
KL l eu'i

Dodatok č. 7
k poistnej zmluve č. 800 400 2704

Poist'ovatel' čsoB Poisťovňa, a.s,
Žižkoya 11,81 1 02 Bratis|ava, Slovenská republika
lčo: 31 325 416, lč DpH: SK7020000218
Zapísaná v oR SR okresného súdu Bratjslava l, odd,: Sa, vl. č.444lB
Poštová adresa: P, 0. BOX 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka: 0850 1 11 303
zastúpený: lng. Jožka Awsiukiewicz, regioná|ny riadite|'poistenia podnikate|ských rizík, Divízia

externej distribúcie poist'ovne

v zmysle poverenia č , 2020l04lPOV lED

poistník Obec važec
Na Harte 19, 03261Važec, Slovenská repub|ika
lč0: 00 3,15 842
Zapísaná V Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom sR
císlo účtU: sK65 0200 0000 0000 23923342
Tel.,,044 l5294 121
zastúpený: lng, Milan Lištiak, starosta obce

Poistený zhodný s poistníkom

uzavrelí podl'a § 788 a nasl. občianskeho zákonníka (d'alej len ,,oZ") tento dodatok k poistnej zmluve

(d'alej len "dOdatok"), ktory spolu s poistnoU zmluvou č. 800 400 2704 tvori neoddelitel'ný celok,

čAsŤ L
úvoottÉ usrlloveHtl

1, Účinnost' poistnej zmluvy: od í5.06.20í5 00:00 h. na dobu néurčitú.

2, Účin nost' dodatku č, 7: od 09.04.2021 00:00 h.

3, Vzájomné práVa a povinnosti ZmluVných strán sa riadia touto poistnoU zmIuvou, jej prípadnými
dodatkami, poistnými podmienkami poisťovatel'a, ktoré sú prílohou zmluvy atvoria jej neoddelite|'nú
súčasť.

4, Správca poistnej zmluvy: lng, LUcia Bachledová, tel, č.052/ 7877 7086, e-mail: Ibachledova@csob,sk.

5, Sprostredkovatel poistenia: l\4ERKURY BRoKER, s.r,o,, tel, č,09,18 536 319, e-mail:
ihaUke@rnerkUrybroker,sk,

6, Predmet dodatku: Zmluvné skany_sa dohodli, že týmto dodatkom sa
a) v Casti ll,, DrUh poislenia 1, C|, 2 aktualizuje poistná surna pre predmet poistenia pod p, č, 

,1,

b) na základe bodu a) aktualizuje príloha č, 1,

c) na základe písm, a) a b) meni Časť lll, Poislné, splalnosť poistného,

Znenie poistnej ZmlUVy v Zmysle tohto dodatku sa mení nas|edovne: ' .| ,. -

o
čsoB
aOlsJOvi^

čsoB poistbvňa, a.s,
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čnsŤ tt.
OBSAH ZMLUVY

DRUH PolsTENlA r
PolsTENlE MAJETKu - žtveLrue potsterule

článok 1
Poistné podmienky

článok 2
Predmet poistenia,
poistná suma

Pre posteí e platl€ a lozsah poistenia určUjú:

xfi iůď:§i**;ffi ffi ;i;,55i1iyi:::!tr:",ťí:]:či§iln:i",- zmluvne dojednania pre poistenie miest á .o.i zo r,,ro Zori?j.ai#iliŠ]ro r't"r

- p, č, = poraooGTisió

Článok 3
Miesto poistenía

článok 4
poistené riziká

Článok 5
Spoluúčast'

článok 6
Limity poistného
plnenia

článok 7
osobitné doiednania

čsoB poistbvňa, 
a,s,

Dodatok č, 7 k poj§t|ejzmluve č. 80o 4o0 2704

Pre predmety polstenia Uvedené V Čl, 2 pod p. č, 1 , 2, 5 a 6:Pre predmety poistenia uvedené v Čl. 2 pod p. č, 3 a 4:

Píe predmety poistenia Uvedené v Čl. 2 pod p. č, 1 a 3: podl'a prílohv č. 1pre predmety poistenja uvedené v čl. 2 poo i,. e. z , š, Á":lřž§i'rjš, ót.r.ká 339, 032 6í važec

ii:ií:jil;li:[Hj:íJ3j3lí;3l ifiíi ;, á, í*[§*ii"i[1!i 
c tsaa+' osz'iiv.i?

Živelné poistenie (V zmysle Čl. í oPP zvL 2012).

] ifi-$íilíffiill;,l;íff:' lro 4 pism, a) opp zvl 20,í2 sa dojednáva ročný limit plnenia vo

:, ;ť;;íŤnfrťfi"J,:,.11#,,iliiíí[li§i Tiů:.,] .,i:9,ilh{lT ;;;;;; ;;;;;;
3 Prepostnérzká]"";áčď;,ž,ť,l{,,:,!ťi,i:fiT];,:f:ii3ffiT;ffirfili,,::?:i;:i.,Ť,il;

|lmit plnenia vo \,^iške poístnejsumy spolu uu.o.nq u órJniu z, ,.r"l^llíe"vsak 10 000 000,00 Eur,

] lrl'r.'n1.o|,',.'*ých 
srín Uvedených v článku 2 tohto druhu poistenia na jednotlivé miesta poistenja je

2.3f*'t,ffp1:jÍ'.H3,,',.1|1.fl. 
9, ods, 3,, písm, e) sa poistenie vzťahuje aj na khovisko, ktoré nie je

150,00 Eur
30,00 Eur

Prednet poístenia

vlastná vedlalšia stavĎi- kateooriat
(multjfunkčné ihrisko a tržnicá) 

-

119ir, Jtastnlctr 
vlroonlcrr ;nEGoziowcrr

Zarladeni, šne.ifijí^VáĎli^h t, ň.il^L^ : / 174 716,81

:ITl"::d:"!,ý.OnňT pňu.ortŇrl.t r;no..t
speclikoVanÝch V prí|ohe č, 2

,v|astnávedla]šDiiáibá]litegorialítribúnana-_-
lUtbalovom ihriskU)
vtastna vedtal§ŇávbiTategiria a 1kám.erodsystém obce)

slla|a 2 l 7

p.č.-

poisín,
,očítaná
suma v Eur DPH poistná hodnota

2
s nOV

162368,44 s nová hodnota
3

s nová hodnota
4

1 960,53 s nová hodnota
5

23 629,00 s nová hodnota
6

21 960,00 s nová hodnota



DRUH PolsTENlA 2
PolsTENlE MAJETKU - PolsTENlE PRE PRiPAD oDcUDzENlA

Článok 1 Pre poistenie platia a rozsah poistenia UrčUjú:
Poistné podmienky - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PN/A 2012 (d'alej len'VPP Pl/A 2012")- osobitné poistné podmienky pre poistenie odcudzenia a Vandalizmu oPP oDV 2012 (d'alej |en ,,oPP

oDV 2012)
- Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzenju ZD7AB-C2012
- Zmluvné do]edn ania pre poistenie miest a obcí ZDN4o2015(ďalei len'ZD lvo 2015'')

Článok 2
Predmet poistenia,
poistná suma

ósoB Poisťovňa, a,s.
Dodatok č, 7 k poistnejzmluve č, 800 400 2704

p.Č,- Predmet poístenia Napočítaná
poistná suma v Eur

DPH poistná hodnota

1

stavebné súčasti súboru vlastných bUdov
a vedlajších stavieb - vo vnútri a na vonkajšej sřane
budovy

3 000,00 s prvé riziko

2
výber v|astných výrobných a prevádzkových
zariadení, špecifikovanÝch V orílohe č. 1

174 716,81 s nová hodnota

3
výber cudzích Výrobných a prevádZkových zariadení,
špeciíikovaných v prílohe č, 2

1960,53 s nová hodnota

4
staVebné súčasti súboru Vedl'ajších stavieb kategórie
B (kamerový systém obce)

3 000,00 s prvé riziko

PolsTNÁ sUMA sPoLU: 182 677 ,34
- 

p, č, = poradové číslo

Článok 3 Pre predmety poistenia uvedené v Čl, 2 pod p. č. 1 a 2: podla píílohy č. 1,
Miesto poistenia AreálZŠ a l/Š, Štolská 339,032 61 Važec

Hlavná ul. parcela C 1586/4, 032 61 Važec
Pre predmet poistenia uvedený v d. 2 pod p. č. 3: ZŠ a MŠ, Š<olská 339, 032 6,1 Važec
Pre predmet poistenia uvedený v Ó. 2 pod p. č. 4| intravilán obce Važec

Článok 4 1. Krádež vIámaním, lúpežné prepadnutie, vandalizmus (v zmysle čl. 1, bod 1. a2. oPP oDV2012): pre
Poistené riziká predmety poistenia Uvedené v Čl. 2 pod p, č. 1 až 4

2. Vonkajší vandalizmus (v zmysle bodu 3, Čt. t. zo tr,lo zo1s1: pre predmety poistenja uvedené V čl, 2 pod
p.č. 1a4

Článok 5 Pre predmety poistenia uvedené v Ó.2 pod p.č, 1 až 3: 30,00 Eurspoluúčasť Pre predmet poistenia uvedený v Čl, 2 pod p,č. 4: 50,00 Eur

Článok 6 1, V rámci poistnej s{my Uvedenej pre predmet poistenia uvedený v Článku 2 pod p, č. 1 sa pre poistné
Limity poistného riziko Uvedené v Článku 4 bod 2. tohto druhu poistenia dojednáva ročný limit plnenia Vo výškeplnenia ,1 

500,00 Eur.
2. Pre predmet poistenia uvedený v Čl. 2 pod p.č. ,! sa v rámci limitu plnenia pre poistené riziko uvedené

v Článku 4, bod 2. dojednáva ročný limit plnenia pre sprejerstvo (v zmysle Ůodú 1, Článku 7) vo výške
í 000,00 Eur,

3. V rámci poistnej sqmy uvedenej pre predmet poistenia Uvedený V Článku 2 pod p. č. 4 sa pre poistné
riziko uvedené vClánku 4 bod 2, tohto druhu poistenia dojednáva ročný limit plnenia Vo Výške
3 000,00 Eur,

Článok 7 Pre účely tejto zmluw sa za spreje$vo považUje úmyselné poškodenie alebo zničenie povrchu veci
O§obitné dojednania akýmkolvek znečistením, zafaóením a pod. (napr. sprelermi). Toto poistenie sa vzt'ahuje iba na poistné

Udalosti, ktoré boli vyšetrené políciou,

stlana 3 / 7



DRUH PolsTENlA 3

PolsTENlE MAJETKU - PolsTENlE sKLA

Článok 1 Pre poistenie platia a rozsah poistenia UrčUjú:
Poistné podmienky - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPPP|VA2012 (ďalej len ,,VPP PMA 2012")- osobitné poistné podmienky pre postenieskla OPP SKL 2012(d'alej len,,oPP SKL 2012'')- Zm|Uvné dojednania pre poistenie miest a obciZD M0 2015 (ďalej len 

'ZD 
l/o 2015'')

p.č.- Predmet poístenia Napocítaná
poistná suma v Eur

DPH poistná hodnota

1

súbor Vsadených a osadených skie| - zasklenie
stavebných súčastí a príslušenstva bUdovy
a vedl'ajších stavieb, vrátane nalepených snímačov
zabezpečovacích zariadeni, naIepených íólií,
nápisov, malieb alebo inej výzdoby na poistenom
skle

700,00 s prvé riziko

PolsTNÁ sUMA sPoLU: 700,00
" p.č, = poradové čislo

Článok 2
Predmet poistenia,
poistná suma

Článok 3
Mie§to poistenia

Článok 4
Spoluúčasť

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia,
poistné sumy

čsoB poistbvňa, a,s.
Dodatok č, 7 k poistnejzm|uve č, 800 400 2704

podía prílohy č, 1
Hlavná ul. parcela C 1586/4, 032 6,1 Važec

30,00 Eur

DRUH PolsTENlA 4
PO|STENlE STROJNÝCH A ELEKTRONlCKÝCH ZARIADENÍ

Pre poistenje platia a rozsah poistenia UrčUjú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektronických zariadeni VPP SEZ 2012 (d'a|ej len

,,VPP SEZ 2012)

p.Č.r Predmet poistenia Napočítaná
poistná suma v Eur

DPH

1 súbor vlastných stroiov a e|ekkonických zariadení 34 588,,14 s
2 kamerový systém obce 2,1 960,00

PolsTNÁ sUMA sPoLU: 56 548,14
- p. č, = poradové číslo

Článok 3 Pre predmet poistenia uvedený v Čl, 2 pod p,č. 1: podla prílohy č, 1
M iesto poisten ia Pre predmet poistenia uvedený v Čl, 2 pod p.č. 2: intravilán obce Važec

Článok 4 Poistenie strojov a elektronických Zariadení proti Všetkým rizikám (v zmys|e čl. 5, VPP sEZ 2012)
poistené riziká

článok 5 3%, min, 100,00 EUr
Spoluúčasť

Článok6 1, Pre poistenie podla Druhu poistenia 4 sa pre predmet poistenia UvedenýVČl,2 pod p,č, 1dojednáVa
Limity poistného ročný lirnit plnenia vo výške 3 458,81 Eur,plnenia 2, Pre poistenie podl'a Druhu poistenia 4 sa pre predmet poístenia Uvedený v Čl, 2 pod p,č, 2 dojednáVa

ročný limit plnenia Vo výške 3 000,00 EUr,
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článok í
Poistné podmienky

článok 2
Územný rozsah
poisténia

článok 3
Rozsah poisten|a

článok 4
Poistná suma,
sublimit

čsoB poislbvňa, a.s,
Dodatok č, 7 k poistnejzmluve č. 800 400 2704

DRUH POlSTENliA 5
PolsTENlE zoDPoVEDNosTl zA ŠKoDU

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určUjú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2012 (dalej len 

'VPPZoD 2012,)
- Zmluvné dojednania pre poistenie miest a obcí ZD Mo 2015 (ďalej len 

'ZD 
Mo 2015")

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika,

'l. Touto zmluvou sa dojednáva poistenie právnym predpisom stanovenej všeobecnej zodpovednosti
poisteného za škodu spósobenú inému v zmysle Článku 4 bod 1 vPP zoD i012.

2, Touto zm|uvou sa dojednáva poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú vadným výrobkom v zmysle
c|ánku 4 bod 3 VPP ZoD 2012.

3. Touto zmluvou sa dojednáva zodpovednosť poisteného za škodu spósobenú v súvislosti s výkonom
samosprávy v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4, Touto zmluvou sa dolednáva zodpovednosť za škodu poisteného ako poskytovatela sociálnej služby
spósobenú prijímatelovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z, z. o sociálnych službách,

5. Touto zmluvou sa dojednáva právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu
spósobenú inému vyplí/ajúcu z výkonu vlastnickeho práva, džby alebo iného oprávneného užívanja
nehnulelností poisteným (ďalej len ,,zodpovednosť z vlastníctva nehnutepností") v zmysle čl. 6 bod 6
písm. j) VPP ZOD 2012.

6. Touto zmluvou sa dojednáva poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú regresnými nárokmi
zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v dósledku nedbanlivostného protiprávneho
konania poisteného voči tretím osobám alebo nárokov z dóvodu pracovného úrazu aiebo choroby
Z povolania a za Škodu \rzniknutú regresnými nárokmi Sociálnej poisťovne v dósledku nedbanlivostnéhó
protiprávneho konanja poisteného voči tretím osobám alebo zamestnancom poisteného, (ďalej Ien

"regresy 
zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne" v zmysle čl. 6 bod 6 písm, h| vPP zoD 2i12.

7, Dalej sa doJednáVa aj poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú:
a) v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním škól, škólok

zariadenížiakom v zmysle Č1,7 bod 4 ZD Mo 2015,
b) na osobný_ch veciach zamestnancov, žiakov uložených v uzamknutých kanceláriách alebo šatniach

v zmys|e C1.7 bod 5 ZD Mo 2015,

apodobných výchovno-vzdelávacích

c)
d)

e)

0

s)
h)

v súvislostis Výstavbou, údžbou a správou miestnych komunikáciív zmys|e Čl.z ooo z ZD tr,to z0l s,
na veciach, ktoré si uňho zamestnanec od|ožil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s
nimi na mieste na to Urcenom v zmysle Č1,7 bod 10 ZD Mo 2015,
skladovaním odpadu a prácamis ním spojenými v zmysle Čl.z noo ,tt ZD lvo 2015,
vzniknutú Znečistením Vód, pódy,_ovzdušia, ílóry a fauny v dósledkU náhlej a nepredvidanej poruchy
ochranného Zariadenia V zmysle Č1.7 bod 12ZD Mo 2015,
Zodpovednosť za škodu spsobenú pri organizovanej športovej činnosť V zmysle Č1,7 bod 

,13 
ZD lvo 2015,

zodpovednosť za škodu spósobenú usporiadaním ku|túrnych a spoločenských podujatí v zmysle Č1.7
bod 14 ZD MO 20'15,

'1 , Pre jednotliVé poistené riziká podla ČlánkU 4. tejto časti zmIuVy (d'alej |en 
'poistené 

riziko") sa dojednáVa
sUma:

poistené riziko výška poistnei sumv v Eur
Poistenie Všeobecnej zodpovednosti Za škody Vrátane zodpovednosti za
škodu spósobenú vadným výrobkom

,16 
600,00

Poistenie zodpovednosti poisteného Za škodu spósobenú v súVislosti
s Výkonom samosprávy v zmysle zákona
č, 369/1990 Zb, o obecnom zriadení
Poistenie zodpovednosti za škodu poisteného ako poskytovatela
sociálnej s|Užby spósobenú prijímate|'ovi sociálnej služby V zmysle
zákona č. 44812008 z. z, o sociá|nych službách
Poistenie Zodpovednosti Z Vlastn íctva nehnUtel'ností
Regresy zdravotných poisťovni a Sociálnej poisťovne
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2 
?'..ji1'l1P9i.^§|_é v zmysle Čl, 3 bod 7 tejto poistnej zmluvy ie sublimit poistnej sumy stanovený V odd. 2
Cl, 7 ZD Mo 2015.

článok 5
Spoluúčasť 30,00 Eur

čAsŤ lll.
PolsTNÉ, sPLATNosŤ PolsTNÉHo

1, Poistné podla § 796 oZ je bežné,

2, Ročné poistné (vrátane dane Z poislenia) Za poistenie podta tejto umluvy pozostáVa z:

Drul poistenia poistné v Eur
1, ŽiVelné poistenje 4 455,65
2. odcudzenie vrátane vandalizmu 168,33
3, Poistenie skla 21,00
4, Poistenie strojoV a elektronických zariadení 222,59
5, Poistenie zodpovednosti za škodq 813,30
sPoLu 5 680,87

obchodná zl'ava: 28 %

Ročné poistné (k úhrade) vrátane danffi 4 090,20
DaňzpoisteniavEur: 302,98
Ročné pojstné bez dane z poistenia V EUr: 3 787 ,22

3, Poistbvatel poskytol poistníkovi zlauu 5% za dlhodobosť poistenia (3 roky), ktorá je zahrnutá Vo Vyššie uvedenej obchodnej
zl'ave, Ak poistnik vypovie tÚto poistnú ZmluVU skór ako k 15-06,2024, je póvinný dop|atiť poisťovatelóvi poistné zod'povedajúce
zl'ave poskytnutej za dlhodobosť poistenia najneskór do 30 dní od ukončenia účinnostiiejto zmluvy,

4, Doplatok poistného za tento dodatok Vo Výške 0,91 Eur je splatný najneskór do 14 dni od uzavretia tohto dodatku,

5, Celkové poistné Vo Výške 4 090,20 Eur bude platené ročne kU dňu 15.06, bežného roka.

6, Poistné poukáŽe poistnÍk prikazom k úhrade na účet poist'ovatel'a číslo: sK39 7500 0000 0002 5501 5933
variabilný symbol: 8004002704 (číslo zmluvy)

člsŤ lv,
ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA

1, Vznik Škodovej udalostije poistník povinný nah|áslt'bez zbytočného odkIadu v sú|ade so Všeobecnými poistnými podmienkami
poisťovatel'a na Call centrum likvidácie, te|.0850 3í1 3,12,

2, Ostatné Ustanovenia poistne] zmluvy č, 800400 2704 ajej predchádzajúcich dodatkov Vrátane prílohy 2, ktoré neboli týmto
dodat|,om dolknuté osláVajú nezmenené,

3, Ak sa niektoré Ustanovenie tejto ZmlUVy stane neplatným alebo neúčinným, nje je tým dotknUtá platnosť a účinnost, ostatných
Uslanovení tejto ZmlUVy, ZmlUvné strany miesto neplatného alebo neúčinného uštanbvenia dohodnú nové znenie ustanoveňia,
ktoré sa najViac priblíži účelU, ktorý zmlUVné strany V čase Uzavretia zmluvy sledovali,

4, Poistné sUmy V tejto zmlUVe stanovil poisiník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť,

čsoB poistbvňa, a,s,
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7.

Poistník/poistený prehlasuje, že:
- sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami

Prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeiiteínou súčasťou,
s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrd'zuje prevzáte Uvedených dokumentov
v písomnej podobe,

- vŠetky Údaje vrálane osobných údajov a odpovedi na písomné otázky poisťovatela Uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú
pravdivé a Úplné, a berie na Vedomie, že na zák|ade odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaného-poistenia vykonáva
poisťovatel ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poisten ia,

- sije Vedomý nás|edkov, ktoré móžu mať nepravdiVé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovatela plniť,
- bol Pred Uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dóležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poiitnej zmluvy v zmysle

Platného zákona o Poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ien 
"zákon 

o pojsťovníctve") a previal ich v písomnej
pOdobe.

Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prí|ohy:
- PrÍ|oha Č 1- Rozdelenie poistných súm budova v|astných výrobno - prevádzkových zariadenína miesta poi§tenia,
- 

_ 
príloha č.2 - zoznam poistených cudzích výrobno - prevádzkových zariadení na miesta poistenia,

poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že uvedené prílohy prevzal a bol oboznámený s ich obsahom,

Tento dodatok obsahuje 7 strán, prilohu č. 1 a je Vyhotovený v troch Vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrži jedno,
sprostredkoVatel jedno a poisťovatet jedno Vyhotovenie.

V pripade nedoruČenia dodatku k poistnej zmluve do sidla poisťovatera V lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti
tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmlUVe považovaný zá neplatný,

Zmluvné strany prehlasu]Ú, že si tento dodatok prečíta|i, že porozumelijeho obsahu, uzavreli ho s|obodne, Vážne, nie V tlesni, nie
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak

važec,08.04.2021
lng, lVilan Lištiak

oP: HE,122406

Poprad,08,04,2021

čsoB poistbvňa, a,s,
Dodatok č, 7 k poislnejZmlUVe č, 800 400 2704
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