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Dohoda k poistnej zmluve č. 9051318007 / 7000009311 
o poskytnutí z ľavy na poistnom 

 
Pois ťovate ľ Generali Pois ťovňa, a. s.  
 Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B  
 Č. účtu: BBAN 0048134112/0200  
 IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 
 4112 BIC/SWIFT kód: SUBASKBX  

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS.  

 V mene ktorej koná:  
 Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Potúček, funkcia: vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku  
 a zodpovednosti  
 Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balia, funkcia: riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a  
 zaistenia 

a 

Poistník Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov RA ČA  
 Pri vinohradoch 8001/267, 831 06 Bratislava 
 IČO: 30 804 191 

 V mene ktorej koná:  
 Oprávnená osoba uvedená v podpisovej časti tejto dohody. 

 
uzavierajú s účinnosťou od 01.12.2019, 00:00 hod. túto dohodu k poistnej zmluve 
č. 9051318007 / 7000009311 o poskytnutí zľavy na poistnom (ďalej len „dohoda“). 
 
 
 
Poisťovateľ poskytuje na poistnej zmluve č. 9051318007 / 7000009311 v rozsahu a za 
podmienok poistenia platných ku dňu vystavenia tejto dohody zľavu na ročnom poistnom.  

Výška ročného poistného po zohľadnení poskytnutej zľavy podľa tejto dohody predstavuje: 
 
Ročné poistné: 1 942,59 EUR 
Daň: 155,41 EUR 
Ročné poistné s daňou: 2 098,00 EUR 
 
 
Dátum splatnosti poistného dojednaný v poistnej zmluve č. 7000009311 ostáva zachovaný. 
Dátumy splatnosti jednotlivých splátok poistného dojednané v poistnej zmluve 
č. 9051318007 / 7000009311 ostávajú zachované. 
 

 

 

 

 

  

I. Predmet  
 dohody  
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1. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poistník a poisťovateľ obdrží 
po jednom rovnopise.  

2. Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy č. 7000009311.  

3. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy neupravené touto dohodou zostávajú v platnosti 
bezo zmien.  

4. Poistník a poisťovateľ vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe ich vážnej 
a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia dohody sú pre 
nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok alebo v omyle, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú.  

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

V Bratislave dňa 28.10.2019 

 

 

 ................................................................ ................................................................ 

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Generali Poisťovňa, a.s. 

 RAČA 

meno a priezvisko:  ...................................................  Mgr. Tomáš Potúček 

funkcia:  .....................................................................  vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a  

  zodpovednosti 

 

 ................................................................ ................................................................ 

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Generali Poisťovňa, a.s. 

 RAČA 

meno a priezvisko:  ...................................................  Ing. Tomáš Balla 

funkcia:  .....................................................................  riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia  

 

 

II. Záverečné 
ustanovenia 

podpísané podpísané 

podpísané 

Mgr. Ján Kmeť, PhD. 

riaditeľ 


