
Kooperativa A
VIENNA INSURANCE GROUP

Návrh poistnej zmluvy
číslo: 4619008502

Dodatok č. 2

Účinnosť dodatku č. 2: od: 20.12.2021 (0:00 h) do: 31.01.2022 (24:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: Jakub Janso
Ing. František Kuzma

IČO: 00 585 441
DIČ: 2020527300
IČ DPH: SK7020000746

na základe Oprávnenia konať za spoločnosť 
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457 
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Obec Ľubotice
Obecný úrad v Ľuboticiach, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice 

v zastúpení: JUDr. Miroslav Makara , starosta obce

IČO: 00 327 646
IČ DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „poistený“)

Uzavierajú prostredníctvom spoločnosti Finportal, a.s.

v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Rámcovej dohody č. 03/2017 
o poskytnutí poistných služieb tento dodatok č. 2 k poistnej zmluve (ďalej len „Dodatok k poistnej 
zmluve“).



I.

Predmet dodatku

1. Týmto „Dodatkom k poistnej zmluve“ sa dojednáva predĺženie účinnosti poistnej zmluvy, a to
do 31.01.2022 (24:00 h).

2. Poistné:

Poistné vrátane dane z poistenia za obdobie od 20.12.2021 
(0:00 h) do 31.01.2022 (24:00 h) (ďalej len „poistné“): 233,74 EUR

z toho daň z poistenia 8%: 17,31 EUR
Poistné bez dane z poistenia: 216,43 EUR

Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z 
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistné vo výške 233,74 EUR je splatné do 20.12.2021.

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, 
vrátane dane z poistenia.

Poistený platí poistné na účet poisťovne:
Variabilný symbol: číslo návrhu poistnej zmluvy alebo číslo poistky 
J<onštantný symbol: 3558

NÁZOV BANKY IBAN účet SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK2509000000000175126457 GIBASKBX

3. Ostatné zmluvné dojednania poistnej zmluvy zostávajú nezmenené.

II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento „Dodatok k poistnej zmluve“ nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami. Tento Dodatok k poistnej zmluve je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda 
účinnost deň po dni jej zverejňovania.

2. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka 
v znení neskorších predpisov, ustanovenia Rámcovej dohody č. 03/2017, Všeobecné poistné 
podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné 
dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky vymenované poistné 
podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy 
a poistený svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.

3. Vo veciach neupravených týmto „Dodatkom k poistnej zmluve“ sa právne vzťahy zmluvných 
strán spravujú ustanoveniami poistnej zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento „Dodatok k poistnej zmluve“ uzavreli na základe ich vážnej 
a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia „Dodatku k poistnej 
zmluve“ sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok alebo v omyle. „Dodatok k poistnej zmluve“ si prečítali, jeho obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu ho podpisujú.



5. Dodatok k poistnej zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží 
jedno vyhotovenie, spotredkovateľ jedno vyhotovenie a poisťovňa jedno vyhotovenie.

6. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými 
právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho 
osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na 
vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke 
poisťovne.

V Ľuboticiach dňa ĽľT V_____ Bratislave_____ dňa 19.11.2021
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