
l KOMUNÁLNA el_
POISŤOVŇA wr

VIE NNA INSURANCE GROUP 

KOMUNÁLNA poiarovnt, a.,. 
Vlenna lneuranoe Group 
štefklikova 17, 811 05 Brati!MaYa 
IČO: 31 505 545 
DIČ: 2021097089 
IČ OPH: SK7020000746 
Spolotnoar Je členom skupiny 
registrovanej pro DPH, 

Návrh odoslany 

Prezentatná pečiatka 

Návrh prijatY 

C,slo návrhu PZ 

441 9010986 

Ziskateľ 1 
Ing. Klačanská, 2700112571 

Náhrada za PZ č. 

Taxoval dna 

Cislo PZ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Podiel Ziska1er 2 Podiel 

Poistné Náhrada za PZ č. Poistné 

Zaistenie Vinkulácia zaplaan41 v Obohodnom registri 
Okr6$ľ\eho súdu Bratislava/, oddiel: Sa, 
violka č. 334518 
(ďalej fen _pol&ľovr'vľ) 

MPL O áno D nie 

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB, 
A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB 

POISTNÍK / POISTENÝ 

Titul, priezvisko/ Obchodný názov Meno 
ir

elefón /mobil/ fax 
OBEC Žitná - Radiša 

�Io J3 J1 11 J3 Ja J31:
0

1:Y�

s

i

0

xl xi xi, 1 xl xi xi X 

Poistenie dojednal 
Ing. Klačanská 

Adresa - ulica, č.d. Miesto - dodacia pošta 
I
PSČ 

Žitná - Radiša č. 105 Žitná-Radiša, pošta Uhrovec 9 1 
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č. 

1
E-mail 

1 

5 1 6 1 

Bankové spojenie - názov peňažného ústavu !Kód banky Čislo účtu 
1 
Špecifický symbol 

POISTENÝ oistník 

Titul, pr iezvisko/ Obchodný názov Meno Telefón/ mobil/ fax 

IČO Rodné čislo Štátna príslušnosť 
X X X X X X / X X X X 

Adresa - ulica, č.d. Miesto - dodacia pošta PSČ 

ZVLÁŠTNE ÚDAJE 

4 1 

1. Výška plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre poistné udalosti následkom povodne a/alebo záplavy je 20 % zo súčtu poistných súm 
pre riziko živel. max. však ..... ... .... 331.939,-.. . ... EUR, so spoluúčasťou . .. ....... 1 660. . . ..... EUR. 

1 

2. V pnpade poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poisternm kryty tiez vandau,mus - páchateľ z1steny, s vys Kou plnenia za jednu a vsetky poistne udalosti v danom 
poistnom období do výšky 350,00 EUR. V prípade poistenia rizík.a vandalizmus piati limit plnenia za jedntf p všetky poistné udalosti v danom poistnom období dojednaný v poistnej zmluve.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE 

Začiatok 9.3.2018 !Koniec 
poistenia poistenia 

na dobu [:;J
I 

Krátkodobé poistenie 

I 
Zľava za viac poistení - CROSS SELLING 

I
Koeficient ÚNP 

neurčitú Koeficient: Koeficient: 
Poistné je Periodicita platenia poistného Druh platby Pozntmka: 

0bežné �ročne O štvrťročne O PZ poštový peňažný poukaz 0 KZ bezhotovostne a avízo IU • Inkaso z Učtu platiteľa v PfospeCh úôtu 

01781g5386/0000 SLSP, a s 

O iednorazové O polročne O iednorazovo O KN bezhotovostne bez avíza O IU inkaso z účtu platrtera 120022200815600 Prima banka Slovensko. a.s. 

DRUH ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA KLIENTA 

MAJETOK (stupeň rtzlka) 

kód 2501 

ADRESA RIZIKA 
Ulica, číslo domu 

Riziko 
O· Flexa Q• zž O• zt. + 
Odcudzenie 
Vandalizmus. stav. súčasti okrem skla 

Vandalizmus - sklo na budove 

Zľavy/Prirážky - Flexa/Zt./zž+ 

Zľavy/Prirážky - Odcudzenie 
Spôsob poistenia 

Odcudzenie 
2501 

ZODPOVEDNOS (stupeň rizika) všeobecná zodpovednosť vadný výrobok Plátca DPH 
kód: 2501 O áno O nie 

Miesto - dodacia pošta 
Žitná - Radiša 

podľa prílohy 

Poistná suma v EUR Sadzba v%o Ročné poistné v EUR 
3.160.513,50 + 110.000 0,2 + 0,6 698,10 

1.500,- X 15,00 10%min.50,· 22,50 
1.500,- X 15,00 1 0¾min.50,· 22,50 
1.500,- X 35,00 10% min.SO,-

0 Nová hodnota O časová hc;><Jnota 

Poistná suma stanovená: O z účtovníctva O zo znaleckého posudku 0 podľa oceňovacích tabuliek 

0 nie 

O klientom 

Poistený súhlasí s Indexáciou poistných súm nehnuterného majetku: O áno 

Zvláštne údaje a dojednania: 

• Vysvetlivky: Flexa: balík Flexa (OPP Z 156-5 čl. II ods. 1); : balík Združený živel (OPP Z 156-5 čl. II ods. 2); ZŽ +: balík Združený živel Plus (OPP Z 156-5 čl. II ods. 3) 



Vandalizmus 
Zľavy/Prirážky - FlexaJZt.rzt. + 
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie 
Špecifikácia výberu: 

□·zt+ 

Odcudzenie 
Vandalizmus 
Zľavy/Prirážky- Flexa/Ú/Ú+ 
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie 
Spôsob poistenia O Nová hodnota 
Špecifikácia výberu: 

Riziko 
O• Flexa O• ú O• ú + 

Odcudzenie 
Vandalizmus 
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZL/Zt. + 
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie 
Spôsob poistenia 
Špecifikácia výberu: 

O Nová hodnota 

Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom / v trezore 

Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež 
Peniaze a ceniny prepravované poslom 
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie 
Zvláštne údaje a dojednania: 

Zvláštne údaje a dojednania: 

O časová hodnota 
Zvláštne údaje a dojednania: 

:,ct,qz,�;Yl;Cl:PR.E�A,JAT� ''O Súbor O Výber 
Ročné poistné v EUR 

O časová hodnota 
Zvláštne údaje a dojednania: 

Druh 1-----------+--f--+--+---------t------+-------,----------; 
skla 1-----------+--f--+--+---------t------+--------t----------; 

špecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia): Zvláštne údaje a dojednania: 



/ 

Podnikateľ - obrat v EUR 
Zvláštny subje kt - počet tiakov, lôžok, miest, ľudí, bytov+nebyt. priestorov 

leobecná zodpovednosf za Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR Zéktadné poistné v EUR 
-- '"" Ročné poistné v EUR za VZ+Z Koekieot LP (Kl) Koeflcienliizernia(K1) .-..anto�ir>«plWIIIO\/'l•KOfflcifl'llr,t,/ 

škodu (VZ) l---3-3-.2-0-0-,-.-+---5-0,----+--4-9-,6-8-------+-----�------, 1,00 1,00 áno O 49,68 
Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR Základné poistné v EUR Koekltll'IILP(Kt) K�tUznlatK2) Koeficient počtu (K4) 

na spolačný limit plnenia 
so ZVBD. spoluútaaf 
rovnaké ako pri ZVBO 

·ednorazové akcie 
O do 3 dni 

f?RJP.,OISTEN(E� ZODP0\1E0.N<?Sf

Poistné za 1 byV 
NbP v EUR 

Počet bytov + nebyt. 
priestorov spolu 

Cudzie veci prevzaté+ veci vnesené D ��i;:
v

r:,::,��:1;��:':�wil) 
D bez motorových vozidiel D s motorovými vozidlami bez kasko poistenia 

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovni 

Dobrovoľné požiarne zbory 
Poskytovanie 
sociálnej služby 

s poistením ošetrovateľskej starostlivosti 
O bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti 

Poistením nie sú kryté činnosti: 

Zvláštne údaje a dojednania: 

Zvláštne údaje a dojednania: 

rn<.:> 
(J) � 
0...J 
Cť ...J 
U LU (J) 

2 

PZ 1 č.: 

Lehotné poistné (splátka 

poistného) je splatné v 

nasledovných termínoch: 

Peňažný ústav poisťovne 
lovensk sporiteľňa, a.s. 

Tatra banka, a.s. 
Prima banka Slovensko a.s. 

PZ 2 č.: 

1. splátka (dd.mm) 2. splátka (dd.mm) 

IBAN 
K28 0900 0000 O 01 7819 5386 

SK60 1100 0000 0026 2322 5520 
SK87 5600 0000 0012 0022 2008 

1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?

Koek:+tntlf(t(l) KoelclelúOnmlajK2J 
Koefteilntpotlub)'liw• 
nebyl.priNlorOY(K4) 

kód poctu obyv 

Koeficient 
cross selling 

49,68 
Koe clent 

krátkodobého 
poistenia. 

3. splátka (dd.mm) 4. splátka (dd.mm) 

Variabilný symbol 

4419010986 3558 

✓ ·áno 
2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných veci?
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? ✓ áno
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? ✓ áno

KooAclenlKZ(K6) 

vo výške: 

Ročné poistné v EUR za ZVBD 

Ročné poistné v EUR za KZ 

nie 
nie 
nie 
nie 

Poistený / poistnik prehlasuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a Č!line a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia. 

zmysle§ 800 ods 2 Obéianskeho zákonnlka sa dojednáva, .te toto poistenie môte vypovedať poistenY I poistnlk alebo polsťovfla do dvoch mesiacov po uzavretl poistnej zmluvy. Výpovedn lehota je osemdenná. jej uplynutlm poistenie zamkne. 
1 Po1stnlk podpisom poistnej zmluvy potvrdzu1e. 1:e. 

@:.=��:,:,�.;i:6·) ,;�� áno poistnej Zlffll....., �ené • ich pnwla. 

pred umtvoren!m poistnej zmluvy ho poistitel' zroru-rwt-erne obozn6mif I cetym obuhom ozna6wijch p!IO'Mých Vieobeenýeh poistných podmienok {VPP), Osobllrlych polstn-.-,:;rt � (OPP 
o• ZmluW1ychdqednai/ {ZO) platn'i'ch ku dnJ t:.tinnosti poistnej z:nluvy, ktaé IO �ou tf!to pol� zmluvy (PZ). predrnetl,j označ.n4 VPP, OPP • ZO v plSQ'me( lame doltal pred uzatv,.yen/ 
éno tejto poislnflj zmluvy do 11,tjlj dispozlcitl. pr•tudOval leh • cbOlnaml H • r.ml, NI Uk.laóe toho poM"dzuje splrtenle vtetkYch UkOMýc:h podmienok podl'a § 788 ods. 3 lák. č 40l1Q64 Zb.v :rnen 

neskorilch prlKfpi&ov poisťovatel'om . 
. Po1stnlk podpisom poistnej zmluvy déva s U h Ia s na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na ú!ely priameho marketingu polsfovne (najmä informácie o novinkách, akciách o @ ÁNO Q NIE 
ravách. ako aj o sl.fa!iach. polstn)'ch produktoch, po&kytovanYch online slutbách a pod.) po dobu trvania polstn6ho vzťah

::;
u:---=---

3 Porsľovf'e inlormu1e poislnlka. že Jeho osobné údaje spraCUva podra § 10 zákona e. 122/2013 z. z. o ochrane o ných údajott, 
z. o poisľovnlctve a o zmene e doplnenl niektorých zákonov (ďalej len ,zakon e. 3Q/2016 Z. 2."). Poistnlk dé poisľov 

1
t:ú 

sobné údaje v roz..sahu podľa § 78 zákona e. 39/2016 Z. z. poskytovala. sprlstupľl'.>Vala a cezhranien 
prostredkovenie a finančneho poradenstva podľa o,obitného predpisu. Poistník prehlaauje, že mu boli vop d 

zékona e 122/2013 Z. z. Zérovel'l berie na vedomie. že text poučenia Je motné näjsť aJ na webovej suánke 

v Žitná - Radiša , dňa 7.3.2018 

nenl mektorých z.ékonov (ďalej len .zakon e 122/2013 Z z.·) v spoienf s§ 78 zákona e. JQ/2015 
obu n nulnú ne zabezpečenie yYkonu prév a po'vlnnostl. vyplývajUcich z tejto poistnej zmluvy jeho 
m podn jUclm v potSťovnlctve, prévruckým a fyzickým osobám poskytujúcim •SIU!b\',ifinantn�h 
5 z.éz t. 12212013 Z. z. a bol ako dotknuté 51sot>a po\Jčény o svojich prévach'uwden/ch v§ 28 

I 
/. .... ······················ 

podp,, ,ástupcu poisfovne 
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