
KOI4U?Zt Dodatok Č. 8
k poistnej zmluve 4419011726

KOMUNÁLNA poisťovňa, as.
Vienna Insurance Group
Stefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA

v zastúpení: Ing. Jozef Maš!ej, regionálny manager pre extemý obchod na základe splnomocnenia
IČO: 31595545
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 33451B
(ďalej len poisťovňaa)

a

Obec Šarišské Jastrabie
Sarišské Jastrabie 257, 065 48

v zastůpení: PaedDr. Ľubomír Rešetár, starosta obce
IČO: 00330213
(ďalej Jen „poistený“)

uzatvárajú dodatok Č. 8k PZ Č. 4419011726 podra Rámcovej dohody č. RD —0812018

S účinnosťou od 1.8.2022 (O0:OOh) sa menípoistná zmluva nasledovne:

Vložka č. 1 Živelné poistenie
b) Zaraduje sa do poistenia hnutefný majetok v rámci projektu ziepšenie krúčových

kompetenciížiakov vo vyučovacom procese ZS s MŠ Sadšské Jastrabie vedený v
ůčtovnej evidencii poisteného, na novů cenu, na agregovanú poistnú sumu 127 748,76 EUR

Sadzba v Agregovaná PS Ročně poistné Spol uúčasť
b) 0,17 127 748,76 EUR 21,72 EUR Franšíza 100 EUR

Celkové rotné poistné 21,72 EUR

Adresa rizika: podl‘a účtovnej evidencie

Vložka č. 2: Poistenie pre prípad odcudzenia
Navyšuje sa poistná suma o:
b) Sůbor hnuterněho majetku, všetkých ůčtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru a dopravných
prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na obstarávaciu cenu a
hnuterného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatěho hnuteľného majetku vedených
v účtovnej evidencii poisteného, na novů cenu, na prvé riziko, na PS 10 000 EUR

g) Súbor hnutefného majetku vrátane DHM, nventáw a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený
v ůčtovnej evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu, na prvé riziko, na PS 10 000 EUR pre riziko
vandalizmus nezistený a zistený páchatef.

ISadzba v %c j Agregovaná PS j Ročně poistné Spoluúčasti
b) 1,00 10000,OOEUR 10,OOEUR 0,00

g) 0,60 10000,OOEUR 6,OOEUR 66,39

Celkové ročně poistné I 16,00 EUR
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Vložka č. 2: Poistenie strojov a elektroniky
Navyšuje sa poistná suma o:
a) Stroje, prístroje, elektronické prístroje a zahadenia, vedené v účtovnej evidencii poisteného, vo

všetkých ůčtovných triedach na novú cenu, na 1. riziko, na poístnú sumu 15 000 EUR

Ročně poistné

I a) 2,50 15000,OOEUR 37,5OEUR 33,19EURI

Celkové ročně poistné 37,50 EUR

1. živelnépoistenie — áno - 4949633,loEuR 841,45EUR
2. Postenie proti odcudzeniu áno 277 OOEUR 222,40 EUR
3. Poisteníe prerušenia prevádzky—živelné nie
4. Poistenie strojov a elektroniky áno 53000,00 EUR 137,50 EUR
5. Poistenie prerušenia prevádzky —strojně nie
7. Poistenie skla áno 1000,00 EUR 20,00 EUR
8. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie

9. Poisteniezodpovednosti zaškodu áno 40000.00EUR 220,OOEUR

Upravené celkové ročné poistné: 1447,35 EUR
Na dodatok sa vzťahujú všetky riziká a poistné sumy podra poistnej zmluvy.
Ostatně položky tejto poistnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Ročně poistné za dodatok č.8 predstavuje sumu 75,22 EUR.
Nové ročné poístné za poistnú zmluvu a dodatky predstavuje sumu: 1 447,35 EUR, štvrťročná splátka
361,84 EUR.
Alikvotné poistné za dodatok č.8 za obdobie od 1.8.2022 do 30.9.2022 je 12,54 EUR.

V Šarišskom Jastrabí dňa 29.7.2022
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V Prešove dňa 29.7.2022
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ti,

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Ing. Jozef Mašlej

regionálny manager pre externý obchod
na základe splnomocnenia
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r Celková poistna suma Ročně pontnk

Obec Šarišské JasfráijTz.
PaedDr. Lubomir Rešetět«:

starosta


