €

Riziko

Živelné riziká
odcudzenie - 1. riziko
vandalizmus - 1. riziko

Miesto
poistenia

t)

t)

r)

AktuáIne poistné obdobie
Ročné poistné za dodatok: 36'9ô €

Výška doplatku do konca
poistného obdobia:

1,22€

Dátum splatnosti doplatku: 07'11'2017
NasIedujúce poistné obdobia

Frekvenciaplateniapoistného: ročne
Ročné poistné zaPZ + D1 - D3: 3314'34€

Dátum splatnosti poistného: 19.11. príslušného kalendárneho roka
Učet pre úhradu poistného: lBAN. SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRsKBX

Variabilný symbol: 11412563
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