
POISTNÁ KALKULAČKA/ Produkt 461 Verzia kalkulačky 1.76 platnosť do: 01.09.2021 

Kooperativa.A. 
VIEN N A  I N S U R A N C E  G R O U P  

9018452 1111111111111111 islo návrhu poistnej zmluvy 
Nová verzia PZ č.:I 2380 

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU 
A ZODPOVEDNOSTI 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 
štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 
IČO: 00 585 441 
DIČ 2020527300 
IČ DPH: SK70200007 46 
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA 1.,0dd: Sa, vložka 79/8 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno 

OBEC OŠČADNICA 
Rodné číslo/ IČO 

314170 
Adresa. ulica, číslo/ Sídlo 

Nám. Martina Bernáta 745 
Korešpondenčná adresa· ulica, číslo 

Nám. Martina Bernáta 745 
Číslo účtu v tvare IBAN 

Štátna príslušnosť 
SR 

PSČ Mesto 

02301 Oščadnica 
PSČ Mesto 

2301 Oščadnica 
Telefón E-mail 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno 

Rodné číslo/ IČO '1 Štátna príslušnosť 

Adresa· ulica, číslo/ Sídlo PSČ Mesto 

Telefón E-mail 

Začiatok poistenia Koniec poistenia LJ Na Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č. 
23.7.2021 22.7.2022 neurčilo 
Vinkulácia Periodicita platenia poistného Druh platby 

D KZ  ezhotovostne 0 P Z  poštový peňažný poukaz 
Nie jednorazovo 

a av1zo 
[K] KN bezhotovostne bez avíza D1u inkaso z účtu 

Dátum začiatku PZ 

1. splátka 23.7 Poistné (vrátane dane): 142,97 EUR 
Poistné je 2. splátka 
splatné v 3. splátka termínoch: 

z toho daň z poistenia 8%: 10,59 EUR 
Poistné bez dane: 132,38 EUR 

4. splátka! Dohodnutá splátka k úhrade: 142,97 EUR 



Poistné za poskytované poistné krytie sa Variabilný symbol: 4619018452 
považuje za uhradené po zaplatení 
poistného, vrátane dane z poistenia. Konštantný symbol: 3558 

BANKA IBAN SWIFT / SIC kód 
Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX 

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

Poštová banka a.s. POBNSKBA 
Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X 

Tatra banka, a.s. TATRSKBX 

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné 
poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZO) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky").

V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch 
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. 

VPP MP OPP Ž OPPOV OPP VPP OPP z o  OZD-X 206+ZD SZ- OZD-1 ZP z w  2020 X 156 SK 256 s p X 
2 2020 656 

všeobecná živelné odcudzenie, sklo indexácia všeobec vadu školy pripoiste 
časť poistenie vandalizmus ná zodp. výrobku nie 

2. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prilohy: 
0 Príloha č. 1 D Príloha č. 2 D Príloha č. 3 D Príloha č. 4 

0ootazník

3. a) Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? IÁNO 1 
b Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote IÁNO 

poisťovaných vecí? 
c) Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne IANo 

kontrolované? 
d) Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? IÁNO 1 

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že: 
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými

podmienkami uzatváraného poistenia pt stredníctvom 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: 

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 poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho 
následného stiahnutia alebo tlače. 

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.

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. 



J. 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·Nar,adenia, vrátane 
informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajÓv jé možné nájst''aj na webovej 
stránke poisťovne. / 
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\ 
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Zmluvné strany si poistnú zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
Miesto uzavretia poistenia 

v Čadca 

Dátum uzavretia poistenia 
22.7.2021 

\ / " ' ;  ' 
. - <-- ;:.. 

'J 

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste. Registrujte sa na www.koop.sk 
a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. 

eKooperativa šetrí váš čas. 

Získate!' 1 Získate!' 2 
Meno: Janka Gužiková íslo: 2510787981 Meno: íslo: 



POISTNÁ KALKULAČKA/ Produkt 461 

Kooperativa.A IIIIIHIIIIII 
2 3 8 O 

VIENNA INSURANCE GROUP 

2 - Iné služby 

Verzia kalkulačy 1.76 platnosť do: 01.09.2021 

Príloha č. 1 k návrhu PZ č.: . .  l _4_61_s_o1_a_4_5_2 _ _ _ _ _  _ _ .  
MPL: l.__ _ _ _ _  2_52_0_0_0'-,0_0 _E_U_R_ _ _ ,

P1 P2 P3 21 22 23 24 25 26 Platca DPH 
NIE ODD DDDDDD 

PREDMET POISTENIA 

ADRESA 1 
Ulica, súpisné čislo: 

RIZIKA Úprava toku-opatr. proti povodniam Oščadnica 
2 

Popis budovy.stavby: 
Zmluva o dielo číslo: 2201541201-Z 

a) Stanovenie poistnej sumy (PS)

PS stanovená: Klientom 

POISTNÁ SUMA: Stanovená z podkladov 
252 000,00 EUR 

b) Výpočet poistného

Riziko 

ZDRUZENY IVEL 
Odcudzenie 
Vandalizmus - páchateľ nezistený 

Riziko riziko 
ZDRUZENY ZIVEL 
Odcudzenie 
Vandalizmus - páchateľ nezistený 

IZ toho na voľnom priestranstve:

1 Mesto - dodacia pošta: !PSČ: 
!zmluva o dielo: v prílohe 1 

Budova vo výstavbe:! _ _  __.
Rok výstavby / kolaudácie:! _ _  __.

Poistený súhlasí s indexáciou:! NIE 

Indexovaná PS 
252 000,00 EUR 

01stna suma 
v EUR 

252 000,00 

úprava 
1 

po uucast 
v EUR 
170,00 

Celková PS 
252 000,00 EUR 

ocne poistne 
lus daň 
133,66 EUR 

0,00 EUR 
0,00 EUR 

133,66 EUR 

ocne poistne 
lus daň 

0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

0,00 EUR 
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ZDRUŽENÝ ŽIVEL 
Odcudzenie 
Vandalizmus - páchateľ nezistený 

IZ toho na voľnom priestranstve 

riziko 
ZDRUŽENÝ ŽIVEL 
Odcudzenie 
Vandalizmus - páchateľ nezistený 

IZ toho na voľnom priestranstve: 

Peniaze a ceniny ZZ + Krádež + Lúpež 
Peniaze a ceniny prepravované poslom 
Cenné veci a zásoby v zlatníctvach - záložniach a pod. 
na riziko: ZŽ + Odcudzenie + Vandalizmus 

Sklo pevne osadené, Svetelné nápisy 
Špeciálne sklo, Mramorové dosky ANO 

;..-  .i :\ >t' ,. 

Riziko 

Atmosférické zrážky 
Prepätie alebo podpätie 
Únik vody (vodné/stočné) 
Demontáž, remontáž nepoškodených vecí 
Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia 
Búrlivý vietor min. 60 km/h 
Havária rozvodov - oprava / výmena 
Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieraťom 
Sprejerstvo 
Vypratávacie náklady (nad rámec VPP) 1 5% z PS 

' " 

po uucast 
v EUR 

po uucast 
v EUR 

SUBOR ť 
ocne poistne 

lus daň 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

ocne poistne 
lus daň 

0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

ocne poistne 
lus daň 

0,00 EUR 
0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

ocne poistne 
lus daň 

0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

Limit plnenia 
v EUR 

 poluučasť Ročné poistne 
v EUR plus daň 

12 600,00 50,00 
•,lc , . ,   ·j;

> 
.. ,. .     · · ·  ; : ' · -. , 

0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

25,20 EUR 
25,20 EUR 
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Poistná suma Spoluúčasť 
v EUR 

• pre jednu poistnú udalosť 1 O EUR 
• pre všetky poistné udalosti 1 Jednonásobok PS 1 O EUR 

b) Pripoistenie k všeobecnej zodpovednosti za škodu:
Zodpovednosť za škodu spôsobená vadou výrobku / vadne vykonanou prácu 

Predmet poistenia 

Cudzie veci prevzaté/vnesené 1 
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní 
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané 
Čisté finančné škody 
Škody na podzemných a nadzemných vedeniach 
Búracie práce 

Cross selling - zoznam PZ: 

bez MV 

. 

Sublimit plnenia 
v EUR 

Spoluúčasť 
v EUR 

·'tť' ,.;,,.,i , 

l l f  r; t·   •

Súčet poistného v EUR: ÚNP MAJ ÚNPVZ 

body 1.- 7. bod 8. 

158,86 0,00 

1,00 1,00 

Upravené poistné 
158,86 0,00 

cross 
sellin 

0% 0% 

oistenie 

1,00 

Územná platnosť 

Nie 

Ročné poistné 
plus daň 

0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

Poistné plus daň 

142,97 EUR 

1 3 0  ROKOV 
KOOPERÁCIE Výročná zľava Áno 
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ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA ÚSEKU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA 

V prípade vzniku poistnej udalosti následkom rizika povodeň a záplava je maximálny ročný limit plnenia za jednu a 
všetky škody v jednom období vo výške 252 000,00 EUR, so spoluúčasťou 50,00 EUR 

Poistený si je vedomý, že poistná suma v bode 1 môže byť nižšia ako poistná hodnota, teda môže sa jednať o 
podpoistenie (podľa čl.13 VPP MP 2020). 

V súlade s OZD-1, ods. 3, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie bez indexácie poistných súm i poistného, 
poisťovňa v čase vzniku poistnej udalosti zníži poistné plnenie v pomere dojednanej poistnej sumy k poistnej hodnote 
zohľadňujúcej indexáciu k dátumu vzniku poistnej udalosti. 

Poistenie majektu sa dojednáva na novú hodnotu. 

Vážený klient, na Vami uzatvorenej poistnej zmluve Vám bola udelená „Výročná 30% zľava" pri príležitosti 30. výročia 
vzniku spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group. 
Pre uplatnenie tejto výročnej zľavy sa zmluvné strany dohodli, že ročné poistné uvedené v tejto poistnej zmluve bude 
pre prvé tri poistné obdobia znížené o výročnú zľavu 10%, t.j. spolu za tri roky o 30%. 
Po uplynutí obdobia uvedeného v predchádzajúcej vete nárok na uvedenú zľavu zaniká. 

v Čadca dňa 22.7.2021- - - - - - - -
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461 9018452 

Obchodné meno: OBEC OŠČADNICA 
Adresa sídla: Nám. Martina Bernáta 745, 02301 Oščadnica 

IČO / Rodné číslo: 314170 1 Platca DPH? 1 NIE 

MAJETOK ÁNO/ NIE 
Horľavé vyhotovenie objektu, v ktorom je umiestnená prevádzka. 
Objekt má - obsahuje aspoň jeden z prvkov: 

1. Drevený/plastový obklad - nad 50% plochy domu (odhad)? NIE 
P1 2. Základné konštrukčné prvky z dreva? Napr.: min. 1 nosný strop alebo rám stien pri montovaných 

domoch (nezaraďujeme sem drevené konštrukcie striech - krovy) 
NIE 

3. Krytinu - asfaltový, drevený, umelohmotný šindel alebo rákos? NIE 
4. Drevené steny (drevenica)? Alebo časť budovy je drevenica? NIE 

P2 Umiestnenie - objekt stojí mimo obce (v extraviláne)? NIE 

P3 Povodeň, záplava. Vyskytla sa za posledných 5 rokov v mieste poistenia povodeň alebo záplava? NIE 
(na poisťovanej adrese) 
Veci na voľnom priestranstve (mimo budov). Hnuteľné veci: EUR NIE 

P4 Máte umiestnené veci na voľnom priestranstve? Zásoby: EUR NIE 
Ak áno, v akom objeme? Cudzie veci: EUR NIE 

Je v objektoch inštalované funkčné: 
Z1 1. Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler) NIE 
Z2 2. Elektrická požiarna signalizácia (EPS) - RUČNÁ? (spúšťaná mechanicky tlačidlom) NIE 
Z3 3. EPS -AUTOMATICKÁ? (vyvedená na pult SBS /vlastný/ na požiarny zbor) NIE 
Z4 Prevádzka sa nachádza na adrese, kde poistený býva - žije? NIE 

ZODPOVEDNOSŤ 
PODNIKATEĽSKY SUBJEKT Ročný obrat: 1 o EUR 
ZVLASTNY SUBJEKT (ZS) = škola (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ), dom detí a mládeže, škola v prírode, rekreačný tábor, 
internát, detský domov, obec, divadlo, kino, koncert. sála, klub, kostol, lyž. vlek a pod. 

Počet ľudí, lôžok, sedadiel: 1 o ks 
Akú výšku poistného krytia pre všeobecnú zodpovednosť predbežne požadujete? 1 EUR 
Podnikáte alebo máte aktivity aj mimo územia SR? Ak áno, kde?: 1 1 NIE 
Vyrábate výrobky, vykonávate remeselnícke práce? Varít� alebo podávate jedlo? NIE 
Robíte úpravu, opravu, úschovu alebo sa vo Vašej prevádzke nachádzajú cudzie veci? NIE 
Zamestnávate ľudí v hlavnom alebo vedľajšom pracovnom pomere? NIE 
Používate k svojej činnosti prenajaté alebo požičané cudzie hnuteľné veci? NIE 

ŠKODOVOSŤ 
Vyplatené škody Rezervy Spolu Počet PU 

Aktuálny rok ( R ) 
R - 1 
R - 2

Spolu: o 

V Čadca dňa 22.7.2021 
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