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GENERALI
Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve číslo 2405457647

uzavretá  podľa § 585 a nasl.  zákona č. 40/  1964 Zb. Občiansky zákonnĺk

Zmluvnó strany

Genorall Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A , 841  04 Bratislava
lčo: 35 709 332, DIČ: 2021000487,  lč DPH: SK 2021000487
zapísaná v OR OS Bratislava  1, odd. Sa, vl.  č.:  1325/8
zastúpená: Miroslava Rusnáková, vedúci oddelenia taxácie individuálneho neživotného pojstenia

(ďalej len ,.poist'ovňa")

a

Obec Rudňany

35u3dž?nŔJágŇ9A9Ĺ2y34
lčo: 00329533

(ďalej len „polstnik`')
Čl.'

Zmluvné strany sa dohodli, Že v plnom  rozsahu  uznávajú  práva a  povinnosti,  ktoré im vznikli z poistnej zmluvy
číslo  2405457647  (poistný  produkt:  AUTOMAX)  vrátane  pisomných  dodatkov k danej  poistnej zmluve,  ktorú
uzavreli dňa  17.2.2017 a že zmluvný vzťah založený touto poistnou zmluvou  nad'alej trvá a Výpoveď poistnej
zmluvy čisio 2405457647 zo dria 03.04.2017 adresovaná  poistníkovi je od samého začiatku v celom rozsahu
neplatná a nemá za následok zánik poistenia.

Čl.  ''

Právne  vzt'ahy,  neupravené  touto  dohodou,  sa  riadia  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka  a  súvjsiacimi
predpismi.  Túto  dohodu je  možné menit' a  dopíňať len formou  pisomných dodatkov.  Táto dohoda  nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jej  podpisu objdvoma zmluvnými stranaml.

Poistnik  zároveň  vyhlasuje,   že  disponuje   plnou   mocou   poistených  osôb,   príp.   osôb  oprávnených   konat'
v mene týchto osôb  („zákonný zástupca"),  na základe  ktorej je oprávnený zastupovať a  konať v mene týchto
osôb  ako  splnomocnitel'ov  voči  poisťcyvni  pri  podpisovaní  danej Dohody  o urovnaní   na  znak,  že  sa  dané
osoby     sdohodou     oboznámili.      Splnomocniteľ     uderuje      špeciálne     plnomocenstvo     poistnĺkovi     ako
splnomocnencovi  len  na  vykonanie  dariého  pi.ávneho  úkonu.  Na  vyžiadanie  sa  poistník  zaväzuje  uvedené
plné  moci poistenýcti osôb preukázat' poist'ovni.

Strany  tejto  dohody  prehlasujú,  že  dohodu  uzavrelĺ  na  základe  ich  vážnej  a slobodnej  vôle,  ich  zmluvná
voľnosť nebola obmedzená,  ustanovenia dohody sÚ  pre nich zľozumiteľné a  určité, dohodu neuzavreli v tiesni

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841  04 Bratisbva, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, odďel: Sa, vk)žka
č.:  1325m, lčo: 35 709 332,  DIČ: 2021000487,  ič DPH: SK2021000487,  IBAN SK35 0200 o000 0000 4813 4112. Spoločnosť pam

do skuplny Genoíali, ktDrá je uvedená v talianskom zozname skuph post`ovni vedenom lvASS.


