
KOMUNA:_NA po isťovňa , a.s
Vienna In~: rrance Group
Šretánikov.. 17 811 05 Bratislava
IČO: 31 5!1 i !;46
OiČ: 2021 :,9i039
IČ DPH: S!(7020000746
sporočncet je tlenom skupiny
reqistrovar-e] pm DPH,
zápisaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oc'diel:Sa,
vložka č. :·.345/S
(ďalej !en .orst ovňa")

Návrh odoslaný Čislo návrhu PZ Číslo PZ

441 9013391 1 1 1 1 1 1 1 1 1--
Prezentačná pečiatka Získateľ 1 Podie! Ziskateľ 2 Podiel

2700105216 100% -
Náhrada za PZ č. Poistné Náhrada za PZ č Poistné

·-·-
Návrh prijatý Taxova! dňa Zaistenie Vinkulácia

MPL D áno CJ nie

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB
A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH os1::':1B

POIS):_NjK / POISTENÝ
Titul, priezvisko / Obchodný názov

Obec Rimavská Baňa
IČO

Meno Telefón/ mobil/ fax

Rodné číslo

11 19 Io ._1__._5__._...L......J.__.___.__...___.___.___,___.____._--+------
Adres., - ulica, č.d.

Hlavná 168/4

Poistenie dojednal

Miesto - dodacia pošta

Rimavská Ba1ňa
PSČ

9 8 o 5 3
Korešocndenčná ac resa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č.

dtto
E-mail

Banke ,ó spojenie - názov peňažného ústavu Kód banky Čislo účtu Špecifický symbol

ZVLAŠTNE ÚDAJE
1 Výšf'.;"',;1nenia za jec'n_u_a_v'!!'še_t_k_y_p-oi-s-tn~é-u_d_a_lo-s~ti_v_d~a-n_o_m_p_o-is-t-no_m_o_b_d_o_bí""p_r_e_p_o~is-tn~é_u_d~a""10-s""ti-n~á""s1""e-dk""o-m-pov~j11e a/alebo záplavy je 20 % zo súčtu poistných súm

2. V príi'aife poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poistením kryty tiez vandalizmus - pachatel zisľ<ir,y, s vyskou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom
poistnom období do výšky 350,00 EUR. V prípade poistenia rizika vandalizmus platí limrt plnenia za jednu a všetky poistné ufalosti v danom poistnom období dojednaný v poistnej zmluve.

VŠEC:81,::CNÉ ÚDA..;.J;.;E;;,.;,O.;;Z;;;.;M.,.;;L;.;U;..;V.;;E;_ '=',-------
Začiat. ,,. !Koniec na dobu GJI Krátkodobé poiste~;·I Zľava za viac poistení - CROSS SELLING I Koeficient ÚNP
po iste, ria

12· 1 :?..2019
poistenia neurčitú I Koeficient: Koeficient:i...,. .,.._ ..,_ -t

Poistré ie Periodicita platenia poistného

Ľl bežné O ročne O štvrťročne

O jec! ~~azové O polročne O jednorazovo

DRUI I ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA KLIENTA
: r-i·oK (stupe,<',izika) Požiar/ združený živel Odcudzenie

250'1 1 1·--·~----..
ADRESA RIZIKA miesto oistenia
Ulica. :J,10 domu • 1;S\.ť1J.il~ ,

Obec Rimavská Baňa
1. sui:J:r',v·-,-H-A_tY:· ST.«VBÝ Y ;' [Z) tnťfivídÚálnt;i rielin1.1t~ľrÍQsf·-- • .. '.' . •· . ··,.·,. ,' ,,:··... ·,: ,,_ ...... ·. '

Popis _JLtrlovy (defir.icia predmetu poistenia)

Druh platby

O PZ poštový peňažný poukaz
O KN bezhotovostne bez avíza

Ľl xz bezhotovostne a avízo
O IU inkaso z účtu platrteľa

Poznämka;
!U ~ inkaso i účtu platiteľa v prospech účtu
017819538ô/0900 SLSP. a.s.
1200222008/5600 Prima banka Slovensko, a.s

ZODPOVEDNOST (stupeň rizika)

kód:

všeobecná zodpovednosť vadný výrobok Plátca DPH

Oáno []nie

Miesto - dodacia pošta

Rimavská Baňa

Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa

Riziko

'Fl„xa Q•zž Q•zž+
-'-==----+------:..._-----f-'=~-......:....--f--....:.....

Odcud zen ie

Vandati.rn 1: - stav. súča·.'.ti okrem skla

2019

Poistná suma v EUR Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov

209 701,78 0,30 50,00 1,00

20 000,00 X 1,27 Aot '"""' S1,_;- 1,00
1 000,00 X 28,35 Al. 'f>.lf\',\l,.)l

Ročné poistné v EUR

62,91

Vandal; r.1us - sklo na budove
------'f-----------..L..-......L----......L----

Z ľavyi l 'r i, ážky - Fle::a/ZŽ/ZŽ+
----.;f-------------------------1

Zľavyii >ri1 ážky - Od ·:udzenie
-----,f--=,e-------------=-,,-------

S pôsc J : _:ľ_,s_te_n_ia _.__""Ľi=-_N_o_va_' _h_o_d_n_ot_a O=_č_a_s_o_v_á_h_o_d_n_o_t_a -1

Ľl z účtovníctva

25,40

Poisti' á suma stanovená: O zo znaleckého posudku O klientom

Poiste 1i, súhlasí s i 1dexáciou poistných súm nehnuteľného majetku:

Zvláštne .idaje a dcednanŕa:
O áno

[] podľa oceňovacích tabuliek

G:J nie

Vandalizmus sa dojednáva na 1, riziko!!!



Vandalízmus

Zľavy/Prirážl<y - Flexa/ZŽ/ZŽ+

Zľavy/Priráži<y - Odcudzenie

Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

Odcudzenie

Vandalizmus

Zfavy/Prirážl<y - Flexa/ZŽ/ZŽ+

Zľavy/Prirážl<y - Odcudzenie

Spôsob poistenia O Nová hodnota O Časová hodnota
Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

'Flexa O* ZŽ O* ZŽ +

Odcudzenie

Vandalizmus

Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+

Zľavy/Prirážl<y - Odcudzenie

Spôsob poistenia O Nová hodnota
Špecifikácia výberu:

O časová hodnota
Zvláštne údaje a dojednania:

Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom/ v trezore

Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež

Peniaze a ceniny prepravované poslom

Zľavy/Prirážl<y - Odcudzenie

Zvláštne údaje a dojednania:

Ročné poistné
·:;, spolu :v, J;:UR: ·

s, skLó

Druh 1--------------1---+---l----+----------1------+--------+-----------

skla 1---------------1---+---+-- ·+----------+-------11---------1---------
__......... __.___....____.___ .j.., ,.L_ ....., ...,ji------ ---~-.-...-,
Šoecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia): Zvláštne údaje a dojednania:

....----·---------------··""-·--------------------,-------- ·----



7. ;:'.ť)·i~QSŤ ZAŠ,KÓPIJ
Podnikateľ - obrdt v EUR

Zvlé ..;1r I subjekt - počei žiakov, lôžok, miest, ľudí, bytov+nebyt. priestorov

Najrizlkovejšia činnosť: Územná platnosť:

Všeobecná zodpovednosť za Limit plnenia V EUR Spoluúčasť V EUR Základné poistné V EUR Koeficient LP (Ki) Kooftciont Uzerr,,a(K2J :::%a;~;;:~;,;:~:;:;;~t'"'-ll<•ir Ročné poistné V EUR za vz+zw
škodu ťJZ) f--------le------+--------l------f-----
Zod ::m:ednosť za škodt.;
vlastnil C"/ bytov a
neb-, :o• ~ ::h priestorov v
byte, 01 1 dome (ZVBO)

ánoO
Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR Základné poistné v EUR Koeňclent LP (K1) Kooficionl(ao,'r. .a(1<2i Koeficient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVBD

Pripo· Ie, k krtžovej zodpove. 1osti Za
škod i víasr.jlkcv bytov a nebytových
pnec r-ro \ bytovorn dome (K '\

na spoločný limit plnenia Poistné v~~:yt/ NbP Po:r~!~:r~::;;~yl
so ZVBO, spoluúčasť f---='--+-====:.:;_-+------+---
rovnaká ako pri ZVBD

KooficientlP(KtJ Kooficioo!úiarn,a(K2\ Koeficientjxlčt\>bytov+
nebyt. pri&11torov(K4) Koe-ficl8otKZ(K5-) Ročné poistné v EUR za KZ

Všeobecná zodpovednost'
za š ...ocu -
iedn-n-azové akcie

Limit plnenia v EUR

O do 3 dní

Spoluúčasť v EUR a n poistné v
EUR Koeficient Lf' (K1) Koeficient územia (K2) Ročné poistné v EUR za VZ

--+-------+-------'---------'I

PRIP ),STENIE - :iO[)f>Q1/EDN0SŤ . ,

_______P_r_e_d_m_e_t_pc.0__·1s.,,te~n,.......,·1a,.,+-,+p,.,.o,,.i,,,st,..n-,.é=ri.,,z,..,ik..,o.,,.,,=-==---+----'-----+-'sadzb.a v%,
Cuczie veci prevzat 3 + veci vnesené D s motorovými vozidlami s kasko poistením

(polsten,olcndo1cdnanejspofll!X:ashpolkodon!ihovkaskopoisteni)

[] bez motorových vozidiel D s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Regr2sy sociálne] a zdravotných poisťovní---- '

Cucrtie vecí prenajaté požičané, užívané O :0:1~!~~~:::~0:~e~~~~u::i:š~~=:t:~!~poístenf)
[: t e~ motorových vozidie l D s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Dobrovoľné požiarne zbory

Pockytovanie
sociálne] služby

D s poistením ošetrovateľskej starostlivosti

O bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti

kód počtu obyv.

Poi ,t~,ím nie sú kryté činnosti

Zv ái.tne údaje a dojednania:

i:a11:. iť

8. 1 !HiPOISTENl.::E:..::..:.:.:.:.:=.;:;,.::. ::.:::..;__.:.;:..;L.;_..:..:.::_ ...... ;.;;... .:...1..:..;;:,;__L.:..;;.;:..;....L_L::..::.:L:;:z...:2..

zv·· 3i•,lne údaje a dojednania:

t='.~ .'··· •. . .. 1* .. _.: .·. ·,· .. ·., :,.,,.,
sút.~T ROČNÉHO POISTNÉHOw E~~ ~- %

- 1 1 2 3 1
:[;:(5,66 I 1

(/) ~
(/) 2:
o
o:: LI..
() (/

PZ 1 č.: PZ 2 č.:

.,, ,;;,:,-,,?:.
4 1 5

1

PZ 3 č.: Koeficient
cross se!ling

7

Koeficient
krátkodobého

poistenia

:i::né poistné :;rátane dane' celkom 1 z toho daň z poistenia 1
116 36 EUR 1 8,64 EUR 1

,.-.:.----.. 1-.1--1 ,__. , -4
1~i1ne za POBkYíc1vaoé roistoé kru!ie sa oovaž1rie za 11bcadeoé orioísaoírn oaiS!oébo vcátaoe dane z oois1ť.Q.jfl~~oa....ľ111,Gi1ie..•i.r.io«ilii.;;· il.l.lM.11....------------------11

N,L~.[' poistenie sa ,J latňtľe daň z oistenia odťa zákona č. 213/2018 Z. z. o dan· z oistenia a o zmene a do !není niektor;-.~J~'~<o'"n~o,::;;v. ...,__,..,....,..,...,.....__.,.__..,...,. -t
Prn'2žný ústav poisťovne IBAN Variabilný symbol Koni;tantný symbol '::}feyépoi~tnév-E.UR

do: 11.12.2020

Ročné p~iI:i bez dane
1

108,0:1
S látka poistného vrátane dane 1

116,66 EUR

Sto: ei:i°i'ká sporiteľň~, a.s.
Tat · :1 'u.nka, a.s.
Priri ,2.Janka Sloven~ ko, a.s.

SK28 0900 0000 0001 7819 5386
SK60 1100 0000 0026 2322 5520
SK87 5600 0000 0012 0022 2008 4419013391 3558

116,66

1. :~·ooisťovan:; veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? [_'.J áno nie
2. /ôč.povedajú ·)oistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí? --,a;-1-š---á-no----..;aaaa:-n-i-e------------1

3. si:·-·1nštalovan;~ bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? -1 áno nie
·-4-aal-'...;.:---4.aa:-...;.:-----------1

4. ;:i::apovedajú 1šetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? -1 áno nie
Pre r)tr.'ňolstenie platic Pns!usné ustanovenia Občianskeho zakonnika a označené Všeobecné poistné podmienky (ďalej len "VPP"), Osobifľlé"_p_oi-st_.!né,=po_d;:m;.;ie..:nTk-y-(ď'"a-le-j 1'"e-n ..,.o"'P"P>!,",.C) a;.;Z,;m-l'"u-vn_,é_d,..o-je_,d-na_n,..ia-("'ď"a'l-ej-le_n__~Z~D'°'")-. --1

,._ . or: p z 156-G zo C-5 OP:z~vs~~:-50 OPP SK 250. OPP z.w 65~·50 ..._ ZD ŠD-5 D
'--'-'-";c....'--"ži; elné poistenie žíve! - hroby odcudzenie, vandalizmus sklo

Okr~.~ ~ 'denych poistn~::h podmienok, zmluvných dojednanl sú súčasťou poistnej zmluvy aj prílohy: ..

V z111 •slf , 800 ods. 2 Ob' ranskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie· môže vypovedať poistenY / polstník alebo poisťovňa do dvoch mesiaca,, pc ,J2<1vretí poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

Pre: TI.s~nie poistník.1:
1. P.1i>tník svojim p•1dpisom prehlasuje, že·
a) bi ! s dostatočný 1 časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmhJvy, so VPP, s OPP, so ZO, ktoré tvoría neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, s

dolnžitými zmluvr)mi podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom prcdune (ďalej len ,.IPIO") a tiež prehlasuje, že VPP, OPP, ZD a IPID prevzal v
pi ,omnej podobEc alebo

C žt 'PP, OPP, zr: a !PIO neprevzal v písomnej podobe, ale mu bo!i na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom,
b; úi. L re a pravdivo )dpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je ob~met~vinnosťami v priebehu trvania ·poistenia bez zbytočného odkladu oznámít

pri. ťovni všetky ,ripadné zmeny v týchto údajoch. .;r ,tJ. A. tr~
2. V r ·ípade, ak pcistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie pos m~ :.O\~,s ~ oistehého na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej

zr 11,JVy podľa záf -,nač. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplneni niektorých zákonov. ~;;i(rf:'l''ll",11'1"!1~1'!l"M''l1.:__. ,
3. P·11 :;tovňa infoITT1:.1Je pOJstrnka, že osobne údaje spracúva v súlade s Nariaden,m Európskeho parlament a R y t z 3 2~_16 o ochrane fyzických osôb pn,,spra.1._ttv~,5)1 osobných údaJov

a c voľnom poh·,be takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ~r ne údaja Na fe") a prisJušľl'Y.01iJ1.Slq'7ehs · ·:tnľ Pr:á.JtYrnCwedpismi. Poistník
pť:: 1lasuje, že sc, o_boznámil s infor~áciami o ~pracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia. v 'te_.o info p:}á h.. ~.veň berie n~· v:do~~,)~. ormiÍ_!=ié o;·so~alúvJ;1ní osobnVch
ULc !OV Je mozne 11ä1sr aj na weoove1 stranke poisťovne www.kpas.sk. )riii( ~. p:;:t .~ <" .:i;> ', • ~ 1· >' ' "

""' ;ir:.;,
v ~:imavská Sobota , dňa 11.12.2019

,l:._,


