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NÁvRH PolsTNEJ zMLuVY PRE PolsTENlE MAJETKU A zoDPovEDNosTl zA ŠKoDU PRÁvNlcKÝcH osÔB
A PoDNlKAJÚocľl rvacrcýcn osÔs

zwÁŠĺĺĺeÚorue

vŠeosecľÉ Úoaĺe o ZMLUVE

KLIENTA

|,]áVfi odoslaný návrhu p2 PZ

441 9014434
Prezentačná pečiatka získai€Í 1 Podiel

1 008377288 í00%

Ziskateľ 2 Podiel

NáÍada za Pz č. Poistné Náhrada Ža Pz č' Poistné

Návň pĺijaý dňa

MPL 25182,98 f ano B nie

Iitul' priezvisko / obchodný názov Meno Telefón/mobi| /fax
09íí 54o 3ĺ7 l

1 9 3 x I x x x x8 74 6 x xx x x
Rodné óíslo Poistenie dojednal

Ladislav Oravec
Adresa - uĺica, č.d.

obec Malý Slavkov
Miesto - dodacia pošta

Malý Slavkov
PSc
ol6lololl

Korešpondenčná adresa _ ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č.

Grlachovská 52 starosta@obecmalyslavkov.sk
E-mail

Bankové spojenie - názov peňďného ústavu Kód banky Číslo Účtu Specifický symbol

za a zopre

rizĺko EUR.

24.11.2420začiatok
poistenia

na dobuBl
neuÍčitú l

Koniec
poistenia

Krátkodobé poistenie

KoeÍicient:

zľava za Viac poistení _ CROSS SELL|NG

Koeficient:

Koéficient ÚNF

Pz poštový peňažný Poukaz
KN bezhotor/ostne bz aviza

l(z bezhotovostne a avízo
lU inkaso z účÍu platiteÍa

ink$ z Úfu Pľat{€ta v p.6pd úäU
le platenia

štvÍttočnerocne

platby

banb slo6s*o. e.3,

MÄ'EToK (ttuDgň ňzikar Požiar / združený ŽYe Odcudzenie zoDPovEDNoST {stuoeĺ ĺaka} vš€obBcná zodpovgdnost vadný \^ýrobok Plátca DPH

kód 5401 1 kód: lano pnie

čĺslo 525t2 0 6 0 0 1Slavkov

kompostáreň 2020

Riáko Poistná suma v EUR 1 - Íizikc Sadzba v 7* spoluúčasť v EUR Násobok koeÍicientov Ročné poistné v EUR

]'rnxa @'Ž ]]-zŽ+ 25182,98 1,26 í70'00 1,00 31,73
Odcudzenie 25182,96 x 2,00 0%min.ĺ70'0 1,00 50,37
ýandalizmus - stav' sLrasti okrem skla 25 ĺ82'96 x 3,00 0%min.170,0 í,00 75,55
Vandalizmus - sklo na budove

Zl' auy t P ňr ážky - FlexalZŽ IZŽ+

Zl' avy l P nĺ ážky - odcudzenie

Spôsob poistenia hodnotaNová hodnota

Poistná suma stanovená: B z Účtovníctva ! zo znaleckého posudku

Poistený súhlasí s indexácĺou poistných súm nehnuteľného majetku: ! eno

f} podlä oceňovacích tabulĺek

E nie

f nientom

Zvláštne údaje a dojednania:
Lĺmit pnenia pre odcudzenie a vandalizmus 3000,-

Flexa = balĺk Flexa (oPP z ĺ566 čl. ll ods. í) Plus (oPP z 1566 čl. ll ods' 3)(oPP z 15&ô č|' ll ods.

(i,'l ].," ĺl''.' sl;ii _5]

ĺ)|'L) {l l \í,11Ý Slar'kov-1" 4z--



Riziko Poistná suma v EUR 1' Íiziko Sadzba v ľw Spoluúčaď v EUR Násobok koeficientov Rďné poistné v EUR
'Flexa 'zz+

Odcudzenie

Vandalizmus

ZÍ aw l P ĺlĺ ážky - F lexalzŽlzŽ+

Zlavy tP nĺäžky - odcudzenie

údaje a dojednania:výberu:

suma v

Odcudzenie

Vandalizmus

7lavy F rkážky - odcldzenie

Spôsob poistenia
I Nová hodnota Casová hodnota

údaje a dojednania:

+

Vánoaiizmús

Zĺauy lP.ĺirážky . Flexal7Žt?Ž+

|ĺitáŽky.'odcudzenie

výberu: údaje a

Peniaze a csniny pod pevným rr'áverom / v trezore

Peniaze a cenĺny _ denná tržba - lúpež

Peniaze a ceniny pĺepravgvané poslom

ZÍavy lP aĺ ážky . odcudzenie

Údaje a dojednania:

Sadzbav.l.núo EUR

Druh

Špecifikácia skla (blĺžšÍ popis predmetu poistenia):

i)bec }ĺalŕ Slrrr'kov
(1,: rl it; h,-,,. sk ii -5 l
{.)6t) (.)i \ĺ.1]}i Slavkov

údaje a dojednania:

é1_-
'š"



7. zoDPo\'Ea}Í.tosŤ zA ŠKoDu
Podnika(eľ-obratVEUR Najrizikovejšia činnost': Uzemná platnost':
zvlášĺny subjekt _ počet žiakov' lôžok, miest' rudĺ' bytov+nebý' priestoÍov

ýšeobecná zdpovednos za
lkdu (V4

Limit plnenia v EUR spoluwasť v EUR zák ädné FlŠtne ý EUR Ročné poistné V EUR za VZ+ZW

a@povsnos za Sxmu
/ladnĺkov býov a n6bylových
)rĺďorcv v býovom dome
äBD]

Limit plnenia v EUR Spoluriast v EUR základné poisná v EUR Koeficient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVBD

'ĺrEilbiŽM'zdĺMGb
t štdu ffilt@ bp a

ÉýMň ŕétďď v býoÉŤ

na spoločný hmil phen|a
so äBD spoluÚčásl
ícvnáb áko pi aBD

)oistnóä1by!NbP
v EUR

Poč€l býov + nsyl Ročné poistné v EUR za KZ

ýšeobsná zodpovednosť
ra škodu -
ednorazové akcie

Limiĺ plnenia v EUR SpoluÚ€sť v EUR Koeficient LP (Kĺ) KoeÍicient Územla (K2) Ročné poistné v EUR za VZ

do 3 dní nad 3 dni do 500 návštevníkov do 3 000 náVŠtevníkov nad 3 000 náVštevníkov
PRlPolsTENlE - zoDPovED|tosŤ

Predmet + Sublimĺt plnenia v EUR sadzba V cÍr SpoĺuÚčasť v EUR Ročné R
3udŽe veci prevaté + Veci vnesené s mlolovými voidlami s kasko poistenÍm

N6. b #nry #Uĺl& dkeb r b* Bó0
bez motorosich vozidiel s motoroyými vozidlami bez kasko poistenia

Regresy sociálnej a zdravotných poist'ovnĺ

3udzie veci prenaiaté' požičané, uŽĺvané s rclomvýmivozidlami s kaslo mid6n|m(Nďbb#q ss Ét#bvHoŇD
s motorovymi vozidlami bez kásko poĺstenia! bez motorouj,ci vozidiel

Dobrovol'né požiarne zbory

Poskýovanie
sociálnej sluŽby

|_-] s poistením ošetrovatel'ske1 starostĺivosti

! bez poistenia oŠetrovateľskej staÍostlivosti

Poistením nie sú kryté činnosti: RočtÉ poistnó
sBolu vEUR:

údaje a dojednania:

-HÄ'EToK
poistenia + riziko suma v V EUR

ZVláŠtne Údaje a dojednania: Ročĺrr poastĺÉ
'ŠootgvEUR:'

sučEľ nďNÉľc! PosTľÉľiov EUR
1 2 3 4 6 7 Ó ROCNE POISTNE SPOLU v EUR

5

32
OJ
5*

Pz1č Pz2 č. Pz3č' KoeÍjcient
cross selling

Koelicient
kÍátkodobého

Doistenia

Koeficĺent ÚNP 7 RoČt{É PolsTNE sPoLU
- ].porcnravÉ tsffi.o'fu tďft Yu

RoÚlé poistĺlé vtäane dane'celkom z toho daň z poistenia Ročné ooistné bez dane' Splátka poistného vrátane danel
EUR 31,53 EUR 126,12 EUR 'ĺ57'65 E

Peňažný Ústav poist'ovne IBAN Variabilný symbol Konštantný symbol Pľvé poistné v EUR
slovenská spoŕiteľňa, a.s'
raťa banka, a.5.
0ňňe bánká slôvaňskô a s

sKzE 0900 0000 000ĺ 7E'9 53E6
sx60 1 100 0000 0026 2322 5s20
sK87 5600 0000 00í2 B022 2ona u19014/34 3558

od; 24.11.2020 do:f 25.11.2020

Vo v'i'ške: 157,65

a v dobrom ano nie
2. zodpoveda.iÚ poĺstné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovan vecí? áno nle

SÚ inštalované bezpečnostné zariadenia kontrolované?a ano nte
uvedené na poistnej zmlUVe skutočnostĺ?Zodpovedajú všetky nte

a
ano

vee ĺĺn ĺooo|a1] oPP z 1se6LJ 
I

zD c-6 D SZ{ !l oPPsK2s66L l vPPzP.*4"J
....'....'...........-
oPzvv6sq 

I zo soc-o f,l zo sol_J zoBD-6 U L-l
&fua dlňL.

f,kÍem Uvdených plslných Fdml€nď' hiusých do]ednani sÚ sÚčeslbu poistn€] hlury ajpĺloiy:

6ROUP

2.

3.

b) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej

že VPP' oPP' zD a lPlD neprevzal v pisomnej podobe' ale mu boli na základe jeho Žadosti

v pňebehu lÍvania poistenia bez zbýočného

s oPP. so zD' ktoré tvoŕia neoddelitetnú súčasť poistnej zmluvy,
len -lPlo'} a tieŽ pÍehlasuje. že VPP' oPP' zD a lPlD pÍeEal

1. Poistnik svojim podpisom prehlasuié, že:
a) bol s dostat@ným asovým predstihom pÍed uzavÍetĺm poistnel zmluvy pisomne oboznámený

dóležitimĺ zmluvnýma podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prcstíednictvom lnÍomačného
pisomnej podobe, alebo

24.11.2020'Režmarku a<€ ,oĺ^





,4

zozNAM PolsTENÉHo NEHNUTEĽNÉHo MAJETKUKoMUNÁLNAl'

"otttouoo-VI NNAINSURANCEGROUP Priloha č. k poistnej zmluve č.

SPOLU:
prĺsluŠnu platnÚ kolÓnku oznaČte kriŽikom

Vysvellivky: Flexa = balĺk Flexa (oPPz156-2é|'l| ods' 11 'Ž= balĺk zdruŽon Živel (oPP z 156_2 čl' llods'2):Zz+ =balĺkzdružen Živel Plus (oPPz 156-2 čl' ll ods' 3)

q\4 )J 1 -ĺ'ĺ IY

(
'.L.?

n

Anal'zarizika

" uplatni sa pre všelky poislené nehnutel'nosli rovnako

Anal za rizika @lnäžky l zl'aw) vykonaná'

! - n. PML objekte pod por. čA ^t

Žĺvelné poistenie; [J ftexa .ď:zz J *22+

Ročné poistné

1ĺ. lJ

1t4, ?S

nás. koeÍ. '"

'7

spolu časť

.4ru

sadzba

42L

Pďstná suma v EUR

i; 4ľa'a

z6 /8a,sŕ

'Z*'t-u

ŕ
t
t
Bt

!
I
t,

)

ŠpeciÍikácia nehnuteľnosti + adresa rizika

t..:,r?r-r s? qvcL,/nĺzca-n 5z>'fz

Por
č'

4

koef%

násobok koef. "

Pĺ1ĺáž*a
lzlava

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

z1

22

z3

24

z5

26

z7

z8

podpis poistníka

Ki]ĺ'ĺu
GROUP

rí 
''\é

[-l - na inom riz' objekte pod por č.





vandalizrnus

Ročné poislné

Ys,5^;

nás. koef. *'

,1

spolu časť

'ĺ[ťu- 'ĺlt

sadáa

1

Poisbá suma v EUR

)-
'1"))--l ') ä

2F a\L q8

Rok v stovby
Íckonštrukci
nadobudnutla

2-'/.D

, sp sob
.odsbnla'

ĺ

i

!

I
'6

ä

!
t
2

Špécifikácĺä nehnuteľr'tosti + adresa rizika

/-.,,,,r2;q; Án,aĺ, I nqn Cč-L a525/ ]-

Por.
č.

4

zozNAM PolsTENEHo NEHNUTEĽNEHo MAJETKU-ffiľJľätiľä'í
vlENNA lNsURANc GŔoUP

' prĺslušnu platnu kol nku označte krĺŽlkom
*' Poistenie na pfué riziko: priráŽka PR15 (koeÍ' 1 15)

t-
\/ /c ;L' t'>r18''tc-Ĺ',
v -...............

2q .t,l 79 L-2 -B[ľJľäbTfr&

Príloha č. z- k poistnej zmluve č. 1q,1 '1)''t"/ \L/

SPOLU:

, dna

VIENNA INSURANTE GROUP

KoHUNÁtNA poi5ĺbviia' a's'

Vĺenna lnsur1hce Cľoup

,..'ji';lľl:',i ffi l\.äH'i|ä&., n,,'

;;J;.;;il;;;;;.r""""

. .,' I r.' ' i :.i-., Sl"r'1,,','

':..,, 2:*-

podpis poistníka





1\

KoMUNÁLNA r'
ootttouoo'

zozNAM PolsľeruÉno NEHNUTEĽľÉno MAJETKU
vlExNA lNsuRANCÉ GRoUP

'pÍíslušnU platnÚ kol nku označt krlŽikom

Prĺloha č. k poistnej zmluve č' Lĺu,4 L)-,4 Ĺl"ľ '3L?

SPOLU:

Anal za rizika

" up|atni 5a pre Všetky poistené nehnuteľnosli rovnako

AnalÝza rizika @ÍnežkY l zl'aw) vykonaná:

f] " na PML objekte pod por' č'

il - na inom riz' objekte pod por' č'

da )", .t,o 2,,r:;
ĺ<onĺuľĺnĺ.ľĺĺ+ 'äs
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] 2 )

odcudzenle

Polstná suma v EUR sadzĎa spolu časť koeÍ Ročné poietné

5),'!Y

5Ú tY

,/14'vv y'v.
tU' u)t ,

aL4 -? ..t !-r ( z\'
J-2. I'r*/ U

?e 4z ql

?*tz-
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s
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ĺt,
Špecifikácia nehnuteľnosti + adresa rizika

l,_uľ-l?cl.' e'T><-Ĺ'l ?,+n-t rLtl qz+lz_

Por
č.

/

koef.o/o

násobok koef. *

PrĺráŽka
lzlava

PRí0

PR1 1

PR12

PR'ĺ3

PR'ĺ4

z9

210

211

212

213

podpis poistníka 4--




