
Poisťovňa DoDAToK K PolsTNEJ zt,ilLUVE

PolsTENlE MAJ ETKU

Union poisťovňa, a. s,, Karadžiěova l0,813 60 Bratislava {, Slovenská republika
čo: ot 322051DlČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd: Sa, vl. č. 383/B
!BAN: SK59 1111 0000 0066 0034 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalei len,,poisťovateř'}

a

Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu, Šteíánikova 39,059 21 §vit
tČo: 37gl7u1l DIČ: 2a22g32g12

Zastúpený: RNDr. Eva Nebusová, riaditeťka
(ďa!ei len ,,poistník a poistený")

uzatvárajú podía § 788 a nasldujúcich zákona č, 40/í9U Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskoĚích predpisov (ďalej len "OZ) a Rámcovej dohody č. RD č. 1086/2019/OM uzawetej medzi
Prešovslcým samosprávnym krajom a Union poisťovňou a. s. zo dňa 2-12.2019 a v súlade s
ustanoveniami zákona č. 343/20í5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znení neskoĚích predpisov tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve ě. 11.4-í6845

(ďalej len "dodatoť).

Úďnnosť dodatku: od 12.11-2O20,
nie však skór ako v deň nasleduiúci po doručení potvrdenia o jeho anerejnení
poisťovateíovi, alebo ak trakéto potvrdenie nebolo poisťovateíovi doručené v deň
nas|edujúci po dnijeho zverqinenia v Obchodnom vestníku pokiať bol zverejnený
na návrh poisťovatefa (ust. § 5a zák. é. 211|2OOO Z. z. a §47a ods, 2 Občianskeho
zákonníka)

Predmetom dodatku je:
í. Zaradenie predmefir poistenia:
Vložka č. §: poistenie zodpovednosti

a} Zodpovednosť právnickej osoby za škody spósobené inému porušením právnei
povinnosti v súvislosti s ěinnosťou alebo vzťahom poisteného,

c} úrazové poistenie žiakov, pokiaí nie je preukázaný nárok poškodeného na náhradu škody
podřa bodu a).

Upravená poistná suma Ročné poistné v §UR

a)+c)
4J3ó 7* (promile) z agregovanej poistnej zmlulry

30 000,00 €
l30,08

1,084 32,52

Celkové ročné poistné 162,60 EUR

Spoluúčasti:
Pre body a) a c) 33,19 EUR.
poistený sa na každej poistnej udalosti podieta týmíto sumamiz poistného plnenia.

Čísto poistnej zmluvy 1r-4-16845
Dodatok číslo 1

1+004+01r-04+0218 112



Súhrn ročného poistného za poistnú zmluvu a dodatok č.í:

čislo
vložky Druh Poistené

áno - nie
Celková poistná

suma
Ročné poistné s

daňou
1. Živelné poistenie ano í9 í86 317,69 € 2494,24€
2. poistenie proti odcudzeniu áno 110 993,00 € 683,96 €
3. poistenie elektroniky a stroiov áno 40 000,00 € 200,00 €
4. poistenie skla ano 2 000,00 € í20.00 €
5. poistenie zodpovednosti za škodu áno 30 000,00 € í62,60 €

Gelkové ročné poistné s daňou: 3 660,80 €

Rekapitulácia poistného

Poistné zahíňa daň z poistenia vo yýške 8% v zmysle zákona é.21a2O18 Z.z. o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niektoných zákonov účinného od 1.1.2019.

Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z kto4ých poistník obdží dve a poisťovateť dve
vyhotovenia.

Na dodatok sa uzťahujú všetky ňzikáa poisfrté sumy podla poistnej zmluvy.
Ostatné ustanovenia poishej zmluvy č. 11-4-16845 zostávajú nezmenené.

Vo Svite, dňa ']t;, ic, Atxú V Prešove, dňa 23.10.2020

Aktuálne poistné obdobie
Ročné poistné za dodatok: 162,60 €

Výška splátok poistného do konca
aktuálneho poistného obdobia: 22,21 €

Dátumysplatnosti splátok: 12.11,2O2a

Nasledujúce poistné obdobia
Frekvencia platenia poistného: štvťročne

Ročné poistné za PZ + D1: 3 660,80 €
Výška splátok: 915,20 € 915,20 € 9í5,20 € 9í5,20 €

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

Účet pre úhradu poistného: IBAN: SK59 111 í 0000 0066 0054 7090, BlC:
UNcRsKBX

Variabilnýsvmbol: 11416845

poistník
RNDr. Eva Nebusová

riaditerka školy

za poisťovatefa
Mgr. Patrícia Popovičová

PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r-o.
na zákIade splnomocnenia
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