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Dodatok číslo: 5 
k poistnej zmluve číslo:  7461001680 

 
A l l i a n z – S l o v e n s k á   p o i s ť o v ň a, a. s.                                (ďalej len „poisťovňa“) 
Dostojevského rad č. 4 
815 74  Bratislava  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 196/B 
IČO:  00 151 700 
DIČ:  2020374862          IČ DPH:  SK2020374862 
v zastúpení: 
Ing. Mojmír Vedej, riaditeľ odboru firemných klientov 
 
Branislav Martinka , vedúci oddelenia underwritingu 

 

Peňažný ústav: TATRABANKA, a.s. č. účtu: 2626006702 / 1100 

a 
Úrad vlády Slovenskej republiky                                                                (ďalej len „poistený“) 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava  
IČO: 00 151 513 
DIČ: 2020845057                               
v zastúpení: Ing. Viktor Nižňanský, PhD. 
                    vedúci Úradu vlády SR  
 
bydlisko..................................................., RČ.................................., č.OP................................. 
Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA č. účtu: 7000060195 / 8180 

 
uzatvárajú 

 
Dodatok č. 5 

 
ktorým sa dopĺňa poistná zmluva č. 7461001680, zo dňa 30.07.1999, uzatvorená v zmysle 

ustanovení Občianskeho zákonníka a v znení dodatkov č. 1 až 4 (ďalej len „poistná zmluva“) 
nasledovne: 
 
 

Na základe Vašej požiadavky sa s účinnos ťou od    01.04.2012     vo vyššie uvedenej poistnej 

zmluve dojednáva odchylne od Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku a tiež od 

Zmluvných dojednaní pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou a Zmluvných 

dojednaní pre prípad škôd spôsobených na hnuteľných veciach krádežou nasledovné: 

 

v Prílohe č. 01 -   Poistenie pre prípad poškodenia alebo zni čenia vecí živelnou udalos ťou  a 
v Prílohe č. 04 -   Poistenie pre prípad škôd spôsobených krád ežou 

 

sa v  prípade dojednania súboru vecí evidovaných na účte „Umelecké diela a zbierky“ , poistenie 

vzťahuje aj na cudzie umelecké diela a zbierky, ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o výpožičke. 
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Aktuálny zoznam týchto diel bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu Výkazu o poistení za príslušné obdobie. 

V prípade, že v priebehu obdobia dôjde k zmene poistených umeleckých diel a zbierok, je potrebné 

poisťovňu o tom písomne informovať.  

Poistná hodnota: je vstupná cena zachytená v účtovnej evidencii vlastníka alebo znalecký alebo 

odborný posudok znalca v odbore histórie a umeleckých remesiel umeleckých diel a zbierok a 

premietnutá do Zmluvy o výpožičke. 

 

Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a ostávajú naďalej v platnosti. 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť od 1. apríla 2012. 
 
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Úrad vlády 
Slovenskej republiky, jeden rovnopis Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 

Bratislava, dňa       Bratislava, dňa  
 
Za poisteného 
 

 
   Za poisťovňu 

 
 
 
 
 
 

 
....................................... ..................................... .................................... 
 Ing. Mojmír Vedej Branislav Martinka 

         riaditeľ odboru firemných 
klientov 

vedúci oddelenia 
underwritingu 

Podpis a otlačok pečiatky poisteného Podpis a otlačok pečiatky poisťovne 
 
 


