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DODATOK č. 10/2017 K POISTNEJ ZMLUVE 
SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POISTENIA č. 200.285 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
sídlo: Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 
IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B 
organizačná zložka Metlife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, 
Dublin, írsko 
zapísaná v írskom Registri Spoločností v Dubline pod č . 415123 Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z 
iného členského štátu 

v mene ktorej konajú: 
Ing. Vieroslav Borš, na základe poverenia Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
ln·g. Pavol Dorčák, na základe poverenia Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

(ďalej aj „poistitel'" alebo „Metlife Europe") 

a 

Materská škola na Ul. D. Štúra č.2116/36 
926 01 Sereď 
IČO: 378 399 77 

v mene ktorej koná: Beáta Lukáčová , riaditeľka materskej školy 
(ďalej aj „poistník") 

1 
(spoločne ďalej aj „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č . 10/2017 k poistnej zmluve 
skupinového úrazového poistenia č.200.285 (ďalej aj „poistná zmluva") 

1. 
Predmet dodatku 

1. V súlade s časťou 5. poistnej zmluvy je poistné splatné nasledovne: 

Termín splatnosti poistného: do 1.10.2017 

2. Platba poistného/poistné obdobie: ročne/rok 

3. V súlade s Časťou 6. poistnej zmluvy sa poistná d~ba predlžuje (obnovuje) nasledovne: 
• 

Poistná doba sa predlžuje: od: 1.10.2017 do: 30.9.2018 

4. Počet poistených: Kategória 1. žiaci elokovaných tried na Ul. Cukrovarskej 730, 926 01 Sereď - 61 

Osobitné 
Kategória 1. 

Typ poistenia poistné 
Poistné za poistné 

' obdobie . podmienky 
Poistné sumy 

hospitalizácia z dôvodu úrazu 
časť XII. 3,00 EUR 83,88 EUR 

(denné odškodné) - H-A 

chirurgická zákrok následkom úrazu - S-A časť XIII. 300,00 EUR 186,05 EUR 

5. Celkové poistné za stanovené poistné obdobie/záloha: 269,93 EUR 

Toto poistné zodpovedá uvedenému počtu poistených, typu poistenia a poistným sumám k 1.10.2017 
a poistitel' má právo upraviť ho vždy ku koncu daného poistného obdobia adekvátne k skutočnému stavu za 
dané poistné obdobie; takto upravené poistné a jeho vyúčtovanie poistitel' následne zašle poistníkovi . Poistník 
je povinný uhradiť poistitel'ovi prípadný rozdiel poistného, ktorý vznikne z vyúčtovania zaplatenej zálohy za 
poistné na dané poistné obdobie a výšky poistného zodpovedajúcej skutočnému stavu za dané poistné 
obdobie, a to do 15 dní od doručenia tohto vyúčtovania poistníkovi. 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribi nova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO.: 47257105, zápis v OR Okr. súdu BA 1, Odd .: Po, Vl. č . : 2699/B, právna forma: org. zložka podniku zahr. osoby - Metlife 
Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v írskom Registri 
Spoločností v Dubline pod č. 415123 cs_PP _0141111A_osrnos19 
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6. Časť 3. poistnej zmluvy sa dopÍňa o písm. f. v nasledovnom znení: 

f. Poistník je povinný najneskôr jeden týžde ň pred uplynutím poistnej doby oznámiť poistiteľovi informácie 
o poistených v rozsahu ich mena, priezviska, pohlavia, dátumu narodenia a zaradenia do príslušnej kategórie 
pre účely obnovy poistenia na ďalšie ročné obdobie v súlade s časťou 6. poistnej zmľuvy . V prípade, ak 
poistiteľ v uvedenej lehote neobdrží od poistníka požadované údaje o poistených, bude poistiteľ pri obnove 
poistenia pre účely tohto poistenia a pre úče ly výpočtu poistného na ďalšie ročné obdobie (poistnú dobu), 
vychádzať z posledne známych údajov o poistených , pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; tým nie je 
dotknuté ustanovenie časti 3. písm. a) poistnej zmluvy. 

11. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.10.2017. 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z toho dva pre poistiteľa a jeden pre poistníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú , že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, 
že dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez 
výhrad, doplnkov a iných zmien a na 2:nak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa : 

Poistiteľ: 

Metlife Europe Limited, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Pavol Dorčák 
na základe poverenia 
Metlife Europe Limited, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Vieroslav Borš 
na základe poverenia 
Metlife Europe Limited, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

V Seredi , dňa : 

Poistní k: 

Materská škola na ul. D. Štúra 2116/36 

Beáta Lukáčová 
riaditeľka .materskej školy 

., 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribi nova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 47257105, zápis v OR Okr. súdu BA 1, Odd.: Po, Vl. č. : 2699/B, právna forma: org. zložka podniku zahr. osoby- Metlife 
Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin , Írsko, zapísaná v Írskom Registri 
Spoločností v Dubline pod č. 415123 cs_PP _014111 1A_0517/0519 
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DODATOK č. 10/2017 K POISTNEJ ZMLUVE 
SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POISTENIA č. 200.284 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 
IČO : 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Po, Vložka č. : 2699/B 
organizačná zložka Metlife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, 
Dublin, Írsko 
zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č . 415123 Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z 
iného členského štátu 

v mene ktorej konajú: 
Ing. Vieroslav Borš, na základe poverenia Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Ing. Pavol Dorčák , na základe poverenia Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

(ďalej aj „poistitel'" alebo „Metlife Europe") 

a 

Materská škola na Ul. D. Štúra č.2116/36 
926 01 Sereď 
IČO : 378 399 77 
v mene ktorej koná: Beáta Lukáčová, riaditel'ka materskej školy 

(ďalej aj „poistník") 
\ 

(spoločne ďalej aj „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č . 10/2017 k poistnej zmluve 
skupinového úrazového poistenia č.200 .284 (ďalej aj „poistná zmluva") 

1. 
Predmet dodatku 

1. V súlade s časťou 5. poistnej zmluvy je poistné splatné nasledovne: 

Termín splatnosti poistného: do 1.10.2017 

2. Platba poistného/poistné obdobie: ročne/rok 

3. V súlade s časťou 6. poistnej zmluvy sa poistná d~~a predlžuje (obnovuje) nasledovne: 

Poistná doba sa predlžuje: od: 1.10.2017 do: 30.9.2018 

4. Počet poistených: Kategória 1. žiaci elokovaných tried na Ul.Fándlyho 752, 926 01 Sereď - 41 

Typ poistenia 
Osobitné poistné Kategória 1. Poistné za 

podmienky Poistné sumy poistné obdobie •• . 
hospitalizácia z dôvodu úrazu (denné odškodné) - H-A časť XII. 3,00 EUR 56,38 EUR 

chirurgická zákrok následkom úrazu - S-A časť XIII. 300,00 EUR 125,05 EUR 

~ 
5. Celkové poistné za stanovené poistné obdobie/záloha: 181,43 EUR 

Toto poistné zodpovedá uvedenému počtu poistených, typu poistenia a poistným sumám k 1.10.2017 
a poistitel' má právo upraviť ho vždy ku koncu daného poistného obdobia adekvátne k skutočnému stavu za 
dané poistné obdobie; takto upravené poistné a jeho vyúčtovanie poistite ľ následne zašle poistníkovi . Poistník 
je povinný uhradiť poistitel'ovi prípadný rozdiel poistného, ktorý vznikne z vyúčtovania zaplatenej zálohy za 
poistné na dané poistné obdobie a výšky poistného zodpovedajúcej skutočnému stavu za dané poistné 
obdobie, a to do 15 dní od doručenia tohto vyúčtovania poistníkovi. 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribi nova 1 O 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
IČ0:.47257105, zápis v OR Okr. súdu BA 1, Odd.: Po, Vl. č.: 2699/B, právna forma: org. zložka podniku zahr. osoby - Metlife 
Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v írskom Registri 
Spoločností v Dubline pod č. 415123 cs_PP _0141111A_os1?1os19 
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6. časť 3. poistnej zmluvy sa dopÍ- a o prsm. f. v nasledovnom znení: 

ed uplynutím poistnej doby oznámiť poistiteľovi informácie 
la ia, dátumu narodenia a zaradenia do príslušnej kategórie 
obie v súlade s časťou 6. poistnej zmluvy. V prípade, ak 

poistite ľ v uvedenej lehote neobdrži ·s í a požadované údaje o poistených, bude poistiteľ pri obnove 
poistenia pre účely tohto poistenia a pre · če~ · počtu poistného na ďalšie ročné obdobie (poistnú dobu), 
vychádzať z posledne známych údajov o poistených, po kia ľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; tým nie je 
dotknuté ustanovenie časti 3. písm. a) poistnej zmluvy. 

11. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.10.2017. 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z toho dva pre poistiteľa a jeden pre poistníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne , 
že dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez 
výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa: 

Poistiteľ: 

Metlife Europe d.a.c. , 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Pavol Dorčák 
na základe poverenia 
Metlife Europe d.a.c. , 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Vieroslav Borš 
na základe poverenia 
Metlife Europe d.a.c., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

V Seredi, dňa: 

Poistník: 

Materská škola na ul. D. Štúra 2116/36 

Beáta Lukáčová 
riaditeľka materskej školy 

II ~etlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribi nova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
IC0: .47257105, zápis v OR Okr. súdu BA 1, Odd.: Po, Vl. č.: 2699/B, právna forma: org . zložka podniku zahr. osoby - Metlife 
Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin , Írsko, zapísaná v Írskom Registri II Spoločností v Dubline pod č. 415123 cs_PP_o141111A_o51710519 
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DODATOK č. 9/2017 K POISTNEJ ZMLUVE 
SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POISTENIA č. 200.326 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
sídlo: Pribi nova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 
IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Po, Vložka č.: 2699/B 
organizačná zložka Metlife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, 
Dublin , Írsko 
zapísaná v írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z 
iného členského štátu 

v mene ktorej konajú: 
Ing. Vieroslav Borš, na základe poverenia Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Ing. Pavol Dorčák, na základe poverenia Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

(ďalej aj „poistitel"' alebo „Metlife Europe") 

a 

Materská škola na Ul. D. Štúra č.2116/36 
926 01 Sereď 
IČO: 378 399 77 
v mene ktorej koná: Beáta Lukáčová, riaditeľka školy 
(ďalej aj „poistník") 

(spoločne ďalej aj „zmlu'vné strany") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 9/2017 k poistnej zmluve 
skupinového úrazového poistenia č. 200.326 (ďalej aj „poistná zmluva") 

1. 
Predmet dodatku 

1. V súlade s časťou 5. poistnej zmluvy je poistné splatné nasledovne: 

Termín splatnosti poistného:· do 15.12.2017 

2. Platba poistného/poistné obdobie: ročne/rok 

3. V súlade s časťou 6. poistnej zmluvy sa poistná dqba predlžuje (obnovuje) nasledovne: 

Poistná doba sa predlžuje: od: 15.12.2017 do: 14.12.2018 

4. Počet poistených: žiaci elokovaných tried na Ul. Pažitnej 1016/35, 926 01 Sereď - 40 

Osobitné 
Poistné za poistné 

Typ poistenia poistné Poistné sumy 
obdobie . podmienky 

hospitalizácia z dôvodu úrazu (denné odškodné) - H-A časť V. 3 EUR 46,93 EUR 

chirurgický zákrok následkom úrazu - S-A časť Vl . 300 EUR 164,54 EUR 

1 5. Celkové poistné za stanovené poistné obdobie/záloha: 211 ,47 EUR 

1 
1 

Toto poistné zodpovedá uvedenému počtu poistených, typu poisten ia a poistným sumám k 15.12.2017 
a poistiteľ má právo upraviť ho vždy ku koncu daného poistného obdobia adekvátne k skutočnému stavu za 
dané poistné obdobie; takto upravené poistné a jeho vyúčtovan ie po istite ľ následne zašle poistníkovi . Poistník 
je povinný uhradiť poistiteľovi prípadný rozdiel poistného ktorý vznikne z vyúčtovania zaplatenej zálohy za 
poistné na dané poistné obdobie a výšky poistného zodpovedajúcej skutočnému stavu za dané poistné 
obdobie, a to do 15 dní od doručenia tohto vyúčtovania pois í ovi. 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členské o šá 
IČ0:.47257105, zápis v OR Okr. súdu BA 1, Odd. : Po, V. č.: 26 
Europe designated activity company, sídlo: Lower Ha S ::;e 
Spoločností v Dubline pod č. 415123 

. P "bi ova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
a a forma: org. zložka podniku zahr. osoby - MetLife 
-a ch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v írskom Registri 

CS_PP _014/11/A_0517/0519 
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6. Časť 3. poistnej zmluvy sa dopÍňa o písm. f. v nasledovnom znení: 

f. Poistník je povinný najneskôr jeden týždeň pred uplynutím poistnej doby oznámiť poistiteľovi informácie 
o poistených v rozsahu ich mena, priezviska, pohlavia, dátumu narodenia a zaradenia do príslušnej kategórie 
pre účely obnovy poistenia na ďalšie ročné obdobie v súlade s časťou 6. poistnej zmluvy. V prípade, ak 
poistiteľ v uvedenej lehote neobdrží od poistníka požadované údaje o poistených, bude poistiteľ pri obnove 
poistenia pre účely tohto poistenia a pre účely výpočtu poistného na ďalšie ročné obdobie (poistnú dobu}, 
vychádzať z posledne známych údajov o poistených, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; tým nie je 
dotknuté ustanovenie časti 3. písm. a) poistnej zmluvy. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.12.2017 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z toho dva pre poistiteľa a jeden pre poistníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú , že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, urči 
to a zrozumiteľne , že dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom 
súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa : 

Poistiteľ: 

Metlife Europe d.a.c. , 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Pavol Dorčák 
na základe poverenia 
Metlife Europe d.a.c., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Vieroslav Borš 
na základe poverenia 
Metlife Europe d.a.c., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

V Seredi , dňa : 

Poistník: 

Materská škola na ul. O. Štúra 2116/36 

Beáta Lukáčová 
riaditeľka materskej školy 

· t 

' 

Metlife Europe d.~·~·, pobočka poi~ťovne z iného členské~o štátu, sídlo:_ Pribi nova 1 O, 811 O~ Bratisla~a, Slovenská republi~a, 
IČ0:.47257105, zap1s v OR Okr. sudu BA 1, Odd.: Po, Vl. c.: 2699/B, pravna forma org. zlozka podniku zahr. osoby- Metl1fe 
Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dubrn Írsko, zapísaná v írskom Registri 1 Spoločností v Dubline pod č. 415123 cs_PP_o141111A_0517/0519 
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DODATOK č.10/201 7 K POISTNEJ ZMLUVE 
SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POISTENIA č. 200.294 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
sídlo: Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
právna forma: organizačná zložka podniku zahran ičnej osoby 
IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom reg istri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Po, Vložka č. : 2699/B 
organizačná zložka Metlife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, 
Dublin, f rsko 
zapísaná v írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 Metlife Europe d.a.c„ pobočka poisťovne z 
iného členského štátu 

v mene ktorej konajú : 
Ing. Vieroslav Borš, na základe poverenia Metlife Europe d.a.c„ pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Ing. Pavol Dorčák , na základe poverenia Metlife Europe d.a.c„ pobočka poisťovne z iného členského štátu 

(ďalej aj „poistitel"' alebo „Metlife Europe") 

a 

Materská škola na Ul. O. Štúra č.2116/36 
926 01 Sereď 

IČO: 378 399 77 
v mene ktorej koná: Beáta Lukáčová , riaditeľka školy 
(ďalej aj „poistník") 

(spoločne ďalej aj „zmlllvné strany") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 10/2017 k poistnej zmluve 
skupinového úrazového poistenia č . 200 .294 (ďalej aj „poistná zmluva") 

1. 
Predmet dodatku 

1. V súlade s Časťou 5. poistnej zmluvy je poistné splatné nasledovne: 

Termín splatnosti poistného: do 17.12.2017 

2. Platba poistného/poistné obdobie: ročne/rok 

3. V súlade s časťou 6. poistnej zmluvy sa poistná doba predlžuje (obnovuje) nasledovne: 

Poistná doba sa predlžuje: od: 17.12.2017 do: 16.12.2018 

4. Počet poistených: žiaci MŠ na ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď - 82 

Typ poistenia 
Osobitné poistné Poistná Poistné za poistné 

podmienky suma obdobie 

hospitalizácia z dôvodu úrazu (denné odškodné) - H-A časť XII . 3 EUR 112,75 EUR 
chirurQický zákrok následkom úrazu - S-A časť XIII . 300 EUR 250,10 EUR 

5. Celkové poistné za stanovené poistné obdobie/záloha: 362,85 EUR 

Toto poistné zodpovedá uvedenému počtu poistených, typu poistenia a poistným sumám k 17.12.2017 
a poistiteľ má právo upraviť ho vždy ku koncu daného poistného obdobia adekvátne k skutočnému stavu za 
dané poistné obdobie; takto upravené poistné a jeho vyúčtovan ie po i stiteľ následne zašle poistníkovi . Poistník 
je povinný uhradiť poistiteľovi prípadný rozdiel pois é o, ktorý vzn ikne z vyúčtovania zaplatenej zálohy za 
poistné na dané poistné obdobie a výšky pois é o zodpovedajúcej skutočnému stavu za dané poistné 
obdobie, a to do 15 dní od doručenia tohto vyúč o a ia is íkovi. 

Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného č e 
IČO: 47257105, zápis v OR Okr. súdu BA 1, Odd.: P 
Europe designated activity company, sídlo: Lower 
Spoločností v Dubline pod č. 415123 

: Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
á ria forma: org. zložka podniku zahr. osoby - Metlife 
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CS_PP _014/11/A_0517/0519 



1 
1 
1 
1 

' II 

' II 

' II 
II 
II 

' 1 
1 
1 

' II 

Metlife 

6. Časť 3. poistnej zmluvy sa dopÍňa o písm. f. v nasledovnom znení: 

f. Poistník je povinný najneskôr jeden týždeň pred uplynutím poistnej doby oznámiť poistiteľovi informácie 
o poistených v rozsahu ich mena, priezviska, pohlavia, dátumu narodenia a zaradenia do príslušnej kategórie 
pre účely obnovy poistenia na ďalšie ročné obdobie v sú lade s časťou 6. poistnej zmluvy. V prípade, ak 
poistiteľ v uvedenej lehote neobdrží od poistníka požadované údaje o poistených, bude poistiteľ pri obnove 
poistenia pre účely tohto poistenia a pre účely výpočtu poistného na ďalšie ročné obdobie (poistnú dobu), 
vychádzať z posledne známych údajov o poistených, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; tým nie je 
dotknuté ustanovenie časti 3. písm. a) poistnej zmluvy. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 17.12.2017 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach , z toho dva pre poistiteľa a jeden pre poistníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú , že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne , 
že dodatok nebol uzatvorený za nápa,dne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez 
výhrad, doplnkov a inýclll zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa: 

Poistiteľ: 

Metlife Europe d.a.c. , 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Pavol Dorčák 
na základe poverenia 
Metlife Europe d.a.c., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Vieroslav Borš 
na základe poverenia 
Metlife Europe d.a.c., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

V Seredi , dňa : 

Poistník: 

Materská škola na ul. D. Štúra 2116/36 

Beáta Lukáčová 
riaditeľka materskej školy 
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