
Dodatok č. 5 
k poistnej zmluve č. 800 305 0002 

ČSOB Poisťovňa , a.s. 
Žižkova 11 , 811 02 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767 
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 444/B 
Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava 
lnfolinka: 0850 111 303 
zastúpený: Bc. Veronika Kvasňovská, underwriter Odboru upisovania rizík SME 

J.11 /JfJ!rL/ J§ '-U!ľ 

.• 
CSOB 
Poisťovňa 

Ing. Daniel Valent, manažér rizika Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME 
(ďalej len . poisťovatel"') 

a 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika 
Zapísané v štatistickom úrade Slovenskej republiky 
IČO: 003172 09 IČ DPH: SK2021339276 
Tel. : 042/ 44 557 20, Fax: 042/ 44 219 11 
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
zastúpený: Ing. Jozef Gašparík, primátor 
(ďalej len • poistník ") 

uzavreli 

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ") tento dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800 305 0002 (ďalej len 
"dodatok") , ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len .VPP 07/2008"), 
Osobitná časť - Poistenie motorových vozidiel (ďalej len .MOV 07/2008")], tvoria neoddeliteľný celok. 

1. Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a úči nnosť 

dňom 27.12.2017 od 00:00 hod. 

2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie motorových vozidiel, 

3. Poistné sumy stanovuje poistník. 

4. Poisteným sa pre účely tohto dodatku rozumie poistník. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa: 
a) zaraďuje do poistenia motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy uvedené v Čl. 1„ bode 1. pod p. č. 5. Dacia 

Duster, VIN: UU1HSDCVE59454613. 
b) na základe bodu a) sa mení Článok II I. Poistné. 

Znenie poistnej zmluvy č. 8003050002 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne: 
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Článok 1. Rozsah poistenia 

1. Poistenie motorových vozidiel 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a MOV 07/2008. 

Poisťujú sa motorové vozidlá podľa VPP 07/2008 a MOV 07/2008, ku ktorým má poistník vlastnicke právo a sú uvedené 
v tomto bode. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 

A. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus. 
B. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus, odcudzenie vozidla, jeho častí a výbavy, 

ak k odcudzeniu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Za úmyselné poškodzovanie cudzej veci 
(vandalizmus) sa považuje poškodenie vozidla, jeho časti alebo jeho výbavy, a to konaním páchateľa, ktoré smerovalo k 
poškodeniu vozidla, jeho časti alebo jeho výbavy. 

C. poistenie čelného skla vozidla, t.j. čelnej sklenenej výplne pre výhľad z vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistenie sa 
vzťahuje na poškodenie alebo zničenie čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou. 

Predmet poistenia: 

p . ť „ 'dľ 01s UJU sa mo orove voz1 a: 

P.č. 
Druh 

Továrenská značka, typ 
Výrobné číslo Evidenčné Poistná suma Poistné 

vozidla Karosérie I VIN číslo číslo vozidla v Eur riziko 

1 osobné Renault Megane VF1BZA30548142310 IL 255 BZ 11 290,00 Eur B 

2 osobné Škoda Roomster TMBNM25J305009906 IL 865 CC 14 690,00 Eur B 

J esebf.1€ Škesa GG!a'>'ia +MgGNe~ 2~ G2G7:m G lb 7J9 gy vyradené z poistenia 

4 osobné Škoda Rapid TMBEE6NHOJ4525997 IL 194 CR 17 586,00 Eur B 

5 osobné Dacia Duster UU1 HSDCVE59454613 12 284,80 Eur B 

Pri poistení rizika v bode B sa dojednáva spoluúčasť vo výške 5 % z poistnej udalosti, min. 165,97 Eur. 

Osobitné dojednania: 

Poistenie podľa bodu B. sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na geografickom území 
Európy. 

Poistenie motorových vozidiel na riziko uvedené v bode B. sa vzťahuje iba na vozidlá, ktoré sú vybavené funkčným 
a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) v súlade s prílohou č. 1 k poistnej zmluve č. 8003050002 - Pokynmi pre 
zabezpečenie motorových vozidiel. Toto zabezpečovacie zariadení musí byť v neprítomnosti vodiča vo vozidle aktivované. Ak 
vozidlo nie je v čase škodovej udalosti vybavené predpisaným funkčným a aktívnym zabezpečovacim systémom (zariadenim) 
poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie. 

V pripade, že poistná suma nezodpovedá novej hodnote vozidla, poistník berie na vedomie skutočnosť, že vozidlo je 
podpoistené v súlade s VPP 07/2008 Článok 4 bod 5. 

Asistenčné služby 

Asistenčnou službou sa rozumie poskytnutie pomoci v prípade, ak na poistenom motorovom vozidle náhodnou udalosťou 
došlo k havárii, prípadne k zlyhaniu prevádzky automobilu. Asistenčné služby sú zabezpečené zmluvnou spoločnosťou na 
základe nepretržitej telefónnej služby, u ktorej má oprávnená osoba možnosť požiadať o asistenčnú službu (volanie na účet 
volaného). 
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Oprávnená osoba je poistnik, ktorý má uzatvorenú zmluvu s asistenčnými službami, alebo niektorá z prepravovaných osôb, 
ktorá sa nachádza v čase havárie (poškodenia, poruchy) v poistenom motorovom vozidle. 
Asistenčné služby sa dojednávajú pre všetky osobné motorové vozidlá kategórie M1/N1 špecifikované v tomto bode 1. tejto 
zmluvy. 

Rozsah použitia a podmienky asistenčných služieb sú uvedené v prílohe č. 2 k poistnej zmluve č. 8003050002. Platnosť 
asistenčných služieb je viazaná na platnosť zmluvy (dodatku k poistnej zmluve) na poistené motorové vozidlo. Dňom 
ukončenia platnosti poistenia motorového vozidla konči aj platnosť asistenčných služieb. 

Pre využitie asistenčných služieb je potrebné kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle -+421-2-444 500 50. 

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti 

Poistnik je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkoľvek z nižšie 
uvedených adries: 

Ustredie Regionálne centrum Sprostredkovateľ 

CSOB Poisťovňa , a.s. CSOB Poisťovňa, a.s. GRANDEN, s.r.o. 

Call centrum likvidácie Likvidácia poistných udalosti Kalinčiakova 31 

0850311312 Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 831 04 Bratislava 

Štúrova 13, 01 O 01 Žil ina, Tel: 0850 311 312 Tel.: 02/ 494 05 308 

Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice Fax: 02/ 494 05 301 

Článok III. Poistné 

Dojednáva sa, že: 

a) poistné podľa § 796 OZ je bežné, 

b} poistné za dohodnutý rozsah poistenia podľa tejto poistnej zmluvy tvorí: 

Poistenie: Poistné: Obchodná zľava v 
Poistné po zľave : 

% 
1. Poistenie motorových vozidiel 1 501 ,74 Eur 40 901,04 Eur 

2. Celkové poistné za obdobie 
1 501 ,74 Eur 40 901 ,04 Eur (jeden poistný rok - 12 mesiacov) 

c) poisťovateľ poskytuje poistnikovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b} tohto článku , 

d) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo 
obchodnú zľavu neposkytnúť, 

e) doplatok poistného za tento dodatok vo výške 205,07 Eur je splatný do 14 dni od dátumu účinnosti tohto dodatku. 

D Celkové poistné vo výške 901 ,04 Eur bude platené ročne ku dňu 20.12. bežného roka. 

g) poistné poukáže poistnik príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo : SK39 7500 0000 0002 5501 5933, variabilný 
symbol: 8003050002. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa. 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 800 305 0002, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú nasledovné prílohy: 
- Priloha č. 1 - Pokyny pre zabezpečen ie motorových vozidiel 
- Priloha č. 2- Rozsah použitia a podmienky asistenčných služieb ČSOB Poisťovňa ASSISTANCE. 

Poistník svojím podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedené prílohy tejto poistnej zmluvy prevzal a bol 
oboznámený s ich obsahom. 

3. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými 
poistnými podmienkami sú poistn ík ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytn úť 

poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie 
podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu v znení neskorších právnych predpisov. 

4. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto 
skutočnosť poisťovateľovi , pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v§ 6 z. č. 297/2008 Z. z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu 
jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej 
funkcii: 
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej 

verejnej funkcii, 
b) dieťa , zať, nevesta 
c) rodič. 

Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej či nnosti 

a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník 

alebo obdobný zástupca ministra, 
b) poslanec zákonodarného zboru , 
c) sudca najvyššieho súdu , sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu 

ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, 

d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 
e) veľvyslanec, chargé ďaffairs, 

0 vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, 
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnost i 

patriacej do vlastníctva štátu, alebo 
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách. 

5. Poistník/poistený prehlasuje, že: 
- bol oboznámený s obsahom dodatku k poistnej zmluve, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými 

a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou , s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich 
a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje jej prevzatie, 
všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa 
poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaného 
poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia, 
si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť , 

bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle § 37 ods.3 
zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovn íctve v znen í neskorších predpisov a prevzal ich v písomnej forme. 

6. Tento dodatok obsahuje 5 strán a prílohy č . 1 a 2. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach , z ktorých poistník obdrží jedno, a 
poisťovateľ dve vyhotovenia. 
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7. V prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa 
účinnosti tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali , že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie 
v tiesní, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho odpisujú. 

Dubnica nad Váhom, 21.12.2017 

Bratislava, 21 .12.2017 

CSOB Poisťovňa, a.s. 

~ES/o 

Bc. Veronika Kvasňovská Ing. Daniel Valent
·-·-·-·-----·--------- ·- ·-·- ____ ' ·---·-·-·--------·-·-·----· 

...A.. 

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
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