
CSOB
Poisťovňa

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
č.8003041962
ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v aR OS Bratislava 1., odd. Sa, vI. Č. 444/B
IČO: 31 325416
Poštová adresa: P. O. Box 20,82009 Bratislava 29
Tel.: 02/48248200 Fax: 02/43330605
zastúpený: Ing. Viera Poláková, manažérka pre poistenie podnikaterských rizík
(ďalej len .poistovatel")

a

Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
IČO: 00329282
Tel.: 053/4192225
Bankové spojenie: Dexia banka a.s
Číslo účtu: 3400349002/5600
zastúpený: Ing. Iveta Rušinová, primátorka
(ďalej len" poistník ")

Osoba oprávnená konať v mene poistníka:
Ing. Iveta Rušinová
Rodné číslo:
adresa trvalého alebo iného pobytu:
štátna príslušnosť:
druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podlá § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") tento dodatok Č. 1 k poistnej zmluve Č. 8003041962 (ďalej
len "dodatek") , ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovatefa [Všeobecná časť (ďalej len "VPP
07/2008"), Osobitná časf - Živelné poistenie (dalej len ,,ZVL 07/2008"), Osobitná čast - Poistenie pre prípad odcudzenia
veci (ďalej len ,ODV 07/2008"), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osob (ďalej
len ,ZOO 07/2008")), tvoria neoddeliterný celok.

1. Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 01.01.2012.

2. Dojednáva sa poistenie: Živelné poistenie
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Poistenie zodpovednosti za škodu

3. Poistné sumy stanovuje poistnik.

4. Poisteným sa pre účely tohto dodatku rozumie poistník.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa odpoisťuje nehnuteřnosr uvedená v prílohe Č. 1 pod p.č. 4.

Znenie poistnej zmluvy Č. 8003041962 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:
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2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ODV 0712008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci
konaním páchateta, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,

B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus.

Predmet a miesto poistenia:

Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuterný a hnuterný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom
(P.Č.) 1 - 2, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vztahu.
Poistenie vlastných vecl sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaf nie je dalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie sa dojednáva pre:

P. Poistené veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčasť
č. riziko v Eur v Eur

stavebné súčasti vlastných A 100000,00 Eur 165.97 Eur

1 nehnutefnostl špecifikovaných adresy špecifikované
v prílohe č. 1 v prílohe č. 1 10 %, min.

B 100000,00 Eur 33,19 Eur

multifunkčné ihrisko (byt správcu, Kúpeřná ul., parc. E-KN A 20 000,00 Eur 165,97 Eur

2 výdajňa športových potrieb, miestnosť 91173/1, Krompachy, LV
dozorcu, skladové priestory, toalety, č.2287 10 %, min.
umelý trávnik) B 20 000,00 Eur 33,19 Eur

Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 a 2 sa dojednáva na prvé riziko.

Pre poistenie vecí uvedených v Článku I. bod 2. tejto zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzfahuje iba na predmety
zabezpečené v súlade so sp6sobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej
sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedelitefnou súčasťou. Plnenie poisťovatera pre prípad
odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spčsobu zabezpečeni a v čase poistnej udalosti podfa
prílohy .Spósoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predplsané pre dojednanú výšku poistnej sumy".

Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené
políciou.
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3. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOO 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spěsobenú výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuternosti

nachádzajúcej sa na adresách uvedených v prílohe Č. 1

ktorá sa používa výlučne pre výkon predmetu činnosti poisteného zhodným s predmetom činnosti zapísaným v $tatúte
Mesta Krompachy.

na poistnú sumu 33 200,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom
poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení zjednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná
udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.
Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistnik podiefa len jednou spoluúčasťou bez ohradu na počet
poistných udalostí v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom
tlačive na ktorúkofvek z nižšie uvedených adries:

Ustredie Regionálne centrum Sprostredkovatef

CSOB Poisťovňa, a.s. CSOB Poisťovňa, a.s. Respect Slovakia, s.r.o.

Call centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí Likvidácia poistných udalostí

0850311 312 (T-Com) Bojnická 3,831 04 Bratislava, Fax: 02/444 614 48 Levočská 5

0912611612 (T-Mobile) Revolučná 2, 01001 Žilina, Fax: 041/50 78 951 080 01 Prešov

Nám. Osloboditefov 5, 040 01 Košice, Fax: 055 /
Tel.: 051/7495573

0906 330330 (Orange) 6111210

Fax: 051/749 55 73

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:
a) poistné podřa § 796 OZ je bežné,

b) poistné za dohodnutý rozsah poistenia podřa tejto poistnej zmluvy tvori:

Poistenie: Poistné: Obchodná Poistné po zrave:
zfava v %

1. Flexa 1242,17 Eur 40 747,84 Eur

2. Doplnkové živelné riziká vrátane 956,98 Eur 40 576,72 Eur
vodovodných škod

3. Záplava a povodeň 247,17 Eur 40 152,11 Eur

4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 435,00 Eur 40 261,00 Eur

5. Poistenie vandalizmu 740,00 Eur 40 444,00 Eur

6. Poistenie zodpovednosti za škodu 388,37 Eur 40 236,40 Eur

7. Celkové poistné za obdobie 4009,69 Eur 2418,04 Eur
(jeden ooistnv rok - 12 mesiacov)

c) poistovateř poskytuje poistníkovi obchodnú zfavu vo výške špecifikovanej v písmo b) tohto článku,

d) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovater má v ďalšom poistnom období
právo obchodnú zřavu neposkytnúť,

e) Nasledujúce splátky poistného do konca poistného obdobia, v ktorom sa tento dodatok uzaviera, sú splatné
nasledovne:

Dátum splatnosti 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012
splátky

Výška splátky 604,51 Eur 604,51 Eur 604,51 Eur 604,51 Eur

Nasledujúce splátky poistného v ďalších poistných obdobiach vo výške 604,51 Eur sú splatné vždy do 01.01.,
01.04., 01.07., 01.10. príslušného poistného obdobia.

Dojednáva sa, že nezaplatením ktorejkofvek splátky stráca poistník výhodu splátok. Poistné za celé poistné
obdobie sa stane splatným, na základe výzvy poisťovateřa s určením splatnosti dňa celého poistného.

f) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovatera číslo 255015933/7500 variabilný symbol
8003041962 .Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovatefa.
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Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy Č. 8003041962 vrátane prílohy č, 2 ostávajú nezmenené.

2. Okrem povinností stanovených všeobecne závaznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní
poskytnúť poisťovateřovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie
jeho identifikácie podřa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.

3. Poistník je povinný v pripade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto
skutočnosť poisťovaterovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. Č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej
funkcii:
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má pocobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo

významnej verejnej funkcii,
b) dieťa, zať, nevesta
c) rodič.
Významnou verejnou funkciou je podřa § 6 z. Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny

tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodamého zboru,
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti

rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) veřvystanec, chargé ďaffairs,
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených sil,
g) člen liadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej

spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných

organizáciách.

4. Tento dodatok obsahuje 6 stran (a prílohu Č. 1) a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží
jedno, sprostredkovater jedno a poisťovater dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne,
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

---
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