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Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č.: 5 7 2 0 0 3 2 2 0 5 zo dňa 01.05.2011 
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi 

Úvodné ustanovenia 

1. Účastníci zmluvy 

N M 

17 -XĹ- Mi 

yJ3^//y 
j y c i v j j o 

GENERÁLI 

Generáli Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 35 709 332. DIČ: 2021000487, iC DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
OrJdie! Sa. vložka č. 1325/B, zastúpená Radimáková Radka(ďatej len „poisťovater) 
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovni vedenom IVASS 

a 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 90301 Senec 
ICO: 00305065 
zastúpená: Ing. Kvál Karol, primátor 
(ďalej len „poistnlk/poistený") 

uzavreli tento dodatok k poistnej zmluve č.5720032205, ktorým sa zmluva meni a dopiňa v zmysle predmetu dodatku: 

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými 
dodatkami, ďalej poislnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, pripadne zvláštnymi dojednaniami poisťovaieľa, ktoré sú prílohou 
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

2, Predmet dodatku 

Týmto dodatkom sa: 

2.1. mení sa časť I. Poistenie stavieb a pre prípad prerušenia prevádzky - straty nájomného (PBS) ako je uvedené 
v nasledovnom texte tohto dodatku. 

2.2. dopĺňa sa časť II. Poistenie hnuteľných veci a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky (PHP) ako je uvedené 
v nasledovnom texte tohto dodatku. 

2.3. nsÉrádíSjÚ VPP PPZOa v celom rozsahu novými poistnými podmienkami VPP PPZ14: poisfovatef týmto prehlasuje, že 
zmeny vo VPP-PPZ 14 oproti VPP.PPZ08.su nasledovné: 

nové znenia Ôlár*u XVL (ochrana osobných údajov), >-• • 
nové znenie článku XVII. {spôsob vybavovania sťažnosti), 
Členok XIX. (prechodné ustanovenie k EUR) bol vypustený. 

Ďalej sa nahrádzajú: 
Zmluvné ustanovenia živelného poistenia stavieb - Poistenie stavieb / 2010 v celom rozsahu novými ZU PPZ NV 14, 
Doložka NA1 - poistenie bytového priestoru využívaného na podnikanie v celom rozsahu novou verziou 3, 
Doložka NA t - poistenie nebytového priestoru v celom rozsahu novou verziou 3, 

pričom poisťovater vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPZ 08 na nové VPP PPZ 14. 

Ďalej sa nahrádzajú: 
Zmluvné ustanovenia živelného poistenia hnuteľných veci - Poistenie hnuteľných veci - živel / 2010 v celom rozsahu 
novými ZU PPZ HV14. 

pričom pofóavateT vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPZ 06 na nové VPP PPZ 14. 

2 A. nahrádzajú VPP PPKL 08 v oslom rozsahu novými poistnými podmienkami VPP PPKL 14; poisfovateT týmto prehlasuje, že 
zmeny vo VPP PPKL 14 oproti VPP PPKL 08 sú nasledovné: 

nové znenie článku XVI. (ochrana osobných údajov), 
nové znenie článku XVII. (spôsob vybavovania sfažnestl), 
Sánok XIX. (prechodné ustanovenie k EUR) bol vypustený; 

Ďalej sa nahrádzajú: 
Zmluvné ustanovenia poistenia pre prípad &od spôsobených krádežou vtánía^matebo lúpažou - Poistenie 
hnutefhých veci - krádež vlámaním alebo lúpež v celom rozsahu novými ZU PPKL 14, 
Doložka K18 v celom rozsahu novou verziou 4. 
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Dodatok č. 1 
Čislo poistnej zmluvy 5720032205 
Stav k dátumu: 17.12.2014 IgsKrtfr?. ÍL 

Doložka K20 v celom rozsahu novou verziou 4, GENERÁLI 
pričom poisťovateľ vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPKL 08 na nové VPP PPKL 14. 

3. Záverečné ustanovenie 

3.1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 17.12.2014. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté 
ostávajú v platnosti. 

3.2. Súčasťou tohto dodatku sú aj vyššie uvedené texty zmenených alebo doplnených časti v zmysle ods. 2. 

Podpis (a pečiatka) poistnika 

Í 

Podpis zástupcu Generáli Poisťovňa, a. s 
povereného uzatvorením tejto zmluvy 

Sprostredkovateľ poistenia {meno/názov, získateľské číslo, kontakt): 
80030149-3, Finportal, a.s„ OJS 00611012 
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Dodatok e. 1 
Číslo poistnej zmluvy: 5720032205 
Stav k dátumu: 17.12.2014 

I. Poistenie stavieb 
Poistenie podnikateľských rizík 

GENERÁLI 

Zmluvné dojednania ._ 

1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy vyžsie uvedeného Čísla, "T'^' fc x 

1 J,- Toto poistenie stavieb sa nad} ustanoveniami Obžianakeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami živelného 
poistenia VPP PPZ 14 (ďalej len VPP Pw£ 14), znsluvnými ustanoveniami Évelnéno poistenia stavieb a príslušnými 
doložkami, dojednaniami v úvodných ustanoveniach zmluvy a v rekapitulácii .poistenia, ako aj ďalšími dojednaniami 
vzfahujúejmi sa na toto poistenie stavieb-

1.3- Poistenie sa vzťahuje na tie poistná nebezpečenstvá (ifeúká), któjésú dojednané pre konkrétny predmet peisípMa v bode 3 
{označené znakom %). Preďrnety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvá obsahujú pdkazy na prfstufhé doložky 

,í 3 (v zátvorkách), ktorébiižáie detTnujú podmienky poistenia a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Skratky poistných 
I >- nebezpečenstiev a ich definíciav poistných podmienkach: 
Í k Í L 1 Požiár-Glánokll, bod 1 a článok XIV., bod 1 až4 VPP PPZ 14" , , ..,.. 

2. Povodeň a záplava - článok II., bod 2 pism. a), b) a článok XIV. bod 5 a 6 VPP PP2 14 '#&&**££*'•_ - •* -'''• 
3. Víchrica a krupobitie -čtónok lí., bod 2 pism, c), d) ajStánokXľy, bod 7 a 8 VPP PPZ 14 í ' r **;- " 
4. Ostatný živel vyW-- článok II., bod 2 p,f$m,S) aí f) a Článok XIV. bojäSaž 12 a 14 VPP PPZ 14- ~c ' •J'>->~*-±'*-, 
5; Č>s&tný živel celý - Článok U., had 2 a ctänok XtV. bod 5 až 12 a 14 VPP PPZ 14 jJK^Ífc --vs?' < ľ-- ••>. • - V - — 

! i t ^ , 
^ Ä ; ^ 6 Vodovodné Škody - Článok H„ bod 3 a Článok XIV, bod 13 VpP PPZ 14 

7 Náraz dopravného prostriedku, skrátene„Náraz DP" - doložka NC2 
8. Poškodenie skla -doložka NM 
9. Úmyselné poškodenie, skrátene tiež „Úmysel, poškodenie" - doložka NC3 

1.4. Pokiaľ nie je ďalej dojednané inak, dojednáva sa vzdanie námietky podpoistenia v zmysle doložky ND2. 
1.5. Súčasťou poistenia je doložka NK5. Pokiaľ je poistenie v zmysle doložky NK5 dojednané samostatnou položkou v bode 3, 

tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť. 
1.6. Súčasťou poistenia je doložka NC3. Pokiaľ je poistenie v zmysle doložky NC3 dojednané samostatnou položkou v bode 3, 

tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť. 

2. Odpovede na otázky poisťovateľa 

: ' — & ' • • * * * .,ť->viS 
1. Miesto poistenia budov a stavieb: Senecké jazerá 2764, 903 01 Senec 

2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčasti poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná? 
... N k 

JŠ.Ž. Odaje o škodách na poisťovanom majetku: 
a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch feiiiiÄÉfe;ílî ^^keV é/Éte&ebeäb:-Šŕ 
posledných desiatich rékoeti miesto poistenia postihnuté povodňou alebo •£á$&aVou vlač-ake jedéakiáŕ?" 

Nie. 
b) Počet škôd na poisťovaných budovách s stavbách za pos^dúýcjj § féfeaK ť*BäSs*žáui_':-í: ..*.-.<•*• •• ̂ -ľ-
béľškÔd H^ ň í l i * * * * ^ fí»-ŕŕ.B^^ *;TÍ:\' *,&*--* ....-•• • •• 

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? ' 
Nie. B»MKfB*vBH-.'*J<ftî ML. ffT í i t i : • "•*"«;**?! 

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia vlao stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garaj^^fétne^älebo nepoisťované 
s t a v b y ? ••- ' • T . . • • - . . , • • • . ^ • J . . . , , . • •••• -.-, : J - : 

Kód produktu: PMS Poistná zmluva č.: 5720032205 



Dodatok č. 1 
Čislo poistnej zmluvy 5720032205 
Stav k dátumu: 17.12.2014 

3. Miesto poistenia a rozsah poistenia 

Poistenie stavieb 

GENERÁLI 
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1.1.1 

1.1.2 

Predmet poistenia (poistená vec) 

Miesto poistenia budov a stavieb: 

Požiarne najrizikovejšie využitie 
objektov: 

Špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podľa výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.) 

Budova alebo iná stavba (NA1) -
budova vzdelávacieho zariadenia 
(chata využívaná ako škôlka na základe 
rozhodnutia o zmene využívania 
stavby) 
Vandaiizmus (NC3) 
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Poistné riziká 
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Senecké jazerá 2764, 903 01 Senec 

P85.5 Ostatné vzdelávanie 

5229 Budovy pre služby murované 

1 031 694.00 

5 000,00 X 

X X X 

X 

165,00 

165,00 
Poistné za všetky poistené položky (€): 

1 008,00 

25,00 
1 033,00 

4. Situačný plánik 
nepriložený 

5. Zvláštne dojednania 
2 vzmysle zákona 6. 546/2010 bude poistná zmluva zverejnená 29.04.2011 na webovej stránke Mesta Senec a účinná bude od 
01.05.2011. 

6. Začiatok a doba trvania poistenia 
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný 
rok). Dojednané poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 17.12.2014 

7. Záverečné prehlásenia poistníka 
Odpovede poistnika na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje nim uvedené pri lomto poistení sa považujú za odpovede na 
písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. 
Poistnik svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a príslušnými doložkami uvedenými 
v bode 1.2, 1.3, 1.4, 3 a v ďalších ustanoveniach tejto časti poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

8. Prilohv 

Poistnú zmluvu dopĺňajú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodeliteľnú súčasť: 

VPP PPZ14 -Všeobecné poistnéjjädMEénky živelného pofertnía VPP PPZ14 (C. Ueäva: WP PPZ14 ÍH/2Q14V.3) 
a Zmluvné ustanovenia a DotoŽky pre poistenie stevteb ZU PP2 NV14 (& UaSfefe ZUjPPZ_NV14j91/2014v2) 

Poistná zmluva c. 5720032205 Kód produktu: PMS strana A z 10 
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• 
Dodatok t 1 
Císio poistnej zmluvy: 5720032205 
Stav k dátumu: 17,12.2014 

GENERÁLI 
II. Poistenie hnuteľných v*cl 
Poistenie podnikateľských rtzik 

t. Zmluvné dojednania 

1.1. Toto poistenie je neoddelttetnou súčasťou zmluvy vyéste uvedeného Čísla, 
1.2. Poistenie hnutemých veci sa rtadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami živelného 

poistenia VPP PPZ 14 (ďalej len VPP PPZ 14), Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia pre prípad Škôd 
spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou VPP PPKL 14 (ďalej len VPP PPKL 14), zmluvnými ustanoveniami 
Živelného poistenie hnutemých veci a príslušnými doložkami, zmluvnými ustanoveniami poistenia pre prípad škôd 
spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou a príslušnými doložkami, dojednaniami v úvodnej časti zmluvy ako 
aj ďalšími dojednaniami uvedenými pre toto poistenie. 

1.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá, ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3 
(označené znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistné nebezpefiénstvá obsahujú odkazy na príslušné doložky 
(v zátvorkách), ktoré ich bUžSie definujú. Skrátená názvy poistných nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach: 
1. Požiar-aánokll.,ood1aaanokXIV.tocl1až4VPPPPZ14 
2. Povodeňazáp(av3-čiánokll.. bod2pi5m.a), b)aaénokXIV.bod5a6VPPPPZ14 
3. Vfchrica a krupobtäe-äánok II., bod 2 ptom. c), d)a äánokXIV. bod 7 a 8 VPP PPZ 14 
4. CtetalriýŽMvýbiBr-glárMkll.,b0d2^ 
5. C^totnýžtveiC8rý-äáTK*M.,bod2ačlänól(XIV. bod5až12VPPPPZ14 
6. Vodovodné Škody - článok II., bod 3 a Sánok XIV. bod 13 VPP PPZ 14 
7. Náraz dc>pravnélTOprosWeoT(u, skrátene tiež >lárazDP* -doložke MC2. resp. Havária- doložka M18 (piati pre poistenie 
prepravy veci) 
8. Poškodenie skla- doložka NA4 
9. Krádež vlámaním a lúpež, skrátene tiež .rOádežviámanim'-äánokil., bodl písm. a), b) a článok XÍV. VPP PPKL 14 
lO.Úmysetnô poškodenie, skrátene tiež .Úmysel, poškodenie" - Článok H., bod 2 a článok xiv. VPP PPKL 14 a doložka KC3 

1.4. PokteJnte je tfatej dojednané inak, dojednáva sa yzdartenámte*ypódpoíšteŕitevzmv^dotožkyMD2aKD2. 
1.5. PoktaT sa dojedná aj poistenie prerušenia prevádzky, poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia 

prerušenia prevádzky v dôsledku požiaru VPP PPP 14 (ďalej len VPP PPP 14), zmluvnými ustanoveniami poistenia 
prerušenia prevádzky v dôsledku požiaru pre zisk a stále náklady, resp. zvýšené náklady (nadnáklady) a príslušnými 
doložkami, dojednaniami v úvodnej Časti zmluvy a dalSimt dojednaniami uvedenými pre toto poistenie. 

1.6. Poistenie prerušenia prevádzky sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny 
predmet poistenia v bode 3 (označené znakom X). Predmety poistenia obsahujú odkazy na pristu&né doložky 
(vzátvortcácb), ktoré ich bHžSje definujú. Skrátené názvy poistných nebezpečenstiev a ich definfeia v poistných podmienkach: 
1. Púžtar-čténok II. \fí>P PPP 14 
2. Vodovodné stody -dotožka P0001 
3. Vlchrk^ a krupobitie-P00G2 
4. Náraz dopravnénoDrostríedku, skiátenétiež^áía^ DP"- dotožka P0003 
5. Kradé* vlámaním a lúpež, s ^ ^ .Kíádežv^ananfin-- dotožka P0QD4 

1.7. SúiSasfou poistenia 
- MĎ2 - Dojednaniei pre^poišteňie vecí zamestoancov 
-- MĎ8* Dojednanie preppistentepfetoýGh tuzemských I cudzozemských Sfátoviek, bankoviek, obežných minci a cenín 
- K£2r-Ustej%werfopi$p0^^ 

hnuteľné veei 
- KB3 - Ustanovenie pre poistenie Plných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných minci a cenín - len 

vprfpatoaktedojeiäwtnárää^ 
~ KS5 - fírádsž^itevetiných súča^-ten v prípade ak to dojednané rtziko krádež/lúpež pre 
- KG3 = Poistenie pre prípad poškodenia alebo znt&euia veeí úmysatným konaním (vandalizmom) 

1.8. Pokiaľ je; pňfetefíie v zmy«Je dokjžiek podTa badu 1.7. dojednané samostatnou položkou v bode 3 tejto poistnej zmluvy, 
limitom plnenia }e dojednaná poistná suma a spoluúčasť pre jednotlivé položky. 

2. Odpovede na otázky poisťovateľa 

1. 6 poistenia: Senecké Jazerá 2764, OT3 vi 
2.1. Sú hnuteľné veci alebo niektoré z ich časti poškodené, zničené alebo nie sú riadne udržiavané? 

Afóe>. 
2.2. Údaje o Škodách na poisťovanom majetku alebo Škodách spôsobených praniSením prevádzky: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratólch ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desíatíeti rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou vtac ako jedenkrát? 

Nie. 

Poistná zmluva &.: 5720032205 Kód produktu: PMS 
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Dodatok C. 1 
Číslo poistnej zmluvy: 5720032205 
Stav k dálumu: 17.12.2014 

b) Počet škôd na poisťovaných hnuteľných veciach a/alebo preruéenim prevádzky za posledných 5 V J l J l i r j X i ŕ \ L i l 
rokov: 

bez škôd 
2.3. Sú hnuteľné veci a/alebo prevádzka pre pripad jej prerušenia v mieste poistenia pre požadované nebezpečenstvá poistené 

aj u iného poisťovateľa? 
Nie. 

Poistná zmluva č 5720032205 Kód produktu: PMS strana 6 z 10 
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Dodatok č. 1 
Číslo poistnej zmluvy: 5720032205 
Stav k dátumu: 17.12.2014 

3. Miesto poistenia a rozsah poistenia 

Poistenie hnuteľných vecí 

GENERÁLI 
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1.1 
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1.1.3 

Predmet poistenia (poistená vec) 

Miesto poistenia: 

Riziková zóna 

Požiarne najrizikovejšia prevádzka: 

Špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podľa výpisu (napr.: z OR, ŽR 
a pod.) 

Rizikový typ prevádzky pre krádež 
vlámaním: 
Súbor hnuteľných veci okrem zásob 
- živet (MA2) 
Súbor hnuteľných veci okrem zásob 
- krádež na prvé riziko (KA21) 

Vandalizmus (KC3) 

CD 

E 3 
V) 

•CO 

f 
O 

Q . P
oi

st
en

ie
 n

a 
1.

 r
iz

ik
o 

Poistné riziká 

i. 
P

ož
ia

r 

2.
 P

ov
od

eň
 a

 z
áp

la
va

 aj 
15 
O a. 
g 

s 
JT 
O 

> 
C3 4.

O
st

at
ný

 ž
iv

el
 v

ýb
er

 

Ô
.O

st
at

ný
 ž

iv
el

 c
el

ý 

6.
Vo

do
vo

dn
é 

šk
od

y 

7.
 N

ár
az

 D
P

 /
 H

av
ár

ia
 

m 
x. 
Ui 
(V 
c 
Oi 
~o 
o 

in 
o 

Q. 
CO 9.

 K
rá

de
ž 

vt
ám

a 
ni

m
 

10
.Ú

m
ys

el
, 

po
šk

od
en

ie
 

S
p

o
lu

ú
ča

sť
 (

€
, 

%
/€

) 

R
o

čn
é

 
p

o
is

tn
é

 (
€

) 

Senecké jazerá 2764, 903 01 Senec 

Z1 

P85.1 Predškolská výchova 

R1 

30 694,00 

10 000,00 

5 000,00 

X 

X 

X X X 

X 

X 

165,00 

165,00 

165,00 

Poistné za všetky poistené položky (€): 

21,00 

22,00 

51,00 

94,00 

4. Zvláštne dojednania 
/ledo/eeŕnané 

tato poistený i& VSôIaíte. s pr(s!uSnými t ^ s t ň ^ l ň ^ i N i P t s l mävtera na dsfeíi Rpúr^tó s j^st f iý f f i otítoblítt 12 rfŕBjS^íí^ (poistný 

6. Záverečné prehlásenia poistnika 
Odpovede poistnika na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje nim uvedené pri tomto poisteni sa považujú za odpovede na 
písomné otázky poisťovateľa a poistnik svojím podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. 
Poístnik svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a doložkami uvedenými v bode 
1.2,1.3,1.4, 1.5,1.6 a 3 alebo v ďaišich ustanoveniach tejto časli poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

7. Prílohy 

Poistnú zmluvu dopĺňajú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodeíiteľnú súčasť: 

\ÍPPPPZ 1.4-Ä$*^pii^ î fifl̂ pawiBĵ VfcP#£M,isyÉMs # P L I ^ L Ô I ^ Ä . 3 7 ) '•' T.! • 
aŽrriluvnétis^S®nfe a ĎoíolkyppB pc t̂enEe^Htóem ť̂íh veď -žive) ŽU" FPŽ'HV %4 (t tlačiva: 
• 2 U j 3 i ^ ^ 4 D l ^ 4 v j ) ' 

VPPPPKL 14:- yufflgšfai $m®Mť$%mffi® frm&m m-P¥^'^^--^^^^f^í^^^i v^atiim •3im>--w&mi VPP PPKL 

ja3fäilu^'lgi$^^ lúpažŽUPPKl-14(t. tlačiva: 
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Dodatok c. 1 
Čislo poistnej zmluvy: 5720032205 
Stav k dátumu: 17.12.2014 

GENERÁLI 
III. Rekapitulácia poistenia 

1. Spoločné dojednania pre všetky poistenia v tejto poistnej zmluve 

1.1. Poistenie dojednané podľa tejto poistrtef ÄfrflÚVy' (ďalej ten zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia. 
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné. 

1 2 . Pokiaľ nie je ďalej v tejto pästnej zmluve dojednané Inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých 
poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste potetanla v priebehu jedného poistného roku alebo v doba určitej, na ktorú 
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktorá sú 
najvyššou hranicou poisiného plnenia poisfovateľa: 

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záptevaatobo povodeň v súhrne sumou 332 000 í; 
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne sumou 332 000 C 

1.3. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenie dó dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná 
lehota j© osemdenná a jéj uptynulfm poistenie zanikne. 

••.WMSSMÍI 

2. Zviaitnedok.dnanla 

rwdojednarté 

3. Záverečné prehlásenia 
C 

Pokiaľ sa dohodto platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej 
výške splatné naraz. 

Poistnik podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím dodatku poskytnuté informácie podľa § 792a Občianskeho 
zákonníka. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení dodatku prevzal všeobecné poistné podmienky, zmluvné 
ustanovenia a doložky uvedene v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistnik ďalej svojim 
podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na 
vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky 
poisťovaleľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisfovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. 
Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom 
tohto dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami. 

Poistnik svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú 
v príslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktorými sa poistnik oboznámil pred podpisom tohto dodatku. Poistnik svojím 
podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby. 

V súlade s § 10 zákona S. 297/2008 Z, z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej cJnnogg a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistnik vyhlasuje, Že tento dodatok 
uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve, Ak toto vyhlásenie nie 
je pravdivé, poistnik písomne oznámi poisfovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene tizátvánä tento dodatok, resp. 

*"* 'identifikačná údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby 
__ vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené y predošlej vete môže poistnik splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive 

"poisfovateľa. PbMoväteľ nie je povinný posky^ 
akéhokoľvek benefltu, ak by poskytnuw takéhoto krytia aJébú piátby z takéhoto nároku na náhradu Škody alebo z poskytnutia 
takéhoto benefltu vystavilo poisfovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reStrtkcä (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN atebo 
obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov, atebo smerníc Európskej únte. Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo 
USA. 

JĽÍ I . : . ' V r 

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistnik prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými pois'nými 
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi lento dodatok. 

Poistnik podpisom dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím dodatku písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 
zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení. 

Poistnik podpisom dodatku potvrdzuje, že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generáli Poisťovňa, a. s. spracúvala moje 
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne čislo na účely marketingových činnosti 
poisfovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločnosti patriacich do skupiny Generáli (napr. ponuka produktov, súvisiacich 
služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s 
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Dodatok č 1 
Číslo poistnej zmluvy 5720032205 
Stav k dátumu: 17.12.2014 

poisťovateľom a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. ^ J r j l N Í I j J » / \ L i 
Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie 
o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v príslušných poistných 

podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovateľa. D ÁNO D NIE 
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Dodatok č. 1 
Číslo poistnej zmluvy 5720032205 
Stav k dátumu: 17.12,2014 

4. Prehľad jednotlivých poistení platných ku dňu: 

Mal 

GENERÁLI 

Por.č. Názov poistenia Dátum poslednej zmeny Ročné 
poistné v € 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Živelné poistenie stavieb 

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - strata nájomného 

Poistenie hnuteľných veci 

Poistenie pre pripad prerušenia prevádzky 

Poistenie strojov a strojných zariadení 

Havarijné poistenie strojov 

Poistenie elektronických zariadení 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Zmenené 17.12.2014 

Nedojednané 

Doplnené 17.12.2014 

Nedojednané 

Nedojednané 

Nedojednané 

Nedojednané 

Nedojednané 

1 033,00 

94.00 

Ročné poistné celkom {€): 1 127,00 

5. Splatnosť poistného 

5.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou 
poistenia sa pre účely tejto zmĺuvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, 
dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho 
miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti. 

5.2. Výška poistného za dodatok k poistnej zmluve a termín jeho splatnosti bude uvedený v Úhrade poistného, ktorú poistník 
obdrží od poistovateľa. Ak vznikne na základe dodatku k poistnej zmluve preplatok poistného, bude zaúčtovaný 
v prospech nasledovnej splátky poistného, pokiaľ potsiník nepožiadal o vrátenie preplatku. 

5.3. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne. 

Druh poistného 

Poistenie na dobu neurčitá: 

Ročné poistné spolu: 

Dátum splatnosti poistného/splátok 
v poistnom období: 

Výška splátky/ splátok poistného: 

Bankové spojenie 

Konštantný symbol 

Variabilný symbol 

bežné 

od: 01.05.2011 
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 

1 127,00 € 

01.05. 

1 127,00 € 

číslo účtu IBAN: 

BIC/SWIFT kód: 

Počet splátok: 

poistný rok) 

1 

SK35 0200 0000 0000 4813 4112 

SUBASKBX číslo účtu BBAN: 0048134112/0200 

3558 

5720032205 

Poistná zmluva uzavretá v: Bratislave dňa: 16.12.2014 

Podpis zástupcu Generáli Poisťovňa, a. s. 
povereného uzatvorením tejío zmluvy 
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