Číslo poistnej zmluvy 23-41462
Dodatok číslo 3

DOD ATOK K POISTNEJ ZMLUVE
POISTENIE MAJETKU
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
Matica slovenská, P. Mudroňa 1, Martin, 03601
IČO 00179027 / DIČ 2020603123
zapísaná v Štatistickom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky
číslo účtu: IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX
(ďalej len „poistník a poistený“)
uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a
doplnkov, tento dodatok č. 3 k poistnej zmluve 23 4 1462.
Účinnosť dodatku:

od 01. 01. 2018,
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)

Predmetom dodatku je:
1. Doplnenie Osobitných dojednaní
2. Zvýšenie poistných súm pri rizikách živel, voda z vodovodných zariadení pre výber budov
3. Doplnenie miesta poistenia o: l) 984 01, Lučenec, Rázusova 33, parc. č. 2083 a parc. č. 2084
m) 986 01, Fiľakovo, Kvetná 3,
n) 929 01, Dunajská Streda, Jesenského 25
4. Aktualizácia predmetov poistenia

1. Doplnenie Osobitných dojednaní:

1.

2.

3.

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.
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.
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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Poistenie nehnuteľností a poistenie skla
1/ Predmet poistenia: Výber budov- podľa prílohy č.1
Miesto
Celková poistná
VH/
Riziko
poistenia
suma
TH*
a)-n)
živelné riziká
4.633.185,00 €
VH
okrem k)
a)-n)
voda z vodovodných zariadení –
1.158.297,00 €
VH
okrem k) 1.riziko
a)-n)
odcudzenie stavebných súčastí
VH
40.000,00 €
okrem k) – 1. riziko
a)-n)
VH
vandalizmus - 1. riziko
40.000,00 €
okrem k)
a)-n)
VH
rozbitie skla – 1. riziko
10.000,00 €
okrem k)
a)-n)
VH
atmosferické zrážky -1. riziko
10.000,00 €
okrem k)
* VH – východisková (nová) hodnota; TH – technická (časová) hodnota
Poistenie hnuteľných vecí - zariadení
2/ Predmet poistenia: Súbor zariadení
Miesto
Celková poistná
VH/
Riziko
poistenia
suma
TH*
a)-n)
živelné riziká
20.000,00 €
VH
a)-n)
voda z vodovodných zariadení
20.000,00 €
VH
a)-n)
odcudzenie
20.000,00 €
VH
a)-n)
vandalizmus
20.000,00 €
VH
* VH – východisková (nová) hodnota; TH – technická (časová) hodnota

Spoluúčasť
100,00 €

915,70 €

100,00 €

283,16 €

100,00€

25,68 €

100,00 €

62,52 €

50,00 €

198,00 €

50,00 €

87,12 €

Spoluúčasť
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

Poistenie bronzových búst
3/ Predmet poistenia: Súbor bronzových búst na ul. P. Mudroňa 1 v Martine
Miesto
Celková poistná
VH/
Riziko
Spoluúčasť
poistenia
suma
TH*
100,00 €
g)
živelné riziká
55.000,00 €
VH
100,00 €
g)
vandalizmus
55.000,00 €
VH
* VH – východisková (nová) hodnota; TH – technická (časová) hodnota

Ročné poistné za dodatok:
Výška doplatku do konca
poistného obdobia:
Dátum splatnosti doplatku:
Frekvencia platenia
poistného:
Ročné poistné za PZ + D1 D3:
Dátum splatnosti poistného:
Účet pre úhradu poistného:
Variabilný symbol:

Ročné
poistné

Ročné
poistné
3,97 €
1,19 €
28,73 €
16,52 €

Ročné
poistné
99,00 €
78,95 €

Aktuálne poistné obdobie
184,49 €
178,93 €
01.01.2018
Nasledujúce poistné obdobia
ročne
1 800,54 €
21.12. príslušného kalendárneho roka
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
2341462
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Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane poistník a jeden poisťovateľ.
Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 23 4 1462 zostávajú nezmenené.

V Martine dňa ..................

V Bratislave dňa .................

________________________
poistník
JUDr. Marián Gešper
Predseda Matice slovenskej

________________________
poisťovateľ
Peter Duda
Riaditeľ úseku internej siete

Meno získateľa:
Eva Bednárová
Číslo získateľa/panel: 68000371
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