
ProF i 
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

Poistná zmluva č.: 5720074737 

Úvodné ustanovenia 
Účastníci zmluvv 

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, 

GENERALI 

IČO : 35 709 332, DIČ : 2021000487, IC DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
diel Sa, vložka č. 1325/B, zastúpená Ševčík Ján(ďalej len "poisťovateľ') 

Spoločnosť patri do skupiny Generali , ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS 

Obec Žitná -Radiia 
·· á - Radi ša 105, 95641 Žitná - Radi ša 
Co: oo311383 
P rdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri , vydal Štatistický úrad SR 
zastúpená: Ing. Botka Rudolf, štatutár 
(ďa lej len "poistníklpoistený") 

avrel i túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu . 

P ·ar nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými 
atkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa , ktoré sú prílohou 

~ uvy a tvoria jej neoddelitefnú súčasť. 

~ __ 2, Prehrad uzavretých druhov poistenia 

Poistenie Stavieb 

Poistenie Prerušenia prevádzky - strata nájomného 

Poistenie Hnutefných vec f 

Poistenie Prerušenia prevádzky 

Poistenie Strojov 

Havarijné Poistenie Strojov 

Poistenie Elektroniky 

Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Poistenie Profesijnej zodpovednosti za škodu 

še čík 8008722 , mobil: 0903 19 17 65 , e-mail :jan.sevcik@generali .sk 
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..,. l. Poistenie stavieb pre prípad živelných a ďalších dojednaných poistných nebezpečenstiev 
Poistenie podnikateľských rizík 

~ 1. Zmluvné dojednania 

1.1 . Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy nižšie uvedeného čísla . 

1.2. Toto poistenie stavieb sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami živelného 
poistenia VPP PPZ 14 (ďalej len VPP PPZ 14), zmluvnými ustanoveniami živelného poistenia stavieb a príslušnými 
doložkami, dojednaniami v úvodných ustanoveniach zmluvy a v rekapitulácii poistenia, ako aj ďalšími dojednaniami 
vzťahujúcimi sa na toto poistenie stavieb. 

1.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3 
(označené znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvá obsahujú odkazy na príslušné doložky 
(v zátvorkách), ktoré bližšie definujú podmienky poistenia a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Skratky poistných 
nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach: 

1. Požiar- článok ll., bod 1 a článok XIV.! bod 1 až 4 VPP PPZ 14 resp. doložka Nv pre poistenie Budovy vo výstavbe 
2. Povodeň a záplava- článok ll ., bod 2 písm. a), b) a článok XIV. bod 5 a 6 VPP PPZ 14 
3. Víchrica a krupobitie- článok ll ., bod 2 písm. c) , d) a článok XIV. bod 7 a 8 VPP PPZ 14 
4. Ostatný živel výber- článok ll ., bod 2 písm. e) až i) a článok XIV. bod 9 až 12 a 14 VPP PPZ 14 
5. Ostatný živel celý- článok ll ., bod 2 a článok XIV. bod 5 až 12 a 14 VPP PPZ 14 
6. Vodovodné škody- článok ll ., bod 3 a článok XIV. bod 13 VPP PPZ 14 
7. Náraz dopravného prostriedku, skrátene "Náraz DP"- doložka NC2 
8. Poškodenie skla -doložka NA4 (Poistenie súčastí stavieb pre prípad poškodenia alebo zn ičenia poistenej veci akoukoľvek 
udalosťou) 

9. Úmyselné poškodenie, skrátene tiež "Úmysel. poškodenie" - doložka NC3 
1.4. Pokiaľ nie je ďalej dojednané inak, dojednáva sa vzdanie námietky podpoistenia v zmysle doložky ND2. 
1.5. Súčasťou poistenia je doložka NK5. Pokiaľ je poistenie v zmysle doložky NK5 dojednané samostatnou položkou v bode 3, 

tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť. 

2. Odpovede na otázky poisťovateľa 

1. Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radiäa 105, 956 41 Budova OCU+ KD , Žitná- Radita 
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčastí poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?" 
Nie. 

b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
o 

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? 
Nie. 

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 
stavby? 
Nie. 

2. Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radita 101, 956 41 Dom Smútku Žitná-Radiu 
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčastí poškodená, zn ičená alebo nie je riadne udržiavaná? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?" 
Nie. 

b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
bez škód 

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? 
Nie. 

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 
stavby? 
Nie. 

3. Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radita 1, 956 41 Požiarna zbrojnica Žitná- Radita 
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčastí poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?" 
Nie. 

b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
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2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? 

Nie. 
2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 

stavby? 
Nie. 

4. Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radila 6, 956 41 Športové kabíny T.J. Žitná- Radi~a 
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčastí poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?" 
Nie. 

b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
bez škôd 

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? 
Nie. 

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 
stavby? 
Nie. 

5. Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná-Radi~a 4, 956 41 Materská lkola Žitná- Radila 
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčastí poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?" 
Nie. 

b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
bezškód 

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? 
Nie. 

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 
stavby? 
Nie. 
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3. Miesto poistenia a rozsah poistenia 

Poistenie stavieb 

_ej 

_] 
Predmet poistenia (poistená vec) Poistné riziká 
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_] 
1 Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radiša 105, 956 41 Budova OCU+ KD, Žitná- Radi ša 

u Požiarne najrizikovejšie využitie 
V100.0 Činnosti miest a obcí 

objektov: 

_] Špecifikácia podnikaterskej činnosti 
podra výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.) 

5672 Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné budovy 

_] 
Budova ~~~bo iná stavba.(NA1)-
OBECNY URAD+ KUL TURNY DOM-

1.1.1 murovaná poschodová budova so 1 476 102,00 x x x x 30,00 378,00 
sedlovou strechou po celkovej 

- rekonštrukcii 

_l Všetky sklenené časti budovy 
1.1.2 a stavebných súčastí (NA4)- Sklenené 500,00 x x 30,00 17,00 

plochy okná dvere 
-,1 .1.3 Vandalizmus (NC3) 3 000,00 x x 30,00 17,00 

_J2 Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radiša 101, 956 41 Dom Smútku Žitná-Radiša 

2.1 
Požiarne najrizikovejšie využitie 

V100.0 Činnosti miest a obcí .., objektov: 

--" 
Špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podra výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.) 

_] 5673 Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru 

Budova alebo iná stavba (NA 1) - DOM 

2.1 .1 
SMÚTKU- murovaná budova s 84 766,00 x x x x 30,00 22,00 
prístreškom z dreva nad vstupným 

1 l portálom. 
j 2.1 .2 5483 Prístrešky a altánky 5 000,00 x x x 30,00 17,00 

J 2.1.3 
Všetky sklenené časti budovy 
a stavebných súčastí (NA4)- Sklenené 500,00 x x 30,00 17,00 

_]12.1.4 
l plochy okná dvere 
Vandalizmus (NC3) 3 000,00 x x 30,00 17,00 

3 Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radiša 1, 956 41 Požiarna zbrojnica Žitná - Radiša 

3.1 
Požiarne najrizikovejšie využitie V100.0 Činnosti miest a obcí __. objektov: 

- Špecifikácia podnikaterskej činnosti 
podľa výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.) 

-~ 5673 Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru 

J 311 Budova alebo iná stavba (NA 1) -
POŽIARNA ZBROJNICA-murovaná 62 288,00 x x x x 30,00 17,00 
budova s rovnou strechou 
Všetky sklenené časti budovy 

3.1 .2 a stavebných súčastí (NA4) - SKlenené 500,00 x x 30,00 17,00 
; l plochy okná dvere 

3.1.3 Vandalizmus (NC3) 3 000,00 x x 30,00 17,00 

4 Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná- Radiša 6, 956 41 Športové kabíny T.J. Žitná- Radiša 

4.1 Požiarne najrizikovejšie využitie V100.0 Činnosti miest a obcí 
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Predmet poistenia (poistená vec) Poistné riziká 
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objektov: 

Špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podľa výpisu (napr.: z OR, tR a pod.) 

5673 Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru 

Budova alebo iná stavba (NA 1) -
4.1.1 ŠPORTOVt KAB[NY T.J.- murovaná 44 652,00 x x x x 30,00 17,00 

budova prízemná s rovnou strechou 
Všetky sklenené časti budovy 

4.1.2 a stavebných súčastí (NA4)- Sklenené 500,00 x x 30,00 17,00 
l plochy okná dvere 

4.1.3 Vandalizmus (NC3) 3 000,00 x x 30,00 17,00 

5 Miesto poistenia budov a stavieb: Žitná-Radiša 4, 956 41 Materská škola Žitná- Radiša 

5.1 Požiarne najrizikovejšie využitie 
V100.0 Činnosti miest a obcí 

objektov: 

Špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podľa výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.) 

5672 Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné budovy 

Budova alebo iná stavba (NA 1) -

5.1.1 
MATERSKÁ ŠKOLA- murovaná 

389 881 ,OO x x x x 30,00 92,00 budova poschodová nso sedlovou 
strechou 
Všetky sklenené časti budovy 

5.1.2 a stavebných súčastí (NA4)- Sklenené 500,00 x x 30,00 17,00 
plochy okná dvere 

5.1.3 Vandalizmus (NC3) 3 000,00 x x 30,00 17,00 

Poistné za v~etky poistené polofky (€): 713,00 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej pod príslušným poradovým 
číslom sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb (NA 1) vodou z vodovodných zariadení 
(Poistné riziko 6. Vodovodné ~kody) v nasledovnom rozsahu: 

Por. číslo 
Predmet poistenia (poistená vec) 

Znížený limit 
položky poistného plnenia (€) 

Budova alebo iná stavba (NA1)- OBECNY 

1.1.1 ÚRAD+ KULTÚRNY DOM-murovaná 
738 051,00 

poschodová budova so sedlovou strechou po 
celkovej rekonštrukcii 
Budova alebo iná stavba (NA 1) - MA TERSKA 

5.1 .1 ŠKOLA- murovaná budova poschodová nso 38 988,00 
sedlovou strechou 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej pod príslušným poradovým 
číslom sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb (NA1) nárazom dopravného prostriedku 
(Poistné riziko 7. Náraz DP) v nasledovnom rozsahu: 

Por. číslo lp d . . ( . . ) 
položky l re met po1sten1a po1stena vec 

znížený limit 
poistného plnenia (€) 
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Budova alebo iná stavba (NA 1) - OBECNY 

1.1.1 ÚRAD+ KULTÚRNY DOM-murovaná 
738 051,00 poschodová budova so sedlovou strechou po 

celkovej rekonštrukcii 
Budova alebo iná stavba (NA1)- MATERSKÁ 

5.1.1 ŠKOLA- murovaná budova poschodová nso 38 988,00 
sedlovou strechou 

6. Začiatok a doba trvania poistenia 
istenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov 

·~ · rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 09.03.2015. 

Z.íverečné prehlásenia poistníka 
.ede istníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na 

: ·S<j.- é :ázl<y poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. 
~~ s· · :· podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a príslušnými doložkami uvedenými 

e • .2 . . 3, 1.4, 3 a v ďalších ustanoveniach tejto časti poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddelitefnú súčasť poistnej zmluvy . 

. ~ 
~e • ' súčasťou poistnej zmluvy sú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodeliteľnú súčasť: 

-= =-z 4 - Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva : VPP _PPZ14_01/2014v.3) 
a vné ustanovenia a Doložky pre poistenie stavieb ZU PPZ NV 14 (ZU_PPZ_NV14_01/2014v.2) 
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ll. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

1. Vieobecné ustanovenia 

1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy nižšie uvedeného čísla . 

1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými 
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 (ďalej len VPP VZ 14) a 
zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a taktiež ustanoveniami tejto poistnej zmluvy. 

1.3. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe 
v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 14. 

1.4. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe 
pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť. 

1.5. Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy: 

Potvrdenie o pridelení identifikačného. čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri , štatistický úrad SR, zo dňa 1.1.2000 
1.6. Podklad pre výpočet poistného: počet stálych obyvateľov = 442 

2. Odpovede na otázky poisťovateľa: 

2.1. Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa 
-nie je 

2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 2 
2.3. Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovateľa? 

-nie. 
2.4. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov: 

bez škôd 
2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v € 

1 

3. Základný rozsah poistenia 

l 

3. . Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou : 
Činnosť obecného úradu 

3.2. Č innosť obecného úradu, sadzba SS, V100.10, druh 18 
3.3. Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenská republika 
3.4. Poistenie sa uzaviera na poistnú sumu 166 000,00 € so spoluúčasťou 30,00 € 
3.5. Ročné poistné 55,00 € 

Pripoistenie 

' ed jednané. 

Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poistnej 
dalosti bude poistení vlastniť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti) , na základe ktorého v čase 
·stnej udalosti bude oprávnený vykonávať činnosť, z ktorej zodpovednosť za škodu vrátane územného rozsahu je 
edená v poistnej zmluve. 

? 'sten ie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa zákona č. 369/1990 
Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosti za škodu vzniknutú v 

·s osti so samostatnou podnikateľskou činnosťou obce/mesta a na zodpovednosť za škodu obce ako zriaďovateľa 
zá adnej školy bez právnej subjektivity. 

pitulácia 

pe_ Rozsah poistenia l Modifikácia /IDRIZ Ročné poistné v € 
-· Poistenie vieobecnej zodpovednosti za ikodu l 008/741 55,00 -
Ročné poistné spolu 55,00 

1 doba trvania poistenia 

e ·esa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov 
""Z . zavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 09.03.2015. 

Z... oe -né prehlásenia poistníka 

- 'stníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na 
poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. 
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Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1.2, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

9. Prílohy 

eoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy č. : 
1. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 
2. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v štatistickom registri, Štatistický úrad SR, zo dňa 1.1.2000 
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111. Rekapitulácia poistenia 

1. Spoločné dojednania pre vAetkv poistenia v tejto poistnej zmluve 

1.1 . Poistenie dojednané podľa tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia. 
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné. 

1.2. Pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých 
poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej , na ktorú 
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú 
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa : 

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne sumou 332 000 €; 
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne sumou 332 000 €. 

1.3. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná 
lehota je osemdenná a jej uplynutím pois!enie zanikne. 

Záverečné prehlásenia 

Pokia ľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej 
výške splatné naraz. 

Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792a Občianskeho 
zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy prevzal všeobecné poistné podmienky, 
zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej 
svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a 
berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na 
všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach . 
Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto poistnej zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s 
obsahom tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými podmienkami. 

Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle§ 47 
zákona č . 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú 

príslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy. Poistník 
svojim podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby. 

súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
e orizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto zmluvu 
zaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie 

;e pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. 
·dentifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby 

·adreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou čestného vyhlásenia na t lačive 
oo isťovateľa . Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie 
aJ éhokorvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia 
·akéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii , zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo 

odným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo 

·e osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými 
ienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva. 

-: s ík podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie v 
;se § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení. 

podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so 
č . 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. 

s so spracúvanim osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa , a. s. spracúvala moje 
- é · daje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností 

, ;r.era, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. ponuka produktov, súvisiacich 
:~ o ·eskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s 
_ ;r.e m a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom . Beriem na vedomie, 
- ~ o na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej 
a s.Dtacúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej 

~ 'sfovateľa . O ÁNO O NIE 
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Dátum Ročné 

1 
Por. č . Názov poistenia začiatku poistné 

účinnosti v€ 

1 Živelné poistenie stavieb 09.03.2015 713,00 

·J 2 Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - strata nájomného nedojednané 

111 3 Poistenie hnuterných vecí nedojednané 

.... 4 Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky nedojednané 

J 5 Poistenie strojov a strojných zariadení nedojednané 

6 Havarijné poistenie strojov nedojednané 

·J 7 Poistenie elektronických zariadení nedojednané 
_". 

8 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 09.03.2015 55,00 

'l Ročné poistné celkom (€): 768,00 

4. S~latnosť ~istného 

4.1. Poisťovater má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou 
poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j . najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, 
dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho 
miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti. 

4.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne. 

Druh poistného bežné 

od: 09.03.2015 
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok) Poistenie na dobu neurčitú : 

Ročné poistné spolu: 768,00 € Počet splátok: 1 

Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období: 09.03. 

Výška splátky/ splátok poistného: 768,00€ 

Bankové spojenie číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112 

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX číslo účtu BBAN: 0048134112/0200 

Konštantný symbol 3558 

Variabilný symbol 5720074737 

Poistná zmluva uzavretá v: Trenčíne dňa : 10.12.2014 

Podpis (a pečiatka) poistníka 
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