Číslo poistnej zmluvy 11-12289
Dodatok číslo 1

DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE
ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV – 118
Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
číslo účtu: IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)
a
Materská škola Záhradná 34, 902 01 Pezinok
IČO 42355494
zapísaná v Štatistickom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky
(ďalej len „poistník“)
uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien,
doplnení a úprav tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve 11-12289.
Účinnosť dodatku:

od 10.01.2018, 10.00 hod.
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jeho zverejnení
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi doručené v deň
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bol zverejnený
na návrh poisťovateľa (ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2
Občianskeho zákonníka)

Predmet dodatku:

1. Doplnenie Osobitných dojednaní
2. Zmena v poistnej zmluve v časti Poistení

1. Doplnenie Osobitných dojednaní:
1. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za doručené

poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia
telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.
2. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy a ich
Dodatky, je povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr však jeden
deň pred účinnosťou tohto Dodatku, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie
o zverejnení tohto Dodatku bezodkladne po jeho zverejnení.
3. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku v lehote
do dvoch mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tohto Dodatku nedošlo.
To neplatí ak v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tohto Dodatku v Obchodnom
vestníku.
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Zmena v poistnej zmluve v časti Poistení
– osoby vstupujúce do poistenia
Kristína Pastorková, nar. 15.03.2015, Muškátová 8, 902 01 Pezinok
2.

Aktuálne poistné obdobie
Ročné poistné za dodatok: 2,21 EUR
Výška poistného za dodatok
1,60 EUR
v aktuálnom poistnom období:
Dátum splatnosti poistného za
dodatok v aktuálnom poistnom 10.01.2018
období:
Nasledujúce poistné obdobia
Spôsob platby poistného: v ročných poistných obdobiach naraz
Ročné poistné za PZ + D 1: 101,66 EUR
Dátum splatnosti poistného: 01.10. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu poistného: IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol: 1112289
Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
Ostatné ustanovenie poistnej zmluvy č. 11-12289 zostávajú nezmenené.
Pezinok, 10.01.2018, 09.30 hod.

Bratislava, 10.01.2018, 09.30 hod.

_______________________
pečiatka a podpis poisteného
Jarmila Stražayová
riaditeľka

_________________________
pečiatka a podpis poisťovateľa
Bc. Jozef Vadkerty
úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy:

11-MAK-325

Meno získateľa:

INSIA SK, s.r.o.

Číslo získateľa / Panel:

PANEL 1
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