
Číslo poistnej zmluvy
Dodatok číslo

Poisťovňa
DODATOK C. 1K POISTNEJ ZMLUVE

PolsTENIE MAJETKU c. í 1-416291

Union poistbvňa, a. s., Karadžiěova í0, 813 60 Bľatislava í, Slovenská republika
lČo: gĺ 322 o51 Dlt: 2020800353

zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd: Sa, vl. č' 383/8
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

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

a

obec Šnlov
oÚ _ Šelov 16 ,935 7í Šatov
lco : gozsO5 / DlČ: 2021023686

Zastúpený :Mgľ.Renáta Kassaiová-starostka obce

(dhlej len ,,poistník a poistený")

Uzavierajú v zmysle s 788 a nasl. oböianskeho zákonníka ë'4011964 Zb' v znení neskorších zmien a
doplnkov a Rámcovej dohody ě. RD_2020/04 tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve11-416291

ÚÖinnosť dodatku: od 10.06..2022
nie však skÔr ako v deň nasledujúci po doruěení potvrdenia o jeho zveĘnení
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doruěené v deň
nasledujúci po dni jeho zveĘnenia v obchodnom vestníku pokial' bol zveĘnený
na návrh poisťovatel'a (ust. $ 5a zák' ë' 211l200o Z. z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka)

Pľedmetom dodatku je:

í. Doplnenie osobitných dojednaní:
1. Pre doruěovanie potvrdenia o zveĘnení tohto Dodatku platí, Že toto sa považuje za

doruěené poisťovatel'ovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doruěenia
potvrdenia telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej
komunikácie.

2. Poistník, ktoý má v zmysle zákona ë,' 21112000 Z. z. povinnosť zveĘňovať zmluvy a ich
Dodatky, je povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr však
jeden deň pred úěinnosťou tohto Dodatku, azároveň vydať poisťovatel'ovi písomné
potvrdenie o zveĘnenítohto Dodatku bezodkladne po jeho zveĘnení.

3. V prípade, ak poistník nedorulí poisťovatel'ovi potvrdenie o zveĘnení 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 poisťovatel' návrh na zveĘnenie tohto
Dodatku v obchodnom vestníku.

1. Zaľadenie pľedmetu poistenĺa
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