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Dodatok CDE k Poistnej zmluve č.8-863-003149

Zmluvné strany:

Colonňade lnsurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredn íctvom

Colonnade lnsurance S.A., pobočka poist'ovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, O42 80 Košice, Slovenská republika
tčo: so 013 602
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Po, vložka číslo 591A/
DlČ: 4120026471 tČ opH: sK4120O26471
v zastúpení: lng. Marian Bátovský, vedúci pobočky
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky SWlFT C|T|SKBA
IBAN: SK16 8130 0000 0011 0210 0306

(d'alej len,,poi stitel"')

a

základná škola s materskou školou,íoz.or
Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, 9't7 01 Trnava, Slovenská republika
lčo: go 08O 772
zastúpená: štatutárnym zástupcom/štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z registra, v ktorom je

spoločnost' zapísaná

(d'alej len ,,poistník / poistený")

u_zatyár_alt
v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka tento

Dodatok CDE
k Poistnej zmluve č. 8-863-003149

(d'alej len,,Dodatok')



1)

2)

predmet Dodatku

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na doplnení Poistnej zmluvy č. 8-863-003149 o Výluku
prenosných chorób.
Výluka prenosných chorób (Communicable Disease Exclusion) znie:

yÝlurn pRENosNÝcH cHonóe

Bez ohl'adu na akékol'vek protichodné ustanovenia tejto poistnej zmluvy (v znení jej dodatkov
a neoddelitel'ných súčastí), sa týmto dojednáva, žetáto poistná zmluva sa nevzt'ahuje na akékolVek
poškodenie, zničenie, stratu, zodpovednost', nárok, náklady alebo výdavky akejkol'vek povahy,
priamo alebo nepriamo spósobené, vzniknuté, či vyplývajúce z alebo súvisiace s prenosnou
chorobou alebo priamo alebo nepriamo spósobené, vzniknuté, či vyplývajúce z obavy alebo
hrozby (skutočnej alebo vnímanej) prenosnej choroby, bez ohl'adu na akúkol'vek inú možnú príčinu
alebo udalost', ktorá by mohla k prenosu choroby, obave z jejprenosu alebo hrozbe prenosu choroby
prispiet', a to súbežne alebo v akomkol'vek inom poradí.

Pod pojmom prenosná choroba sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie akákolVek choroba,
ktorá móže byť prenášaná prostredníctvom akejkol'vek látky alebo prostriedku z akéhokol'vek
organizmu na akýkolVek iný organizmus, pričom:

2.1. látka alebo prostriedok zahiňajú najmá (nie však iba) vírus, baktériu, parazit alebo iný
organizmus alebo akékol'vek ich variácie, bez ohl'adu na to, čisa považujúza živé alebo nie, a

2.2. spósob prenosu, či už priamy alebo nepriamy, zahiňa najmá (nie však iba) prenos vzduchom,
prenos telesnými tekutinami, prenos z alebo na akýkol'vek povrch alebo objekt, pevný,
kvapalný alebo plynný alebo medzi organizmami, a

2.3. choroba, látka alebo prostriedok móže spósobit' poškodenie alebo ohrozenie l'udského
zdravia alebo životných podmienok, alebo móže spósobiť škodu alebo ohrozit', spósobit'
zhoršenie, alebo stratu hodnoty majetku, ohrozit', spósobiť zhoršenie alebo stratu predajnosti
majetku alebo ohrozit', spósobit'zhoršenie alebo stratu možnosti užívania majetku.

S prihliadnutím na ostatné dojednania, podmienky a výiuky uvedené v tejto poistnej zmluve, výluka
prenosných chorób sa nevzťahuje na škody priamo spósobené poistnými nebezpečenstvami,
ktoré sú v poistnejzmluve dojednané, ak tieto poistné nebezpečenstvá spósobia vecné poškodenie
poisteného majetku, vrátane akýchkol'vek škód s časovým prvkom (pokial' sú poistené touto
poistnou zmluvou). Takéto škody ostávajú nad'alej poistením kryté, Pre potreby tejto výluky
sa pod škodou s časovým prvkom rozumie prerušenie prevádzky, spátné pósobenie škód
z prerušenia prevádzky alebo akákolVek iná následná škoda.

Toto dojednanie platí pre akékolVek poistné krytia, t. j, aj všetky rozšírené poistné krytia, pripoistenia,
odchylné dojednania (výnimky) z akýchkolVek výluk dojednané touto poistnou zmluvou.

Dodatok CDE k Poisttwj zmluve č. ?-$U-aWl4S
Sprostrerlkovatel': U n iverzál na maklérska spo/odrtosí] s.ro.

1.

2.

3.

4.
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záverečné ustanovenia

1) Ustanovenia Poistnej zmluvy č. 8-863-003149, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú
bezo zmeny.

2) Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
3) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnost'dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4) Tento Dodatok tvorí neoddelitel'nú súčast'Poistnej zmluvy č. 8-863-003149.

2 1 APn. ffil
y . TkY l,Y.E,,...,.,, dňa ..ť,g,,,t,,2?.4/ V Bratislave, dňa

528 l 2111

Bátovský
pobočky

registra podpisuje splnomocnená osobaiosoby, prosíme spolu s podpísaným dodatkom zaslať aj plnú moc.

,lUIl UĎUg - Ďtdtut
v zmysle Výpisu z

zástupcovia
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Dodatok CDE k Poistnej zmluve č. B 863-00314S
Sprostredkovatel': Univerzálna maklérska spo/oinosll s.r.o.

Za poistitel'a:
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