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Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve skupinového poistenia elektronických zariadení č. 9059800029 
 
uzatvorená medzi: 
 
Generali Poisťovňa, a. s.  
so sídlom:  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:  35 709 332 
DIČ:    2021000487 
zapísaná:  v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B 

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

zastúpená:  Ing. Juraj Jurčík, MBA, člen predstavenstva 
  Ing. Andrea Leskovská, člen predstavenstva 
IBAN:   SK35 0200 0000 0000 4813 4112 
BIC/SWIFT:  SUBASKBX 
(ďalej len „Poisťovateľ“) 
 
a 
 
Slovak Telekom, a.s. 
sídlo:   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
IČO:   35 763 469                     
Zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B 
zastúpená:  Dušan Švalek - prokurista 
  Ing. Peter Škodný - prokurista 
IBAN:   SK12 0200 0000 0016 3486 2854  
BIC/SWIFT:  SUBASKBX 
(ďalej len „Poistník“) 
 
(„Poisťovateľ” a „Poistník” spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany" resp. jednotlivo aj ako „Zmluvná 
strana“) 
 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2016 Poistnú zmluvu skupinového poistenia elektronických zariadení 
č. 9059800029 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2.2.2017 (ďalej len „Poistná zmluva“). Zmluvné strany sa 
dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Poistnej zmluve (ďalej len „Dodatok“). 

 
Článok II 

Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od účinnosti tohto Dodatku sa Poistná zmluva mení nasledovne: 
Článok 5.2. sa mení: 
 

„Pre Zariadenie typu mobilný telefón a tablet je poistenie možné uzatvoriť na Zariadenie zakúpené 
za minimálne 100 Eur a maximálne 2000 Eur.“  

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu originálu. 
Poisťovateľ obdrží jeden rovnopis a Poistník obdrží jeden rovnopis.  

2. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom podpisu 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Ustanovenia Poistnej zmluvy týmto Dodatkom 
nedotknuté zostávajú v platnosti a účinnosti. 
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3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.2 k Poistnej zmluve pred jeho podpisom prečítali, 
že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich vôle, zrozumiteľne, že nebol uzatvorený 
v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 


