
KooperativaA. 
Získate!' Gužíková, 2510787981 
Špecialista priezvisko, ziskateľské číslo 
Underwriter priezvisko, získateľské číslo 

VIENNA INSURANCE GROUP PML 1 359 635,58 EUR 

Návrh poistnej zmluvy 
č. 461 - 9018378 

Účinnosť poistenia: od 12.07.2021 (0:00 h) 

POISŤOVŇA 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 
štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 00 585 441 
DIČ: 2020527300 
IČ DPH: SK7020000746 

do 11.07.2022 (0:00 h) 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 79/8 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s. 
IBAN: 

V zastúpení: Mária Šujanská 
riaditeľ agentúry 
Ing. Miroslav Schneider 
regionálny riaditeľ 

POISTNÍ K/POISTENÝ 

OBEC OŠČADNICA 
IČO: 00314170 
1 Č DPH: xxxxxxxxxxxx 1 

a 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. sro, vl. č. 2676/L 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

V zastúpení: 

 

Ing. Marián Plevko 
starosta obce 

uzavierajú 

prostredníctvom spoločnosti Kooperativa poisťovňa a.s., VIG 

1111111111111111 
2 3 8 O 

v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov túto poistnú zmluvu. 
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Kooperativa.A 
Vložka č. 1 

k návrhu poistnej zmluvy 

VIEN NA INSURANCE GROUP č. 461 - 9018378 

ŽIVELNÉ POISTENIE 

1. Predmet poistenia:
a) Výber nehnuteľností a ich súčastí podľa prílohy č. 1 - zmluva o dielo

1 359 635,58 EUR 
b) Súbor hnuteľného majetku vedený v účtovnej evidencii poisteného

EUR 
c) Súbor zásob vedených v účtovnej evidencii poisteného

EUR 
d) Súbor cudzích vecí prevzatých, prenajatých

EUR 
e) Peniaze a ceniny

EUR 

2. Prevádzková činnosť:
2501 !Obec.mesto 

3. Miesto poistenia (adresa rizika):
Pre bod 1. písm. a)účt. evidencia:Modernizácia a rekonštruk. komunikácie Oščadnica SR-Bór PL 

4. Rozsah poistenia:
Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
majetku (VPP MP 2020) a Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných
udalostí (OPP ž 156). 
Pre uvedený predmet poistenia sa dojédnáva poistenie v rozsahu poistného krytia uvedenom
v článku II, bod 2 OPP ž 156 (združené živelné poistenie).
V prípade vzniku poistnej udalosti následkom rizika povodeň a záplava je maximálny ročný limit
plnenia za jednu a všetky škody vo výške 271 927,00EUR so spoluúčasťou 664,00 EUR. 

Poistený súhlasí s indexáciou: NIE 

Poistná suma Spôsob Spoluúčasť Ročné poistné 
poistenia (vrátane dane) 

a) 1 359 635,58 EUR nová cena 3 OOO EUR 1 291,65 EUR 
b) 0,00 EUR nová cena EUR EUR 
c) 0,00 EUR nová cena EUR EUR 
d) 0,00 EUR nová cena EUR EUR 
e) 0,00 EUR nová cena EUR EUR 

Celkové ročné poistné (vrátane dane): 1 291,65 EUR 

5. Zmluvné dojednania:
Súčasťou návrhu poistnej zmluvy je aj príloha č. 2 - dotazník 03 + príloha k dotazníku 03
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Návrh poistnej zmluvy č. 461 - 9018378 
,, ' . .  ,,.. • '

Číslo Poistné riziká Poistené Celková poistná Poistné 
vložky suma (vrátane dane) 

1. ŽIVELNÉ POISTENIE ANO 1 359 635,58 EUR 1 291,65 EUR 

2 
POISTENIE ODCUDZENIA NIE 0,00 EUR 0,00 EUR 

3 POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY NIE 0,00 EUR 0,00 EUR 

4 POISTENIE SKLA NIE 0,00 EUR 0,00 EUR 

5 POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELKY NIE 0,00 EUR 0,00 EUR 

6 POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NIE 0,00 EUR 0,00 EUR ŠKODU 

7 POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY NIE 0,00 EUR 0,00 EUR ŽIVELNOU UDALOSŤOU 

8 POISTENIE STROJNÉHO PRERUŠENIA NIE 0,00 EUR 0,00 EUR PREVÁDZKY 

9 PRIPOISTENIE K POISTENIU MAJETKU NIE 0,00 EUR 0,00 EUR 

Poistné (vrátane dane): 1 291,65 EUR 
z toho daň z poistenia 8%: 95,68 EUR 

Poistné bez dane: 1195,97 EUR 
Dohodnutá splátka k úhrade: 1 291,65 EUR 

PLATENIE POISTNÉHO 
1. Poistné (vrátane dane) sa bude platiť:

1. splátka poistného 12. 7
2. splátka poistného dd.mm. 
3. splátka poistného dd.mm. 
4. splátka poistného dd.mm. 

v ročných splátkach a je splatné nasledovne: 
príslušného kalendárneho roka 
príslušného kalendárneho roka 
príslušného kalendárneho roka 
príslušného kalendárneho roka 

•. 

2. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane
dane z poistenia.
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 461 9018378

NÁZOV BANKY 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. 

Poštová banka a.s. 
Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

SWIFT/ BIC kód 
GIBASKBX 

UNCRSKBX 
SUBASKBX 
POBNSKBA 
KOMASK2X 

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka
v znení neskorších predpisov, Všeobec.né poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky
(OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné
podmienky") uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich 
zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité,
neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
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3. Poistná zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží jedno vyhotovenie
a poisťovňa dve vyhotovenia.

4. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
V prípade použitia prostriedkov inej osoby poistník uvádza, že tieto peňažné prostriedky sú 
vlastníctvom ........................................................................... . 

PREHLÁSENIE POISTNÍKA 
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že: 

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s 
dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného 
dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID");

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto 
poistnou zmluvou a ktoré:

X     prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy, 
pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle 

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto
poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané
k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú
hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne
kontrolované.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie
poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej
zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie") a príslušnými slovenskými
právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho
osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zárove v 

• na vedomie, že 
informácie o spracúvaní osobných údaja� je možné nájsť aj na webovej str.' S ľ �  ·

V Čadca 

peči 

o 
o 

) 

, dňa 9.7.2021 

KooperaiivaA:\ ............. 
V1ENNA INSURANCE GttouP 
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·� lnterreg [;]
MK Poľsko .... sfovehsko 

ZMLUVA O DIELO 
Č. '03/2018 

uzatvoréhá pódľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

Objedt,ávateť: 
Ná.zov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové·spojenie: 
IBAN: 
Zastúp·ený: 
a 
Zhotoviteľ: 

Obchbdné méno: 
Sfdlo: 
ICd: 
Dič: 
IČ DPH: 

Obec Oščadnica 
Námestie M Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 
00 314 170 
2020421513 
Tatra banka a.s. 

Ing. Marián P.levko, starosta 

DaPS, a .. s. 
A Hlinku 3, 022 01 Čadca 
36 377 21 O 
2020134490 
SK2020134490 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.íslo: 10848/L 
V mene spoločnosti 
koná: Bc. Miloš Čišecký, predseda predstavenstva 
IBAN: 

PREAMBULA 

A) Dňa 25.09.2'017 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavenJ verejného
obstarávateľc;1 podľa Zákona o verejqom 9bst r var:ir vyhl .sená sqťaž na obstara.0,i ·.podliľ;1i!nej 
zákazky s predmetom zákazky QMooerni  cía a., rekQFštn:ikcja komunik c1e . Ošč?dnic
(Slovenská repu·blLka}'- Bôr (Poľská republika), 3 étapa", ktorej oznámenie bolo uverejnené vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 188/2017 pod označenlm 13291 - WYP {ďalej, aj ako
)).Súťaž");

B) Ponuka Zhotovíťeľa predložehá do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako
úsp.ešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

c) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z časti 85 % financovaný z nenávratného finančného
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva rozvoja a financi/ POľskej 
republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP") na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č.:PLSK,02,01.00 $K-0014/1,6-QO (d:afej aj ako ,,Zmluva o NFP'") v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V A Poľsko - Slovensko 2'014-2020, ::,,i z časti 1 O %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republik;y pričom zvyšná časť predmetu plnenia tejto Zmlt,ivy
bude financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov Objednávateľa;

Vzh'radom ňä vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohoclli a uzatvárajú fútó Zmluvu v nasledovnom 
znen1: 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.:1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová naplsané s veľkým zaóiatočným písmenom 
nižšie uvedený význam· 
„Autorský :zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskoršfch 
predpisov. 



l<ooperativaÁ. DOTAZNIK D3 
1/IENNA INSURANCE GRO UP 

pre majetok v hodnote nad 4 OOO OOO EUR 

1. Všeobecné informácie o spoločnosti:
Obchodné meno: OBEC OŠČADNICA 
Adresa sídla: Nám. Martina Bernáta 745, 02301 Oščadnica 
IČO: 314170 
www stránka: 

2. Ma Vasa spoločnosť iné organizačne jednotky (závody pobočky). názov s1dlo. adresa rizika . 
Názov, sídlo organizačnej jednotky v SR: 
Adresa rizika: 

3. Protipožrarne zabezpeéerne (napr hasiace pristroJe + ich počet. EPS ale aJ s popisom. pokrytie s vývodom KAM. sprinklery + pokrytie a me .. )

4. Popis výrobného procesu 

5. Popis poskytovaných služieb. 

6. Popis skladovanýcr1 výrobkov 

7. Pn prena1atýcr budovach popis Komu sa prenaJ1maJú a činnosti vykonávané v nich 

·\ 

8. V ktorej poisťovni ste boli poistený ( ASP, KOOP. GEN, atď.):
Kooperativa poisťovňa a.s .. VIG 

9. Výška dopos1af piateného ročného poistneno
1 384,98 € 

10. Bola podaná výpoveď. áno/nie ?
NIE 

11. Výročný dátum poistenia/ dátum začiatku poistenia:
11.07.2021 / 11.07.2018 

12. lnformacie o škodách (škodovost)
Vyplatené škody Rezervy Spolu počet PU 

aktuálny rok ( R)  
rok R -1  
rok R - 2 
rok R - 3 

Spolu: 
13. V prípade poistenia rizika Lom strojov uviesť· zoznam strojov, ich hodnoty a rok výroby :



14 

15. 

16. 

V prípade viacerých budov na jednom mieste uviesť: plán rozmiestnenia budov, hodnoty jednotlivých budov a majetku v nich, vzdialenosti medzi 
jednotlivými budovami 
Poisťuje sa projekt: Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) - Bór (Poľská republika) 

Prehlásenie poistníka / poísteného: 
Prehlasujem, že som na všetky otázky odpovedal pravdivo a zaväzujem sa v prípade uzavretia poistnej zmluvy oznámiť Kooperatíve poisťovni, a.s. 
bez zbytočného odkladu všetky zmeny v horeuvedených skutočnostiach. 

v Oščadnici

Vyplňuje obchodný zástupca I maklér 
Meno a priezvisko: 
Číslo: 
Telefón: 
Mail: 

Janka Gužiková, Mgr. 
2510787981 

dňa 

Názov spoločnosti: 
Adresa: 

� � OBEC
t. . OŠČADNICA 
: ...... · ........... ] ; " ' " " " " ' ' " " ' ' '

'UUfJI" Cl f'vvouu,u  IIClllCI 

IKooperativa poisťovňa a.s., VIG 
ištefanovičova 4, 816 23 Bratislava 

Pri otázkach vyznačených červenou farbou pros:rne o dôsledne vyplnan:e ,;1 
Povinnou súčasťou tohto dotazníka je aj Príloha k Dotazníku D3. 
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l<ooperatívaA PRÍLOHA K DOTAZNÍKU D3 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s 
Vier111a lnsuranceGroup 
Centrála spoločnosti 
Usekneživotnéhopoistenic1 
štefanoviCova4, 81623Bratislava VIENNA INSURANCE GROUP 

IČO, 

Adresa rizika: 

Kód činnosti: 

Riziko 

Zdruie ný živel 

Obec Oščadnica 
Nám. Martina Bernata 745, 02301 Oščadnica 
00314170 

1. Podľa účtovnej evidencie 
2. UzemieSR 
3. Územie EU (iné d ojednané územie) 

Predf»f3t poistenia Adresa 
rizika 

Súbor budov a s tavieb 
Ostatné hnuteľné vecí 
Súbor zás ob 
Cudzi e vec1 pre vzaté 
Peniaze a ceniny 
Näklady na odpratanie sutin po PU 

1,R. NHICH 
/LP 

NH 
NH 
NH 
NH 

1.R 
LP 

Celková PS· 

Po/smá suma 
vE.UR 

1 3 5 9 6 3 5 , 5 8  

1359635,58 

Limít plnenia za 1 a 
v$etHyPU 

1 3 5 9 6 3 5 , 5 8  

Pre toto poistenie plam, ii rOZSilh po,sternil určuJu VSeobe<:ne po1sl/lt! podmienky pre po.sieme mi1je1ku VPP MP 2020 ii Osob>tné poistné pôdm1enk.y 

Fixné náklady 1 1 LP 

Mzdy 1 1 LP 

MPL (EUR): 

Spoluúčasť 

" mfn. v EUR 
S% 3 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

po,s1en1evec<prepr1padZl\'elnychuda10stič 156 

0,00 
0,00 

Ročná sadzba v%. 

0,950 
O.OOO 
0,000 
O.OOO 
0;000 
0,000 

0,000 
0,000 

Roén& poistné 
pTus d'ilil 

v EUR 

1 291,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 291,65 

0,00 
0,00 

0,00 0,000 0,00 
0,00 0,000 0,00 

1 1 LP 
1 1 LP 

z;;::::::; r
_
u: ; �:

e f-'��

i

�
y�
�:

=
�
s

k
�
:,
-
dy
- - - - - - - - - +� - + -- + -� --+- - - - - - -4- - - - - - -4- - - - - - - +- - � - - - + -- - � - - - - -+-- - � - -----i 

ručenia XX 
mesiacov 

Celková PS o.oa 0,00 

Pre !Oto p01s1en1e pla!ia a rozsah porsten1a urču1u Všeot>ecne poostne poam1enky pre po1s1en1e maJetku VPP MP 2020 Osoonné poistné poom1enky. po1sten1e veci pre p11pad živelnycn udalosti l 156 a VSeonecne POIStné poam1enky doplnkova čas! k 
ž1ve1nemupo1sternu.po1s1ernepreprlpaapreruSernaprevádzkyživelnou udalostou 
Stav e bné sl/časti budov a stavieb 1.R 
Os tatné hnuteľné veci 1.R 
Súbor zásob 1.R 
Cudzi e vecí pre vzaté 1.R 
Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom 1 R 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O.OOO 0,00 
0,000 0,00 
0,000 0,00 
O.OOO 0,00 
0,000 0,00 

Odcudzenie P e niaze a cenin v trezor e 1.R 
1.R 

0,00 0,000 0,00 

Vandalizmus . 

P e niaze · denná tržba 0,00 0,000 0,00 
P eniaze prepravované poslom 1.R 0,00 0,000 0,00 

0,00 

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujU Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP 2020, Osobitne poistne podmienky poistenie veci pre prípad odcudzen,a a vandallzmu č 206 a Zmluvné dOJeOMnia pre po1sten1e vec, pre pripad 
oacuazernaalebovanoa11zmu.spôsobyzabezpečeniilZO SZ· 2 

Stave bné súčasti budov a stavi e b 1 R 0,00 0,000 0,00 
Os tatné hnute ľné veci 1.R. 0,00 0,000 0,00 
Súbor zásob 1.R 0,00 0,000 0,00 
Cudzie veci pre vzaté 1.R. 0,00 0,000 0,00 

0,00 0,000 0,00 nezistenY páchateľ f 'P.C.e ccci•=' =--' =--" =' c c' '" '' Y _ _ _ _ _ _ _  . L _----'---- ' -- '"--
.R-'----'-- - --'----- - - - - ----'--- - - - - ----'--- - - - - - -'----- - = '------ - ' -- - - - =-'-'-- - - 1---- - '  

Lom strojov a 
elektroniky 

0,00 

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určUJU Všeobecné poislné poam,enky pre po1sten1e maJetku VPP MP 2020, Osobitné poistné podmienky poistenie veci pre pripad odcudzenia a vandilliZmu č 206 a Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre pr,pad 
odcudzeniaalebovandallzmu. spósobyzabezpečenia 

Súbor strojov a e lektroniky NH 1 1 0,00 0,000 0,00 
0,00 

Pre toto poisrerne platia a rozsah poistenia určuJú Všeobecné pois11le podmienky pre pors1en1e majetku VPP MP 2020 OSOOt1né po1srné podmienky lom suo1a t 307 a Zmluvné dojednania µre po1sten1e pojazdnýcn stro1ov a zanaaeni 

LP 

- 1 LP 
1 
1 

I 0,00 0,000 0,00 

1 0,00 0,000 0,00 

- 1 LP 

- 1 LP 
né prerušenie f 'U�"L '="�' - - - - - - - - - + -- ' -- +- - - t- ' ' , --+--- - - - - -+-- - - - - -+-- - - - - - + -l _ _ �o .=--o o'------ - +- - - .c.o �,o =--o o'------ - -+-- � o�.o�o - - - l
ádzky - doba 

l-'
v" ''' cc' °cc' c c" '=d�y - - - - - - - - -'----- ' -- ' -- - ' -- ' = --'----- - - - - ----'--- - - - - ----'--- - - - - - -'----1 - - �o .�o o _ _  _ c  _ _ _ .c.o �,o =--

o o' ------ - -+-- - o- o„o _ - - l  
Celková PS· 0,00 0,00 učenia XX 0,00 

mesiacov 

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určuju Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP 2020, Osobitne poisir,e podmienky lom stroja a elektroniky č 307, Zmluvné doJeananra pre poistenie pojazdnycn stroio• a zar1adenl a Zmluvné 
dojednama-doplnkováCasťkpoisteniustrojov-poisteniestroJnehoprerušenrapreváozky 

Poistenie skla 

Poistenie 
vnUtroštátnej 

prepravy 

Poistenie 
zahraničnej 

prepravy 

Pripoistenie 

Sklo 1.R. I 1 

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetKu VPP MP 2020 a Osobitné poistne podmienky 

· 1 LP 1 

Pre lolo polslenie platia a rozsah poistenia urču1u Všeobecné poistné podmienky pre po,steme majetku VPP MP 2020 a Osobitné poistné podm1enky 

· 1 LP • 1 1 

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecne poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP 2020 a Osobitne poistné podmienky 

Atmosférickézrážkv 
Prepätie alebo oodoätie 
Unik vod (vodné/stočné) 

De montáž, remontáž ne poškodených ve ci 

Spätné vystúp e nie vody z kanalizačného 
potrubia 
Búrlivý vie tor min. 60 km/h 
Havária rozvodov. oprava !Wmena 
Poškodenie zateple nia vonkajšieho plášťa 
zvieraťom 
S reiers tvo 

LP 
LP 
LP 

LP 

LP 

LP 
LP 

LP 

LP 

1 0,00 0,000 0,00 
0,00 

poistenie sklat 256 

1 0,00 0,000 0,00 
0,00 

po1sten,eprep1avyzas1elokt407 

1 0,00 0,000 0,00 
u,uu 

poistemepreprnvyzás1e1okč.407 

so.oa 5 OOO O 00 
50,00 5,000 0,00 
50 00 20,000 0,00 

50,00 3,000 0,00 

50,00 10,000 0,00 

50.00 5 OOO O 00 
50,00 5 OOO O 00 

50,00 5,000 0,00 

5% 50,00 10,000 O 00 
v,vv 

Pre toto poistenie p1a11a a rozsah pois1en1a urCu1u Všeooecne poistné podmienlcy pre poísterne majetku VPP MP 2020. Osobitné pcMstné podmienky -po1sten,e vec, pre pripad ž1�elných udalost! t 156 a Osobitne .zm1u�né ao1eanan,a pre po1sten1e ma1etku a 
zoapovednost1 za škodu. pripo1sten1e 020. P. 

Vysvetlivky: 

Ôalšie doje dnania: 

1.R = po1sterneprvehonz1ka 
LP=limitplnenia 

NH = po1sternena novu hodnotu 
CH= poistenie na časovú hodnotu 

1. V prípade vzniku poistneJ udalosti rizikom povodei'l, záplava je maximálny ročný limit plnenia za jednu a všetky škody vo výske 

271 927 EUR so spoluúčasťou 

2. Vstup do poistenia je podmienený vykonaním rizikovej obhliadky riskmanžérom centrály poisťovne.
3. Pre úCely tejlO pois tne j zmluvy sa dojednáva, 
4. P re úče ly tejto poistn e j zmluvy sa doj e dnáva, 

•• moznost platernastvrtrocne,polrocne,ročne 

664 EUR 

Rotné poistné plus d?ll: 1 291 65 

1 Qal'l z poisrenia: 1 95 tiB 
Rotné pol$tné bez dane:\ 11Sl5,$1.8 

Táto ponuka je indikatívna a nezaväzuje poisťovateľa k vystaveniu poistnej zmluvy. Záväzná ponuka bude vypracovaná po predložení doplňujúcich údajov. Poisťovateľ si pri vypracovávaní záväznej ponuky 
vyhradzuje právo na zmenu rozsahu poistného krytia, výšky poistného a spoluúčasti. 

Táto ponuka je vystavená pri bezškodovom priebehu majetku a zodpovednosti, ktorý je predmetom poistenia podľa tejto ponuky za obdobie posledných S rokov. V prípade akceptácie ponuky je poistnik, resp 
poistený informovať poisťovateľa o prípadných zmenách v období medzi vystavením ponuky do diia uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade nepredloženia informácii o škodovom priebehu bude táto informácia 
vyžiadaná a priložená pri uzatvorení poistnej zmuvy ako jej povinná príloha. Informácia o škodovom priebehu je povinná príloha aj k vypracovaniu finálnej ponuky poistenia. 

Na ponuku sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy, ponuka platí ako celok pri uvedených spoluúčastiach, limitoch a Ďalších dojednaniach. Akékoľvek požiadavky na zmeny je nutné konzultovať s Úsekom 
neživotného poistenia. Uvedené spoluúčasti, limity a Ďalšie dojednania musia byť zaznamenané aj do poistnej zmluvy. 

Ponuka je platná 30 dní od jej vystavenia. 

Táto ponuka bude prilohou k poistn e j zmluv e pre útely interného spracovania (typovania} 

V Bratis lave. dňa dd.mm.rrrr 

oddelenie U W  majetok a preprava oddelenie U W  majetok a preprava 




