
Union Číslo poĺstnej zmluvy'1l-317954:,
Dodatok č. 1

DODATOKPoisťovňa

Poisten ie poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Union poist'ovňa, a. s., KaradŽičova 10' 813 60 Bratislava í, Slovenská ľepublika
lÖo: sĺ 322051 DlČ: 2020800353

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. c. 383/8
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(d'a lej len,, poist'ovatel"')

a

obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 6, 956 04 Nitľianska Blatnica
ICO: 00 310 824

zapísaná v Štatistickom reg i stri o rga n izáci í S R
(dalej len ,,poistník a poistený")

uzavierĄÚ podl'a s 788 a nasl. občianskeho zákonníka ć,.4011964 Zb' v znení neskorŠích zmien a
doplnkov tento dodatok Ö' 1 k poistnej zmluve 11-3'17954, ktoý tvoríjej neoddelitel'nú súčasť

Účinnost' Dodatku č. 1: od 29.01.2021nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení
potvrdenia o jeho zverejnení poisťovateľovi, alebo ak takéto
potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doruÖené v deň nasledujúci po
dnijeho zveĘnenia v obchodnom vestníku pokial'bol zverejnený
na návrh poisťovatel'a (ust' $ 5a zák. ć.211ĺ2000 Z. z' a $47a ods
2 oböianskeho zákonnĺka)

Predmetom Dodatku č.1 je:
1. Úprava poistnej doby

1. Uprava poistnej doby
od účĺnnostitohto dodatku sa upravuje znenie poistnej doby nasledovne:

Pôvodné:
,,Poistná doba: od 22.01.2021

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jej zverejnení
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dnijej zveĘnenia v obchodnom vestníku pokial'bola zverejnená
na návrh poisťovatel'a ($ 5a zák. ć,. 21112000 Z' z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 31 .01.2021"

Nové:
,,Poistná doba: od 22.01.2021

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doruÖení potvrdenia o jej zverejnení
poisťovatel'ovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dnijej zverejnenia v obchodnom vestníku pokial'bola zveĘnená
na návrh poisťovatel'a ($ 5a zák' č,.211ĺ2000 Z. z' a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 31 .03.2021"
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ostatné podmienky v Poistnejzmluve ostávajú nezmenené.

Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktoých jeden dostane poistený a jeden poisťovatel'

V Nitrianskej Blatnici, dňa 28.01.2021 V Bratislave, dňa28.01'2021
Union u192

Číslo obchodnej zmluvy:
Meno získatel'a:
C íslo získatel'a/panel :

11-MAK-027
Respect Slovakia, s.r.o.
PANEL 5

Poi ovňa
a.s.

ĺ0' 813 60 Brat|slava

poisťovatel'
lng. Veronika Kvasňovská

špecialista upisovania poistného rizika

poistnílďpoistený
Mgr. MichalToman

starosta

Upisovatel' poistného rizika: lng. Veronika Kvasňovská
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