
Dodatok č. 1
Číslo poistnej zmluvy: 5720064774 
Stav k dátumu: 12.06.2014

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č.: 5720064774 zo dňa 27.11.2013 
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi

Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generali Poisťovňa, a. S., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel Sa, vložka č. 1325/B, zastúpená Kupec Juraj(ďalej len „poisťovateľ“)
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS 

a

ZŠ J. Hollého Topolčany
J.Hollého 693/3, 95501 Topolčany 
IČO: 37860658
zastúpená: PaedDr. Kapustová Zuzana, štatutár 
(ďalej len „poistník/poistený“)

uzavreli tento dodatok k poistnej zmluve č.5720064774, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa v zmysle predmetu dodatku:

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými 
dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou 
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa:

2.1. mení odsek č,1 Účastníci zmluvy v časti Úvodné ustanovenia tak, ako je vyššie uvedené.

2.2. mení sa časť I. Poistenie stavieb a pre prípad prerušenia prevádzky - straty nájomného (PBS),
časť II. Poistenie hnuteľných vecí a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky (PHP) ako je uvedené v nasledovnom texte 
tohto dodatku.

2.3. dopĺňa sa časť III. Poistenie strojov a strojných zariadení (PST),
časť IV. Poistenie elektronických zariadení (PEZ) ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.

2.4. nahrádzajú VPP PPZ 08 v celom rozsahu novými poistnými podmienkami VPP PPZ 14; poisťovateľ týmto prehlasuje, že 
zmeny vo VPP PPZ 14 oproti VPP PPZ 08 sú nasledovné:

nové znenie článku XVI. (ochrana osobných údajov), 
nové znenie článku XVII. (spôsob vybavovania sťažností), 
článok XIX. (prechodné ustanovenie k EUR) bol vypustený.

Ďalej sa nahrádzajú:
Zmluvné ustanovenia živelného poistenia stavieb - Poistenie stavieb / 2010 v celom rozsahu novými ZU PPZ NV 14, 
Doložka NA1 - poistenie bytového priestoru využívaného na podnikanie v celom rozsahu novou verziou 3,
Doložka NA1 - poistenie nebytového priestoru v celom rozsahu novou verziou 3, 

pričom poisťovateľ vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPZ 08 na nové VPP PPZ 14.

Ďalej sa nahrádzajú:
Zmluvné ustanovenia živelného poistenia hnuteľných vecí - Poistenie hnuteľných vecí - živel / 2010 v celom rozsahu 
novými ZU PPZ HV 14,

pričom poisťovateľ vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPZ 08 na nové VPP PPZ 14.

2.5. nahrádzajú VPP PPKL 08 v celom rozsahu novými poistnými podmienkami VPP PPKL 14; poisťovateľ týmto prehlasuje, že 
zmeny vo VPP PPKL 14 oproti VPP PPKL 08 sú nasledovné:

nové znenie článku XVI. (ochrana osobných údajov), 
nové znenie článku XVII. (spôsob vybavovania sťažností), 
článok XIX. (prechodné ustanovenie k EUR) bol vypustený;

Ďalej sa nahrádzajú:
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Zmluvné ustanovenia poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo 
lúpežou - Poistenie hnuteľných vecí - krádež vlámaním alebo lúpež v celom rozsahu novými ZU PPKL 14,
Doložka K18 v celom rozsahu novou verziou 4,
Doložka K20 v celom rozsahu novou verziou 4, 

pričom poisťovateľ vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPKL 08 na nové VPP PPKL 14.

2.6. nahrádzajú VPP PPST 08 v celom rozsahu novými poistnými podmienkami VPP PPST 14; poisťovateľ týmto prehlasuje, že 
zmeny vo VPP PPST 14 oproti VPP PPST 08 sú nasledovné:

nové znenie článku XV. (ochrana osobných údajov), 
nové znenie článku XVI. (spôsob vybavovania sťažností), 
článok XVIII. (prechodné ustanovenie k EUR) bol vypustený;

Ďalej sa nahrádzajú:
Doložky - Poistenie strojov a strojných zariadení v celom rozsahu novými ZU PPST 14, 

pričom poisťovateľ vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPST 08 na nové VPP PPST 14.

2.7. nahrádzajú VPP PPEZ 08 v celom rozsahu novými poistnými podmienkami VPP PPEZ 14; poisťovateľ týmto prehlasuje, že 
zmeny vo VPP PPEZ 14 oproti VPP PPEZ 08 sú nasledovné:

nové znenie článku XV. (ochrana osobných údajov), 
nové znenie článku XVI. (spôsob vybavovania sťažností), 
článok XVIII. (prechodné ustanovenie k EUR) bol vypustený;

Ďalej sa nahrádzajú:
Doložky - Poistenie elektronických zariadení v celom rozsahu novými ZU PPEZ 14, 

pričom poisťovateľ vyhlasuje, že došlo výlučne k zmene odkazov z pôvodných VPP PPEZ 08 na nové VPP PPEZ 14.

2.8. nahrádzajú VPP VZ 08 v celom rozsahu novými poistnými podmienkami VPP VZ 14; poisťovateľ týmto prehlasuje, že zmeny 
vo VPP VZ 14 oproti VPP VZ 08 sú nasledovné:

nové znenie článku XV. (ochrana osobných údajov), 
nové znenie článku XVI. (spôsob vybavovania sťažností), 
záverečné a prechodné ustanovenia sa nachádzajú v článku XVII.

3. Záverečné ustanovenie

3.1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 12.06.2014. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, 
ostávajú v platnosti.

3.2. Súčasťou tohto dodatku sú aj vyššie uvedené texty zmenených alebo doplnených častí v zmysle ods. 2.

Podpis (a pečiatka) poistníka
Podpis zástupcu Generali Poisťovňa, a. s. 

povereného uzatvorením tejto zmluvy

Sprostredkovateľ poistenia (meno/názov, získateľské číslo, kontakt): 
Kupec Juraj ,80007588 ,0908 782 737
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