
D O D A T O K č. 1 k
POISTNEJ ZMLUVE

Č. 11 4 10191

P O I S T E N I E B Y T O V Ý C H DOMOV

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 1, odd: Sa, vi. č. 383/B

číslo účtu: 6600547090/1111 v UniCredit Bank Slovakia a.s.
(ďalej len „poisťovateľ")

Obec Bobrov.Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov
Zastúpená: Ing. Antonom Grobarčíkom, starostom obce

lCO:00314404
Číslo účtu:4003827001/5600, Prima banka Slovensko, a.s.

ako vlastník nájomných bytov, blok A 9 b.j., Za školou 681, 029 42 Bobrov, zapísaných na LVč. 690, kat.
územie Bobrov

(ďalej len „poistník" a „poistený")

uzavierajú podľa § 788 a naši. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov,
tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve 11 4 10191.

Účinnosť dodatku: od 8.1.2013,
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 (úst. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Predmetom dodatku je:
1. Zmena poistnej doby
2. Doplnenie Osobitných dojednaní

1. Zmena poistnej doby
Pôvodná poistná doba: od 26.11.2012

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení písomného potvrdenia
o jej zverejnení poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo
poisťovateľovi doručené v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
v Obchodnom vestníku pokiaľ bola zverejnená na návrh poisťovateľa (úst.
§5a zák. č. 211/2000 Z.z. a §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka) do
25.11.2013 vrátane na dobu neurčitú

Nová poistná doba: od 26.11.2012
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení písomného potvrdenia o jej

zverejnení poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi
doručené v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku
pokiaľ bola zverejnená na návrh poisťovateľa (úst. §5a zák. č. 211/2000 Z.z. a
§47a ods. 2 Občianskeho zákonníka) na dobu neurčitú

2. Doplnenie Osobitných dojednaní:
1. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný

zverejniť túto poistnú zmluvu do 3 dní od jej uzavretia najneskôr však jeden deň pred účinnosťou
poistnej zmluvy, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto poistnej
zmluvy bezodkladne po jej zverejnení.

2. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v lehote
do dvoch mesiacov od jej uzavretia, táto poistná zmluva zanikne. To neplatí ak v tejto lehote bude
poistná zmluva zverejnená v Obchodnom vestníku.
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3. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené
poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom,
alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.

4. 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

5. 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 poisfovateľovt písomné potvrdenie o zverejnení tohto
Dodatku bezodkladne po jeho zverejnení.

6. 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.

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane poistený a jeden poisťovateľ.

Ostatné náležitosti poistnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Bratislava, 07.01.2013 Bratislava, 07.01.2013


