
KOMU~Ált>!A •••.
POISTOVNAtl!!!'"'"

Návrh odoslaný CislonávrhuPZ Cislo PZ

441 9011781 I I I I I I I I I
Prezentačná pečiatka Ziskate!'1 Podiel Ziskatel'2 Podiel

Bakošová Lucia 1013850615 100%

Náhrada za PZ č. Poistné Náhradaza PZ č. Poistné

Návrhprijatý Taxovaldňa Zaistenie Vinkulácia

MPL 197900,00 O áno o nie

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNALNA poisťovňa, e.s.
Vienna Insurance Group
Steft.'likova 17, 81105 Bratislava
IČO: 31 595 545
OIČ; 2021097089
IČ DPH; SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny
registrova nej pre DPH,
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l. oddiel: Sa,
v!ožka Č. 3345/8
(ďalej len .poisrovňa~)

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

POISTNíK I POISTENÝ
Titul, priezvisko! Obchodný názov Meno ITelefÓn! mobil! fax

Združenie miest a obcí Horná Orava Ján 0904657789 I
~17 1910 15141311 l:ol~r~rxl xl xiII xl xl xl x

Poistenie dojednal

Ing. Ján Banovčan - predseda
Adresa - ulica, č.d. Miesto - dodacia pošta IPSČ

Zábiedovo 76 Zábiedovo O I 2 I 8 I O I 1
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. Č. IE-mail

Bankové spojenie - názov peňažného ústavu IKÓd banky Číslo účtu 1 Špecifický symbol

POISTENY (vyplňuje sa iba ak je iný ako poistník)

Titul, priezvisko! Obchodný názov Meno ITelefÓn! mobil! fax

I

IČ, I I I I I I I ~I~él č~slox I x I x I I I x I x I x I x

Štátna príslušnosť

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

ZVLÁŠTNE ÚDAJE
1. Výška plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom obdobi pre poistné udalosti následkom povodne a/alebo záplavy je 20 % zo súčtu poistných súm
pre riziko živel, max. však EUR, so spoluúčasťou.. .. .. .. EUR.
2. V pripade poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poistenim krytý tiež vandalizmus - páchatel' zistený, s výškou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom
poistnom obdobi do výšky 350,00 EUR. V pripade poistenia rizika vandalizmus plati limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom obdobi dojednaný v poistnej zmluve.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE
Začiatok 23.11.2018 I~oniec

na dobu [2]1 Krátkodobé poistenie 1Zľava za viac poisteni - CROSS SELLlNGI Koeficient ÚNP

poistenia poistenia neurčitú Koeficient: Koeficient:

Poistné je Periodicita platenia poistného Druh platby Poznámka:

[2] bežné [2] ročne O štvrťročne O PZ poštový peňažný poukaz [2] KZ bezhotovostne a avízo
IU - inkaso z účtu platiteľa v prospech účtu
0178195386/0900 SLSP, a.s.

O jednorazové O polročne O jednorazovo O KN bezhotovostne bez avíza O IU inkaso z účtu platiteľa 1200222008/5600 Prima banka Slovensko. e.s.

DRUH éINNOSTI- KLASIFIKÁCIA KLIENTA
MAJETOK(stupeň rizika) Odcudzenie všeobecná zodpovednosť vadný výrobok Plátca DPHPožiar I združený živel ZODPOVEDNOST (stupeň rizika)

kód: 5401 Oáno [2] nie1 1 kód:

ADRESA RIZIKA (miesto poistenia) PREDMETU POISTENIA
Ulica, číslo domu Miesto - dodacia pošta IPSC

I I O I(lDc;a;$l;>d\j-...~ ___ t___ l.IeMlo..lI<uovIca.~!\t'I __ ~Pod-.O'-I<YBloIy_t._""ZUbe,." Zábiedovo O I 2 8 1
r: BUDOVY,HALY, STAV~Y O Individuálna nehnuteľnosť O Viac nehnuteľností (podľa prílohy k poistnej zmluve) es

Popis budovy (definícia predmetu poistenia) Rok výstavby

Riziko Poistná suma v EUR .: Sadzba v %0 Spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

O' Flexal O" Ú IO"Ú +

Odcudzenie

Vandalizmus- stav. súčasti okrem skla

Vandalizmus - sklo na budove

Zľavy/Prirážky - Flexa/Ú/ZŽ+ Ročné pOistné,'~'~

Zľavy/Prirážky - Odcudzenie ~polu 'rf EfjR: ,'fi;1I: :,~A't; tá

Spôsob poistenia O Nová hodnota O Časová hodnota

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

Poistený súhlasí s indexáciou poistných súm nehnuteľného majetku: O áno O nie -
Zvláštne údaje a dojednania:

• Vysvetlivky: Flexa - balík Flexa (O PPz 156-5 tI. II ods. 1) ; II - balík Združený živel (oPP z 156-5 čl.II ods. 2) ; II + - balík Združený živel Plus (oPP Z 156-5 čl.II ods. 3)



Vandalizmus

Zl'avy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+

Zl'avy/Prirážky - Odcudzenie

Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

197900,00 2,50
100,00
50,00

197900,00 12,00
Vandalizmus 197900,00 18,00 100,00

Spôsob poistenia [2] Nová hodnota D Časová hodnota

Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+

Zl'avy/Prirážky - Odcudzenie

Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

4NO:qq~~!/j~~§~ll~i~!~'!7~J"D'HNUT.VECI/ZÁSOBY NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE I OCUDZIE vEQr~6É!I\J?\It~iIIO~i~qf~1C1tí~~i!l
Riziko Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o Spoluúčasťv EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

D' Flexa D'ZŽ D'zž +

Odcudzenie

Vandalizmus

Spôsob poistenia D Nová hodnota D Časová hodnota

Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+

Zľavy/Prirážky - Odcudzenie

Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

Peniazea ceninypodpevným uzáverom I v trezore

Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež

Peniaze a ceniny prepravované poslom

Zl'avy/Prirážky - Odcudzenie

Zvláštne údaje a dojednania:

Druh~--------------------t----r----~---r----------------~----------+--------------r--------------------~

skla

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



t: /iC ·"t$Y/iFt4'·@ . cr;' ., ;"' ;;; W. 'liKiC (l';'

Najrizikovejšia činnosť: Územná platnosť:Podnikateľ - obrat v EUR
Zvláštny subjekt - počet žiakov,lôžok, miest, ľudi, bytov+nebyt. priestorov

!všeobecná zodpovednosť za I-L_im_i_t_PI_n_en_ia_v_E_U_R~_S_PO_lu_Uc_'_as_ť_v_E_U_R+Z_á_kl_ad_n_é_po_"_tné_V_E_U_R+_KOO_"'_OO_IL_P_'K_"_+-K_OO_"_'oo_,_',_~_~_tK_"--I'-..u",:~,,-~_~_':'_=_Y_;:_"=_"~_':_"._ď:;-,oe::~ zw Ročné poistné v EUR za VZ +zw
-~ IhO
Zodpovednosť za škodu

vlastni kov bytov a

nebytových priestorov v

bytovom dome (ZVBO)

Koo"""_~tK2) Koeficient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVBDlimit plneniav EUR Spoluúčasťv EURZákladnépoistnév EUR KoolicienILP(Kl)

na spoločný limit plnenia po~~n:~~:ytI PO:r:!~r~::~~~yt· Koor.cienlLP (KI) Kooficienluwmia (k2) K=~:':::oybyt;;) •. Koe6cientKZ(K5j Ročné poistné v EUR za KZ
so ZVeD, spoluúčasť I--:.;=...:..:.::.:..-t--'==:..:..:::==---j------il------t-..::.:....:..::..:.:....:....:....t-----j-----'----------I
rovnaká ako pri ZVBD

Pripoistenie križovej zodpovednosti
za Uodu vlastnikov bytov a
nebytovych priestorov v bytoYom

~IKZ)

limit plneniav EUR Spoluúčasť v EUR zasracne poetnev KoeficientLP(K1) Koeficientúzemia (K2) Ročné poistné v EUR za VZ
Všeobecnazodpovednosťr--------------;--------------_r----E~U~R~---t--------------t_----------------_r------~------------------i
za škodu-
lednorazové akcie o do 3dní o nad 3dni o do 500 návštevníkov o do 3 000 návštevníkov o nad 3 000 návštevníkov
PRIPOISTENIE - ZODPOVEDNOSt

Predmet poistenia + poistné riziko Sublimit plnenia v EUR Sadzbav %o Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené D ~I:~:v~r:~~~::~:i:==~t::~poi$taní)

O bez motorových vozidiel D s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní

Cudzie veci prenajaté, požičané, užíva né O ~po~I~~~~~:~o:n~~e~:~u:~:i:~::~~~!:t:a~!~poistení)

D bez motorových vozidiel D s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Dobrovoľné požiarne zbory

Poskytovanie cl s poistením ošetrovatel'skej starostlivosti
sociálnej služby O bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti

kód počtu obyv

Poistenim nie sú kryté činnosti: Ročné poistné
spolu vEUR: "

Zvláštne údaje a dojednania:

8. PRIPOISTENIE· MAJETOK

Predmet poistenia + poistné riziko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EURPoistná suma v EUR

Zvláštne údaje a dojednania: Ročné poistné
spoiuvEUR: s

SÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO v EUR

1 I 2 3 I ROCNE POISTNE SPOLU v EUR4 5 6 7 8

I I
Koeficient Koeficient D ROeN~, ' l' .' •

~ ~ PZ 1 č.: PZ 2 č.: PZ 3 č.: crossselling krátkodobého KoeficientÚNP O J~DN.O.R.Az.M({i:;
~j r- t_----------------~-----------------t----------_+--~p~o~is~te~n~ia~~-----------1F=~--~~~~

O ~ 644,75

POLU

lehotné poistné (splátka
poistného) je splatné v

nasledovných termínoch:

1. splátka (dd.mm) 2. splátka (dd.mm) 3. splátka (dd.mm) 4. splátka (dd.mm)

644,75

Peňažný ústav poisťovne Prvé poistné v EURIBAN Variabilný symbol Konštantný symbol
Slovenska sporiteľňa, a.s.
Tatra banka. a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.

SK28 0900 0000 0001 7819 5386
SK60 1100 0000 0026 2322 5520
SK87 5600 0000 0012 0022 2008

odl 23.11.2018 Idol 22.11.2019
vo výške: 644,75

35584419011781
1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? "j áno nie
2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí? ,,] áno nie
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? D áno nie
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? D áno nie
PoistenýI poistnikprehlasuje,že na všetkyotázkyodpovedalpravdivoa úplnea zavázujesa oznámiťpoisťovnivšetkyzmenyúdajovv poistnejzmluve,ku ktorýmdôjdev dobetrvaniapoistenia.

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky a Zmluvné dojednania.
VPPMP106-5L"j loPp z 156-5L"j ZOC·5Lj OP:~~~s "J OPPSK256-50 IvPp ZP606-5U IOPP=656.50 1 zo SOC·5 U 1 zo S·5 L j. zo 80·5 Lj I U
všeobecná čast' I živelné poistenie živel- hroby odcudzenie. Y8ndalizmus sklo IvšeobecnazoclpoyednosfIzod~ll"'duvYmbl<ul poskytovatel'soc.služby Izodpovednosfikôl zodpovednosr- bytCNédomy I

Okrem uvedených poistných podmienok. zmluvných dojednani sú sččastou poistnej zmluvy aj prílohy . . .
V zmysle § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníkasa dojednáva, že tola poistenie môže vypovedal" poistenýI poistnlk alebo poletcvŕe do dvoch mesiacov po uzavreli poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynulim poistenie zanikne.

1. Poistnik podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje. že:
pred uzat\oO'"enimpoistnej' zmluvy ho poistiter zrozumiteľne oboznárriil s celým obsahom označenýchp/somných Všeobecnych poistnj'ch podmienok (VPP), OsobItnYch poistných podmienok (OPPO a Zmluvnych dojednani (ZD~ platnYch.kUdr'u účinnosti.poistnej :zmIU~, ktoré sú scčasrou tejto poistnej zmluvy (PZ),. Predmetné označene VPP, OPP a ZO v pisomnej forme dostal pred uzatvorenhT'

áno tejto poistnej zmluvy do SVOJejdispozlcie. preätudovallCh a oboznámil sa s nimi, na základe čoho potvrdzuje splnenie vtetkych zákconých podmienok cccre § 7BBods. 3 zák. Č. 4(1/1004Zb.v zneo!
neskoiiich predpisov poisťovateľom.

@ =~=~s:hJ:;~::éHl~:;:6·)S~:
áno poistnej zmluve pripojené a ich prevzal.

2. Poistnik podpisom poistnej zmluvy dáva s ú h ! a s na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme potstovne na účely priameho marketingu poisťovne (najmä informácie o novinkách, akciách a @ ÁNO O NIE
zravécn. ako aj o srs'ažtach, poletnycf produktoch, poskytovanýchonline službách a pod.) po dobu trvania poistného vztahu;

3 Pcrstcvŕa informuje pcistnlkaže jeho osobne udaje spracúva cccra § 10 zákone č 122/2013 Z z o ochrane osobných uoeicv a o zmene a doplneni niektorych zákonov (ďalej len .zákon č 122/201~=Z") vsli78~zákona č 39/2015
Z z. o polstcvntctve a o zmene a doplnem niektorych zákonov (ďalej len .zákcn č 39/2015 Z z") Polstnrk dáva potercvru su hlas aby po dobu nevyhnutnu na zabezpečenie vykonIlPi'1'UCJ"Tm~l.\ poistnej zmluvy jeho
osobne udaje V rozsahu poora § 78 zákona č 39/2015 Z z poskytovala sprlstupriovala a cezbranične prenášata prévnickymosobám podnikajúcim v pcíerovnrctve prévn'ffik}JIlitr~l~ m služby finančného
sprostredkovania a finančne ho poradenstva podľa osobitného predpisu Pcistnlk prehlesuje že mu boli vopred poskytnuté udaje v zmysle § 15 zákone č 122/2013 Z z a bol ako dOlkr«ité!"'M!.i"feV uvedenych v § 28
ákona č 12212013 Z z Zároveň berie na vedomie že text ccočenreje možne néjet aj na webovej stranke poisťovne . 'l " ..•.•••~""'r.'" __r_' V~ It:- _

~'.'>"i'.'..~,'.,,!~~~·~!lJ:.t.~ Jr-IJe,," - ~it",-" 0- •• , .' •• p;"".~ VI E'''''''11 I SURElCE GROUPi;Jiiŕ~t~$t ::s.;.,äl'.J·v.'~ ,
se ~·..,ícHo(n!:t:t)'~,dO'JO'l e KP'" 1\ Istb~'a,a.s,

ozs O i I ľ~,-9n~ , ie~n j su I reup
,.x,,(' '.17 90..) ~ I,l;:'~ ~_ Stefam Dva ~,,,~llso05 ansjeva

V Tvrdošíne ,dňa 22112018 ... '~n31595545,il"'ôBH~1 fi!fu(;;~r:; :;0,
podpis poistníka ' . podpis zástupcu poist'ovne



KOMU~Al~A"
POISTOVNA ••....

VIENNA INSURANCE GROUP ZOZNAM POISTENÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU

D Ostatné hnutel'né veci DZásoby D Cudzie veci prevzaté D Cudzie veci prenajaté

eJ Ostatné hnuteľné veci na vol'nom priestranstve DZásoby na vol'nom priestranstve D Iné ................................

D Požiar eJ Združený živel eJ Odcudzenie eJ Vandalizmus D Iné ................................

,,'" .'" .; Spôsob", ~ '"t,
Y

,,
Výrobné číslo poistenia' . ,

POr.
Špecifikácia poistených vecí + adresa rizik~ 'Rok výroby. .ll!

Ir' t~J~:,;,~umav E~R .
, (iné podobné .!!

jČ. o' • ~.,~'o

~,označerňe) "oolJfJ..\, ~
.~iií'~9~~j %' .o;~l;ii;ifii

-e l ",é,

.'~, .". 'kS, .• :/ <ci ,,,,,,iii' .~
·oo c {.,o .... ~: "t

Kompostéry, združený živel,odcudzenie,vandalizmus 2018 x x 197900,00

Umiestnené budú v obciach: Suchá Hora, Hladovka,

Vitanová, Čimhová, Liesek, Brezovica, Zábiedovo,

Štefanov nad Oravou, Podbiel,Oraský Biely Potok,

Habovka, Zuberec

< "l! ,o

SPOLU: l" 197900,00
d

Príloha č.1 1 k poistnej zmluve Č, I 4419011781

V .... Tvrdošíne 22.11.2018 ~Oi~IONAlNA
POiSŤOVŇA

VIENN SURAN5GROUP

KOMU poi ťovňa, a.s.
i~o' . Ufa G up

.f;>(>~' ••~: .~ .: )'.:,;: 'i ./ :.;", , p,:' ;~~~ava
.ý r > l.::; ',;I.~" .r ,)ih, :~i:.:·<~:),,::{j'7tC ((('\7)

podpis zástupcu poisťovne


