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Vi.nm llgran6 Goup
ŠleÍáikďa 17' 8'1 05 Bráslďa
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olČ:2021@7089
lČ oPB: sK7o2mm746
splďnoí j€ členm *ur'ny
.qid@3É' prc oPH'
4pĺsÉvobH'h qidá
oklBnfu sťu BBtiJava l. ddi€l: sá'
vbŽb č 3il5/B
(ďalei len .F'sťďfu')

KoMUNÁNAĹpolsŤovŇnF
NáVrh odoslaný lČislo návňU Pz

I u't 9013333 Icĺ.l" 

cz

Píezentačná pečiatka 1 Podiel 2 Podiel

1008377288 1000/

za Pz é' Poistné za Pz č. Poistné

Návrh prUat'i

l'**"'

dňa

|'T:ľ"

lVinkulá"i"

I o,""4740,00 [] nie

ľĺÁvnx PolsTNEJ zMLUVY PRE PolsTENlE MAJETKU A zoDPoVEDNosTlzl Šroou pRÁvrulcxÝcH osÔg
A PoDNlKAJÚclcľ rvzcrcýcn osÔe

vŠeoaecNÉ Úorue o ZMLUVE

DRUH TNNOSTI- IA KLIENTA

Titul, priezvisko / obchodný názov

obec MaIý Slavkov
Meno Telefón/mobil /fax

o9í1 54o 3í7 l
lÓo
glĺlslalĺlolzls

Rodné čĺslo

*l'l'l'l *l *l I I'l *l *l *
Poistenie dojednal

Ladislav Oravec

Gerlachovská 52
Adresa _ ulica, č'd Miesto - dodacia pošta

Malý Slavkov
psČ

ol6lololl
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č. E-mail

starosta@obecmalvs lavkov.sk
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu Kód banky Číslo účtu ŠpeciÍický symbol

rilko živel. max. Však
za a zopoistné pre

so ............... EUR.

obdobi do Výšky 350'00 EUR. V prĺpade poistenia rizika vandalizmus plati limit plnenia za.iednu a všetky poistné udaĺosti v danom poistnom obdobĺ dojednaný V poistnej zmluve.
s za a

na dobu

neurčitú

Krátkodobé poistenie

Koeficient:
20.4.2020

Koniec
poistenia

zlavaza viac poistenĺ - cRoss sELLlNG

Koeficient:

KoeÍicient UNP

Poistne je

beŽné

iednorazové

Periodicita platenia poistného

Eročne ! štvrt'ročne

trpoĺročne !iudnor".ouo

Druh platby

! PZ poštovy peňaŽný poukaz

[-l KN bezhotovostne bez avĺza
|-l KZ bezhotovostné a avízo

! tU lnkaso z účtu platiteta

inke$ z Účtu plattela V prGp€ch Úäu
95ffi/o900 sLsP á.s

PÍima Mnla slownslo' 6's

MAJEToK {6tupeň rizlka) PoŽiaÍ l zdužený žive Odcudzenie zoDPovEDNosT (stupeň Íizikal vš60becná zodpovednost vadný výrobok Plátca DPH
kód: 2501 1 1 kód: fl ano pl nie

Ulica, eislo domu
Gerlachovská 52

Mlesto - dodacia poŠta

MalÝ Slavkov
PSCol6lololl

Mac nehnuteÍností{podÍa pĺĺlohy k poistnej zmlwe)

Riziko Poistná suma v EUR 1. riiko Sadzba v %o spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

]'rtexa J'zŽ J- Ž*
Odcudzenie

ýandaĺizmus - stav' stŕasti okÍem skla

Vandalizmus - sklo na budove

Zl avý P ĺn äžky - F lexa t ZŽ l ZŽ +

Zl avy l P ĺir ážky - odcudzenie
Ročné polstnó
spolu v EUR:

Spôsob poistenia Nová hodnota hodnota

Poistná suma stanovená: n z účtovníctva ! zo znaleckého posudku

Poistený súhlasí s indexáciou poistných súm nehnuteľného majetku: D ano

! podľa oceňovacích tabuliek

E nie

E klientom

Zvláštne údaje a dojednania

Flexa = balĺk Flexa (oPP z 156-5 čl' ll ods. 1) ; = balikZdruŽenÝ Živel (oPP Z 't56_5 čl' tl ods. 2) + = balĺk ZdÍužený živel Plus (oPP z 15&5 Ó|' ll ods' 3)



2-zÁsoBY flSooor flvyoer
Riziko Poistná suma V EUR 1. riiko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeíicientov Ročné poistné v EUR

] - rĺexa D "zŽ ff- zŽ *

Odcudzenie

Vandalizmus

Zl av y l P ri ážky - F lexa t zŽ t Zz+ Ročnó poistné
spolu v EUR:ZÍ avy lP riĺážky _ odcudzenie

výberu údaje a

VEC| (stľoie' z.rladonla, lnvgntár' lea3lng} Súbor Výber

Riziko Poistná suma v EUR 1. riiko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov v EUR

] t rtexa Z" zŽ a'zŽ* 9 480,00 '|.146 50,00 1,00 ĺ 3'84
Odcudzenie 9 480,00 3,37 50,00 1,00 31,95
Vandalizmus 9 480,00 5,69 10%min50,0C í,00 53,94
ZÍ avy l P ri ážky - F lexa l ZŽt ZŽ+ Ročnó polstnó

spolu v EUR: 99,73
Zlavy lP rlr ážky - odcudzenie

SpÔsob poistenia NoVá hodnota Časová hodnota

výberu údaje a dojednania:

Štiepačka Negri Cí3TN

cUDzE vEct PREVZATÉ 
'

HNUT. vEo'zÁsoBY NA voĽtloB PR|ESTMľ{3TVE / f] cuoze vEcl PREI,IAJATÉ [sutor
Riziko Poistná suma v EUR 1. spoluúčasť V EUR Násobok v EUR

] - nexa J'zŽ J-zŽ*
Odcudzenie

Vandalizmus

Zl avy l P ĺi ážky - F lexal zzl zZ+ Ročné polstná
spolu v EUR:Zl avy l P ĺir ážky - odcudzen ie

Spôsob poistenia Nová hodnota Časová hodnota

SpeciÍikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

5. PETIIAZE ACENINY
Riziko - odcudzenie Poistná suma v EUR 'l. riákc Sadzba v %o Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

Peniaze a cenĺny pod pevným uzáverom I v trezore

Peniaze a ceniny - denná tržba _ lúpeŽ

Peniaze a ceniny prepravované poslom

- Odcudzenie Ročnó polstnÓ
spolu v EUR:údaje a dojednania

B. SKLO
Riziko _ poškodenie, zničenie Počet ks Poistná suma v EUR Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Roiné poistné v EUR

Druh
skla

Špecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia) Zvláštne údaje a dojednania



7. zoDPovEDllosŤ zA ŠKoDu
Podnikateľ_obratvEUR Na.irizikovejšia činnosť: Uzemná platnosť:
zvláštny subjekt _ počel žaakov. l&ok' miest, ludi. býov+nebý' prieslorov

ýšeobecná zodpovednosť za
ikodu (VZ)

Limit plnenia v EUR spoluĺŕasť v EUF záklädné Fistné v EUR dy iÍN ĺ&)r.'-_& E&rý Ročné poistné V EUR za VZ+ZV!

aooPov€qnosl za sxoou
/laslnlkov býov a
]obíových Phsloov v
1dôvôň dôhA lryRDj

Limit plnenia v EUR spolu[ŕast'v EUF základné poĺstnó v EUF Koeficient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVBD

)'Wl.m kižovéi zdíldE! z
ikdu 6hikd bylď a dybých
ÉlďÔv vbŕÔfffu{c)

na spoločný llm[ phenla
9 ZVBD sFluŕes1
lowsrá áko ľ' ZVBD

Jojs(f,éä ] byvNDts
v EUR

Pocet bylov + neĎyt
Ročné poistné v EUR za KZ

ýŠeobecná zodpovednosť
za Škodu _

ednorazové akcie

Limĺt plnenia v EUR spoluLlčast v EUR KoeÍicient LP (K'l) Koeíicient Územia (K2) Ročné poistné v EUR za VZ

do 3 dní nad 3 dni do 500 návštevníkov do 3 000 návštevnĺkov nad 3 000 návštevnĺkov

PRlPolsTENlE _ zoDPoVEoNosŤ
Predmet poistenia + poistné riziko sublimit pĺnenia v EUR sadzba v ĺ' SpoluÚČast'V EUR Ročné poĺstné v EUR

Cudzie veci prevzaté + Veci Vresené

I bez motorových vozidiel
U
n

s mororovymr vozotamt s xasxo potsl6ntm
l4.M h @Mrysuŕ.d dt#bv býo Éúi)
s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Regresy sociálnej a zdravolných poisťovnĺ

veci pÍenajaté, požičané' uŽivané s

! bez motorových vozidiel
.F6. b@Éq #Uddl dlebÝ bóNso

s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Dobrovoľné požiarne zbory

Poskytovanie
sociálnej sluŽby

s poistenĺm ošetrovateľskej starostlivosti
bez starostlivosti

kód počlu obw

Poistením nie sú kryté činnosti: Ročnó polstné
spolu v EUR:

Zvláštne údaje a dojednania

B. PRIPOISTEI{E . T'AJETOK
Predmet poistenia + poistné riziko Poistná suma v EUR Sadzba v %o Spoluúčast'v EUR Ročné poistné v EUR

Zvláštne údaie a dojednania: Ročné pol8tné
soolu v EUR:

sÚčET RočNÉHo PolsTilÉHo v EUR
I 2 3 4 6 7 8 ROCNE POISTNE SPOLU v EUR

99,73 99
c) 9.azo:iŕ-)
ôts

PZ1č.' Pz2 č,' PZ3 č.:
KoeÍicient

cross selling

KoeÍicaent

krátkodobého
ooistenia

Koeíjcient ÚNP 7
1

RočNÉ PolsTNE sPoLU
JEDNoRÁzovÉ (ffi oĺ'&edŇÝs'

99,73
Ročné poistné vĺáane dane1 celkom z toho daň z poistenia Ročné ooistné bez dane' Solátka ooistného vrátane dane'

99,73 EUR 7,39 EUR 92,34 EUR 99,73

Peňažný ústav IBAN Variabilný symbol Konštantný symbol Prvé poistné v EUR
sloven3ka aponEľna' a.3.

Tatra banka, a.s.
Pŕima banka slovensko. e.s.

sK28 0900 0000 000ĺ 7819 5386
sK60 íí00 0000 002623225520
sK87 5600 0000 00í2 fin22 )nnĺ 44ĺ90í3333 3558

od: 1.4.2020 do: 1.4.2021

vo výške: 99.73

AV technickom stave? ano nte

sumy uvedené V teito poistnej zmluve hodnote vecĺ? ano nie
Sú inštalované zaľiadenia a kontrolované? ano nre

všelky Údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? ano nte

ĺee rĺe ĺo+{| oPP z í 56_c ./ l zD c-sL l oec sx zso{ 
|

veezcooo-{_l loeemo*.d I zo soc-s fl zD s-s|-l zDBD-s U L]
sklo !{.eŕzdFdGll2ý

)kíem uvdených Flsbých pdmienok. zmluvných do]ďnanl sÚ sGaslou Fistnej Žmluw aj prilohy

\

-t É')

1. Poistnĺk svojim podpisom prehlasuje' Že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uavÍetim poistnej zmlUvy pĺsomne oboznámený s obsahom

tcoi 31 595 545' tČ DPH;

b) úplne a pravdivo odpovedal na Všelky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia oo8
poisťovni VŠetky pripadné zmeny v ttichto údajoch'

2. v pÍipade. ak poistnik a poistená osoba nie sú totoŽné osoby' poistnĺk pĺenrasujU.lEsHä

tryania poistenia bez zbytolného odkladu

na Laely uzatvárania, správy a plnenia tejto

údajov je moŽné n4st aj na webovej stÍánke poĺstbvne wW'kpas.sk.

dÔleŽtými 4luvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostrednictvom
aluvy, so VPP. s oPP' so zo' ktoré tvoria neoddelilelnÚ súČast poistnej zmluvy.

len.lPlD") a tiež prehlasuje. Že VPP, oPP, zD a lPlD prevzal

ochrane fyzických osôb pň spÍacÚvani osobných
pÍisluŠnými slovenskými právnymi predpismi.

na vedomie' Že informácie o spracúvaníprehlasuje, Že 5a oboäámil s inÍormáciami o spracúvani jeho osobných údajov

zmluvy podľa zákona č 39/20ĺ 5 z' z' o poist'ovnĺctve a o zmene a doplneni
3' Poist'ovňá iníomuje poistnika, Že osobné Údaje spracúva v súade s Nariadenim

a o volnom pohybe takýchlo údajov' klonim sa zrušu]e smernica 95/46iEs

pisomnej podobe, alebo

Že VPP' oPP, zD a lPlD neprevzaĺ v pĺsomnej podobe' ale mu boli na základe

ĺ?'----'-
Kežmarku dňa 20.4.2020





KoMUNÁINA l'
PolsŤovŇAP

odoslaný návrhu Pz ĺslo Pz

441 9013333
pečialka 1 Podiel 2 Podiel

í 008377288 100o/o

za Pz é. Poistné za PZ t. Pojstné

Návrh prijatý

l'"'*'

dtu

l'il,"
4740,00

VinkUlácia

f] ano pl nie

KďUMLNA po(ďďfu. e's'
vionm lnsrán€ Gmup
Šteíáikďa 17' 811 05 Brdslďa
lco: 31 5s í5
olČ:2o2ĺm7o89
lč oPH: sK7o2mm746
sFbčnď je členm skupry
Í€iírcvámj plg DPH'
aPÍgÉ v obMlffi qisld
okícnfu sdu BÉlbläva l. ddiol: sá'
vbžb č 3il5/B
(ďalej len 'pds?wfu')

vlEľ}lA lf,sgŔANcE oR0UP

ruÁvRn PolsTNEJ ZMLUVY PRE PolsTENlE MAJETKU A zoDPoVEDNosTlzR Šxoou pRÁvľlcrÝcH osÔg
A PoDNtKAJÚcrcn rvacrcýcn osÔe

DAJE

vŠeoeecľe Úoe.le o zMLUvE

DRUH INNOST]- KLIENTA

ľitul, priezvisko / obchodný názov

obec MaIý Slavkov
Meno Telefónimobil /fax

o91í 54o 317 l

1 9 8 4 7 3 x x I x xx xx xx x
Rodné číslo Poistenie dojednal

Ladislav Oravec
Adresa - ulica, č.d'

Gerlachovská 52
Miesto - dodacia pošta

Malý Slavkov
PsČ
ol6lololl

Korešpondenčná adresa _ u|ica, č.d.' PSČ, mesto, tel. č. E-mail

starosta@obecmalys lavkov.sk
Bankové spojenie _ názov peňaŽného ústavu Kód banky Čĺslo účtu ŠpeciÍický symboI

za a udalosti zopÍe

so
povodne

EUR,

období do výšky 350'00 EUR. V prĺpade poistenia rizika vandalizmus platĺ limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom obdobi dojednaný V poistnei zmluve.

20.4.2020
začiatok
poistenia

Koniec
poistenia

Krátkodobé poistenie

Koeficient:

na dobu

neurčitú

zlava za Viac poistení _ CRoSs SELL|NG

Koeficient:

Koeĺicient ÚNP

!!
rocne

platenia poistného

štvrťročne

je

Elo"Žne
Druh platby

! Pz poštov;i peňaŽný poukez

! KN Ueznotovostne bez aviza
Kz bezhotovostne a aVízo
|U inkaso z účtu platitera 1200222008/5600 Pnmô Mnká slôÉnsko' a's

_ inka$ z Úäu pletileÍa v prGp€ch úäU
78ĺ953s/0000 sLsP a's

MAJEToK {stupeň ňzikal PoŽiar l zdruzený 2|ve| Odcudzenle zoDPoVEDNosT (rtupoň rizlka} všeobecná zodpovednosť Vadný vÝrobok Plátca DPH
kód: 2501 1 1 kód: flano B nie

ulrca, cislo domu

GerIachovská 52
Miesto - dodacia poŠta

MaIÝ SIavkov ol6lololl
PSC

nehnutelbostí (podta prĺlohy k pol8tn€j zmlwe)lĺdividuána
Rok

STAVBY Viac

Riziko Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeficiento! Ročné poistné v EUR

]'rtexa n- zŽ J- zŽ*
Cdcudzenie

y'andalizmus - stav. sdasti okrem skla

Vandalizmus - sklo na budove

7l au y t P riĺ ážky - F lexa tZŽtZŽ+

zl aw l P W é'žky - odcudzenie
Ročnó polstné
spotu v EUR:

Spôsob poistenia Nová hodnota Časová hodnota

Poistná suma stanovená: ! z účtovnĺctva f] zo znaleckého posudku

Poistený súhlasí s indexáciou poĺstných súm nehnuteľného majetku: f] ano

! podľa oceňovacĺch tabuliek

! nie

! ktientom

Zvláštne údaje a dojednania

Flexa = balík Flexa (oPP z 156_5 čl. ll ods. ĺ) = balĺk +=z 156_5 čl' ll ods. združený Živel Plus (oPP z í5&5 čl' ll ods. 3)



2. zÁsoBY ! sĺoor ! vyter
Riziko Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o spoluúčasť v EUR Násobok koeíicientov Ročné poistné v EUR

] " rlexa J'zŽ |f'zŽ*
Odcudzenie

Vandalizmus

Zl av y tP r lr ážky - F lexa t ZŽ l ZŽ+ Ročné polstné
spolu v EUR:7Í avy lP riĺážky _ odcudzenie

výberu: údaje a dojedna a'.

oSTATNÉ VEcl {gtro|e' zaĺladenla, lnventár' leaslng) Súbor p vyleĺ
suma v EUR Sadzba v Spoluúčasť v EU Násobok poistné v EUR

] * rlexa J'zŽ B'zŽ* 9 480,00 1,46 50,00 1,00 13,84

Odcudzenie 9 480,00 3,37 50,00 í,00 31,95

Vandalizmus I 480,00 5,69 í0%min50'00 í,00 53,94

ZÍ avy tP ŕ'ŕáŽky - FlexalZŽtZŽ+ Ročné Poistné
spolu v EUR: 99,73

zÍ avy l P riŕňky - odcudzen ie

Spôsob poistenia NoVá hodnota Časová hodnota

Špecifikácia výberu:
Štiepačka Negri Cí3TN

Zvláštne údaje a dojednania:

flcuDzE vEcr I HNUT. VEcllzÄsoBY NAvoĽNoľT PRlEsTRAl{sTvE / CUDZEVECI Súbor

Riziko Poistná suma v EUR 1. Íizikc Sadzba v %o spoluúčasť V EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

] * rte*a l]-zŽ |)- zŽ *

Odcudzenie

Vandalizmus

ZÍ avy l P ĺ tr éúky - r lr.;xa l ZŽ l ZŽ+ Ročnó polstné
spolu v EUR:ZÍ avy lP rtĺ rtky - odcudzenie

SpÔsob poistenia Nová hodnota Časová hodnota

Špecifikácia výberu Zvláštne údaje a dojednania:

5. PEiIIAZE A CENINY
Riziko - odcudzenie Poistná suma v EUR '1. riziko Sadzba v %o Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

Peniaze a ceniny pod pevným Uzáverom / v trezore

Peniaze a ceniny _ denná tžba - lúpeŽ

Peniaze a cenlny prepravované poslom

- Odcudzenie RočnÓ polstné
spolu v EUR:úda.je a dojednania:

ô. sKLo
Riziko - poškodenie, zničenie Počet ks Poistná suma v EUR Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR

Druh
skla

ŠpeciÍikácia skla (bližší popis predmetu poistenia) ZVláštne údaje a dojednania



7. zoDPovEDt{osŤ zA ŠKoDU
F dnikateľ _ obrat v EUR
Zviášlny subjekt _ počet žiakov, lôžok. mĺest' ludi' býov+nebý' pnestorov

Najrizikovejšia činnosť: Uzemná platnost':

ýŠeobecná zodpovednosť za
škodu (Vz)

Limit plnenia v EUR spolu@asť v EUF zákládné pistné v EUR dy bÍďÚ (ďJ)..,."-, *-:

eno !
Ročné poistné v EUR za VZ+zVv

aoopoveonost za sKoou
ýlastnĺkov býov a
nébytových pÍistomv v

búovom dom6 ízVBD)

Limit plnenia v EUR spoluÚasť v EUF zkladnó poislnó v EUR KoeÍicient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVBD

Jlwlst kliŽd.i zdpdrc! ä

'Elďďvb@fu(ci

na sFločný lmit p|nenla

e ZVBD. sFluEasl'
rowaká ako pil zV8D

JoLslnéa l b}ťNbF
v EUR

Pocet bylov í neb}1 Ročné poistné v EUR za KZ

ýŠeobecná zodpovednosť
za Škodu _

ednorazoVé ákcie

Limit plnenia v EUR spolurlČasť v EUR Koeficient LP (K1 ) Koeficient územia (K2) Ročné poistné v EUR za VZ

do 3 dnĺ nad 3 dni do 500 návštevníkov do 3 000 návštevníkov nad 3 000 návštevníkov

'RlPolsTENĺE - zoDPoVEoNosŤ
Predmet poistenia + poistné riziko sublimĺt plnenĺa V EUR Sadzba v %. spoluÚčasť v EUR Ročné poistné V EUR

Cudzie veci prevzaté + veci vnesené f l s molorovyml vozdlami s kasko poistonlm
!-] lE6.hd.@Ťlsud.l'dteBvu.ôÉ.nil

IbezmotorovýchvozldieI ! smotorovýmivozidlamibezkaskopoistenia

Regresy sociálnej a zdÍavotných poisťovní

cudzie veci pÍenajaté, požičané' uŽĺvané

I bez motorových voldĺel

s moloÍovýma vozadlami s kasko poisĺenlm
lÉá.b#Mq ryUd.{ dr&bvleP{hD

s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Dobrovoľné požiarne zbory

Poskytovanie
sociálnej sluŽby

U
tr

s poistením ošetrovateľskej starostliVosti

bez poistenia ošetÍovateľskej starostliVosti

Poistením nie sú kryté činnosti: Ročnó polstné
spolu Y EUR:

Zvláštne úda'|e a dojednania:

B. PRIPOISTENIE. TIAJETOK
nia + poistné riziko Poistná suma v EUR Sadzba v %o

Zvláštne údaje a dojednania: Rornó polstné
soolu v EUR:

sÚčET RočNÉHo PolsTÍ{ÉHo v EUR
2 3 4 5 6 7 I ROCNE POISTNE SPOLU v EUR

99.73

32
O --.1

5#

Pz1č. Pz2 č' Pz3 č.
Koeficient

cross selling

Koeĺclent
krátkodobého

poistenia
Koeficĺent ÚNP 3

RočľÉ PolsTNE sPoLU
JÉDNoRÄĹovÉ 6ffi oŕ.äbrm'HtEu'

99,73
Ročné poistné vräane dane' celkom z toho daň z poistenia Ročné poistné bez dane' Splátka poistného vrátane dane'

EUR 7,39 EUR 92.34 EUR 99,73 EU

Peňažný ústav poisťovne IBAN
llovensKa 5pomeÍna' a.6.

Íatra banka, a.s.
5K2U OgUU UUUU UUUl 7E19 5386
sK60 í100 0000 00262322 5520
sK87 5600 0000 0012 0022 200a 44í9013333

3558
od 1.4.2020 do:f 1.4.2021

ĺo výške: 99,73

SÚ poisťované veci AV ano nre

zmluve hodnote poisťovaných Vecĺ?uvede áno nre

SÚ inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a kontrolované? ano nie
zmluve skUločnosti? ánona nte

a a

vne ue ĺoo{y] ocezĺso_dvl zD c-sL_.1 + D SZ-5 !l oce sx zsa{_].....-ffi- vPP zP 606-d I

ffii
oee zw os.{_-l zD soc-s LJ

ďúMt.I w dÚ'bv

zo s-s l__J zD BD-s L_l
7odMvďnosl ' MÔvé dÔm!

LJ

)krem uvďený.h pistných Fdmienok' zmluvnÝ€h dolednani sÚ súasloÚ rcEhei zm|uw ai oillohÝ

1. Poistnĺk svojim podpisom prehlasuje. Že:

dóležitými nluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy pÍostÍednĺctvom lnfomaČného dokumentu o poistnom produkte

jápríla
Poistn

05B11
ŠteÍánikova

DPH:llc45.595

tryania poistenia bez zbýoČného odkladu

na ťŕely uzatvárania' spráVy a plnenia tejto

fyzických osôb pri spracťryanĺ osobných

a lieŽ prehlasuje, Že VPP' oPP. zD a lPlD prevzal

.';

3' Poistbvlt infomuje poistnika' Že osobné Údaje spÍacúva v súade s Nariadenĺm a Rady
a o volnom pohybe takýchto Údajov' ktorym sa zrušuje smernica g5/46/Es

pĺsomnej podobe' alebo

Že VPP. oPP' zD a lPlD neprevzal v pisomnej podobe. ale mu boli na základe jeho Žiadosti zaslané

b) úplne a pravdivo odpovedal na Všetky otázky týkajÚce sa dojednáVania poistenia
poistbvni všelky pripadné zmeny v týchto udajoch.

2- V pÍipade, ak poistnik a poĺstená osoba nie sÚ totoŽné osoby, poistník prehläsuje, Že
zmluvy podľa zákona č' 39l2o15 z' z o poist'ovnĺctve a o zmene a doplnenĺ niektonich

prehIasuje, že sa oboznámil s infoÍmáciami o spracÚvani jeho osobných údajov podra

udajov je moŽné ná.isť aj na webovej stránke poistbvne W kpas'sk'

KežmaÍkU dňa 20'4.2020
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vlENNÁ lNsUŔÄNcE GRoUP zozNAM PolsTENEHo HNUTEĽNEHo MAJETKU

Príloha č. k poistnej zmluve č. tp 4 Qo4 Lar34
I ostatne hnutel'né vecĺ [ Zásooy

I ostatne hnutel'né veci na vol'nom priestranstve

I cudzie veci prevzaté

D Zásony na vol'nom priestranstve

I Cudzie veci prenajaté

E lne

n PoŽiar BZdruŽený Živel Ňodcudzenie EVandalizmus fJ lne

Por
č.

Špecifikácia poistených vecĺ + adresa rizĺka
Výrobné číslo
(iné podobné
označenie)

Rok 
'/ýroby'obstaÍania

SposoD
poistenia'

Poistná suma v EURE
P

2

B
{ E

A 3: el Y<: vac,L/e(-Lt C4XT,1-, C4<TU Qqgo,^

7 ,eo/-

*

'ťJ

I

ĺ]

/r-

SPOLU

KnMUNÁ
Pi]l5Ťo

VIENNA rNS CE GROI'P

(0r.iu poĺslbvňa' a.s'
i/renna 6Íoup

7.81 1 o5 BÍatĺslava

LNA Éľ
vŇn ľB

i:o .ll i:]s s

poĺstníka

, dňa
2o. q e-^: z<_:

is zástupcu
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vlENNÄ lNsURANcE GRoUP

K0MUNÁLNA poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group

ŠteÍánikova 1 7, 81 1 05 Bratislava, SIovenská republika
spoffmr ie čl€nom slopiny pre DPt]' zapígná v obchďnom íegistíi oke$ého $jdu Bralisbva 1' cddiel: sa' vbŽÉ č'| 3y5iB

zÁzNAM z R0K0VANlA SPR0STREDK0VATEĽA PolsTENlA s KL|ENT0M PRED UZATV0RENĺM ALEB0 zMENoU P0|STNEJ ZMLUVY

zákomč.2s7l2008oGhÍanepíedlcgalizácio!prĺmovzlÍcslncjčinns|iaomhrancpĺcdĺinarco€nimleíoĺizmuaozncncadoptn.nínicklorýchzákonov(daIcilcn'zázmm').

Mem a pieilis*o/meno ĺinančného agmlďm6bran6 E-mail Kontaktný toleíón

Marianna Kedzuchová

TľJý pobyt (píehodný poq'1)/Ml6to podnikmlďsidlo

kedzuchova@kpas.sk 09'18749723

KeŽmarok

číslo bmko slovďská

PP

kloÚ koná v mene spolocmsli KoMI]NÁLNA poisĺovňa' a's' Vlenna lnsuĺance GíoUp, lČo: 3l 595 545' (ďalej ĺen ,,sprostredkovateľ poistenia"} a

A. Mm a pÍiezvldo o$by'l
Rorá9 iníomujB o možffitieh poisteniďrmeny podnikania

podnikaiďxotsšpondenčná adlffi ' xontaKĺý tel€Íón/E_mail

Bodné číďo Št prisl. Čiďo bankovfio účtu l

St! skcimovmu osbo!?'
Áno.fr ĺie f|

Druh dokldu
to|ožĺosii

Čísb dokladu
totoiffiti

lČ0 DlČ

ĺ' UdriÚie
r dalŠi

životnei úrone vdôchodkovom v.k!
ofihodok Erno En.

2' ochrana pľĺmu a rďĺny pred ĺeprďvídaĺďnými udalBťami f!ĺ"" fi ĺi"g slĺala žm]a.ďqola' Úĺa

8, Mom a prlodbko/obchodné monďnázov o$by' l

v prcspsh Korej ĺú ry @tvormé poisteniďWkonilá zmBna poiďďh (ď ]e od š&i od mby v GstiA)

obec Malý Slavkov

Rodné čĺďo Št. ptĺ sl' Čisto bankového účtu '

SK
Ste skdonovilou osb@?
Áno.ff ľi.fi Druh dokladu

toložnosti OP čĺslo ĺotlaou
totoŽĺosti

3'ĺ984673

EUN

lČ0 olČ

vzt'ah medzi sob@ "ľ a "B"

alebo k lmene poislnej Zmluvy so spoločmsloU KoMUNÁLNA p{ĺslbvňa' a.s' Vienna lnsuĺance Gtoup.

spó6ob konbktoEnia
poistbvne s klienlom

PoäAMvl$A P0TR[8Y KlENTA s oHtADor' M PosKĺToviliÉ stUŽBY FINAľčM slTUÁoA KUENTA

PÍílmy

výdďlry

9 čislý ľĺiťm EUR 9 domámŇr

* Ítr4l plátov íočrc EUR

1 008377288

Gerlachovská 52, Malý Slavkov 0911540317

3. BudÚm6ť Eioh deti
i šlúdfum' šlaÍt do živola [ĺ- fiĺĺ' EUB

g 9ípktoý deňflĺ* sľi"
9 sp]átlry/7áväz|ry EUB

4. vaše bývilie
9 kúpo nchnúcÍnosti ÍckmšlĺUl€h nchnLícÍnq|i cclkwó prijmy

5. och@ vášho maieu(u
t aulo. nehnúeĺnGli' domácmr [lĺ- [ľr. voľné pmtÍiďky EUR

6. lnó
g llislmie zodpd€dmsll. cesloné poislenie' inwslo€nie Eĺ" sĺi" lnó

celkovó výdavky EUR

skdočnost

oDPoRÚČÁMÁ sPRosTBEDxovArEu s oHtÁloM NÁ ZSTENÉ nFoBMÁclE o KltNIovl KUENToM zvoLENÉ RlEŠENlEzilAosT| A sKÚstt{osn
XIJEMTA s 0llĹA00M l{ll
PosKÍrNUĺÉ stUŽBY

EUR gspoíen'a/@lslen|a EUB

"f,ff pois.majetku FjMnčná
služba

Fjnan&lá
ĺuiu polS.ľTläJetKU

Fjmnčná
služba

tr ĺeklioÍlt

bývdý ldield

Prodrľr 441 Prcdukt 441 901 3333
zdôWd_

n"nI" ooVéľä

PrcduK
návÍh

mluvy č.

zdôrod-
nenlos siĺsn1loient

zdôvod-
n"ni" ooV9Íä zdôvo&

nsnl6

lné Nák|ďy 99'73 tláldady Náldady 99'73 Náklady

lceÍ't iliĺn poúlun pĺĺtuF s!íátĺGÍ a llphd lÓlo ámm a ž€ p.tral ieto tóofu' lk álddo doÔodĺ{' n{!' E6ta ic čú$ ŇMn' pdsfti rnh'Yy/
pobt'óno ú.'ilt 441 901 3333

ž! infomárie o spĺalľaniGobrrých úhl! je mžné ru'isľ B Wlffi slránlc ľJisĺmc.

X]iml bgi{ m Edom'E' Žc tolto záem .p ic náWhm na uzatvďcnE poslnejzlmuvy v zĺÍrysh pĺblŇrlirn občbnppíávlyÍh pícdpis. Kla|t zaÍmň bcrii M r{omb' Ž' inĺďmácb iachádaljce
9 v tomto aáňare p6}q'1uje spí6líedkMtelovipoĺslenh v2í\6le ákma č' tôď2009 z' 2' oĺimnčnom splcs1Íďko?nĺa íiMnčnom pďadensfu? a fu budÚ spre]%né v inĺonÉČnom systéme

$oŠtedhÔaleÍa ps|mh' tcsp' spolIn6il KoMUNN NA p^[rďňt' a s'VienM lnsían@ GĺNp'
spÍodíedo6teÍ Fists't niíno Vybhsie a Ňjim podpim pltfdzuie' že 'deiiilko?l 

a fÍl ldeniiĺiká€iu klienta ako ajfril 6latíÉ Údaje Uwdené v tomlo .áňame na ák]ade ieho dďkJU

akto .nio je íW0é Uíčiť' g vroslredkryďá zm[M o pslq/tnúi íiBnmej st'by pÔ"žuie za |eŕDdnú pre klienta, na čo spÍGtedkŤaleÍ pol{enb kli€|1a upoeňuj€ a ocpoÚča mu siď6ťvo
ďážil'či aj Mpíak uwdere] sJqlfrnsli uawie lÚlo mluw!

Kbĺl prehla$p, žc pri Íd(@ni o uzatvqori pobtrc] mlury ďm€iol p6lqínÚí spÍoslÍcd'@iclovi ĺnĺďmáci] o ýdii:

B požr'dalteh a polÍeui.h E] skÚ$ml]ach a zmlcl]ah B ĺinaĺčncj silúcii a napíick lmu lNá m uzatvďcnidolenej loaslnrj zmtĺ!''

v KeŽmaÍku Dia 20.04.2020

Č6iednania (iÉd. l min.)

Kedzuchová

Meno a pŕiedisko poistenia /
(v píipafle ĺinanfuhú atrnla lreďle m4noa pÍ'É^iskoŇby /asnlpUĺ'trj
tohlo ĺlnančného agenla)

?<-
Mmo a pĺiwlsko Nby (palčklvým pĺsmom) podpls kllonta

1AFlábd&h1m@lFdaMea'c0]2019hqím*!ŤqafuuNŕn'MuFdkgĺiádFím'zÚP{qÔnD5'áFdfffi:MrbďimJ

' 
. GÚňä]h \r dď ( kn-*ŇF *:h {ďej b ft4lam') ŕ F]fu: !ĺĺi: k:iiňý ľnfl lsb 4 .ňán{ ..p#j (+. ffi F u # lňNs( bJ

fud@jqďŕ
2 AšlátŇtr1ibňbŕ!!Bsabh15dl.1Aňíml'ĺéľtá":r.sFätn'ĺaibnk|l5.d.'r'1Pt{,?ň:'l..hjj.nwa3]:áilaiib7ýiMll7.4'.8

k!:nl]m l. Fa' Ĺu o* ?b c::b bz pĺft] nbÉ{Mry' kýa j. ľ6v].]oŤ fi dÍfu ŇM m4.t{'
ili:nl:m ie 9'ďs{'v tsc':jEó:U tr!ôĺ ldMŕMi.\:ldi'& rykffil. kloĺá ss\e &e M e1i'ŕĺ:'
Ú]nl!: 5/qc|r'J^lnllifuIČr_-! nl!Í,]fr+tt']Ži$lÚ!|v!1'
Vá]btb šJlhÍa K].'! 9 iĺ' alr Ňľ,q dgb ":dm.1 trú 6aM ru pdu dh#j čhrust'

4 VrJĺi9 fu!'áýgďilH..! át
e']ýL.9 *ln ttsĺ\á@jĺiá p::.':nÉ.b !e': \)h\Ž Ŕh'{Li o&M o.:r*[),

] .tffämB #)v !äi.d mimo t .P F r[rtŔj ý'Íĺfl]!

Boĺĺ íEnh aÚÝd( ďJFrť '']
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