
Titul, priezvisko 1 Obchodný názov Meno I Telefón 1 mobil 1 fax
OJ 186

Obec Brestov I

~fol3 12161814141~1:1~llxlxlxll Ixlxlxlx

Poistenie dojednal Ziskatel'

629

Adresa - ulica, č.d. Miesto - dodacia pošta I PSČ
Brstov 99 Brestov O I 8 I 2 l O I 5

Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č. IE-mail

Bankové spojenie - nazov peňažného ústavu I Kód banky Čislo účtu I Špecifický symbol

vyp nuje sa I a a Je my a o poístní

Titul, priezvisko 1 Obchodný názov Meno I Telefón 1 mobil 1 fax

I

Ičf I I I I I I I ~ol:y:llo X I X I X I 1 I X I X I X I X

Štátna príslušnosť

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

POISTENY ( IV • ib k ie i k 'k)

VŠEOBECNE UDAJE O ZMLUVE
Začiatok I Koniec na dobu I Krátkodobé poistenie !'ava za viac poistení - CROSS SELLlNioCficient ÚN
poistenia 2/6/2020 poistenia neurčitú Koeficient: Koeficient:

Poistné je Periodicita platenia poistného Druh platby
POl"l"nk.a:

bežné ročne štvrťročne PZ poštový peňažný poukaz KZ bezhotovostne a avízo IU.intlsozltttujllalitera\'prospechilčtu
O\18ICjS38610900 SLSP, H.

jednorazové pol ročne jednorazovo KN bezhotovostne bez avíza ru inkaso z účtu platiteľa

POISTENIE
dnikater - obrat v ELj Najrizikovejšia činnosť: pVEDNOSt (stupeň obecná zodpovednd vadný výrobok

ZODPOVEDNOST KLASIFIKÁCIA I obec kód: 2501 IKLIENTA
IZAŠKODU Zv1Mlny subjekt - počet žiakov. lOžok, miesI, 440 Územná platnosť: SRrudr, bytov .•. nebyt. priestorov

Limit plnenia v EUR Spoluúčast" v EUR Základné poistné v EUR Kod\CltTIolti'IKI) K~rlt'mtllZmIIl(K..:!) Popo.st_vady výnlbku {ZW)•••- očné poistné v EUR za VZ+Z'vvšeobecné zodpovednosť za ~.~_.- •.• Vl.._1YV 

škodu (VZ)
100000,00 90,00 86,00 0,87 1,00 I á; 75,00

Zodpovednosťza škodu Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR ladné poistné v E Koofidfnll.rrKIJ K""flC'mlULmU.OUJ Koeficient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVB[vtastnlkov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome
(ZVBO)

PnpollleniekfllOYej ao Poistné za 1 byV Počal bytov .•. nebyt. ":odlo.:lmIU'(Klj K""Coclallh<rrul/KlJ Kwflnall~lUb)loY' K•••r""CII'KZ Ročné poistné v EUR za KZ;,:odpoYednosII.l:IIikodu o na spoločny limit plnenia NbP v EUR priestorov spolu Mb)"1.~a.lOro>'(K41 "'l)••.•• 'lJnI\O'Ib)'\o"a so ZVBD, spoluUčasť
nebytOY'jdlpnnlOf'O'J" nie rovnaké ako pri ZVBDbytoYomdome (KZ)

Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR Základné poistné v Koeficient LP (KI) Koeficient územia (Kl) Ročné poistné v EUR za VZEURvšeobecná
zodpovednosť za škodu -
jednorazové akcie

do 3 dni nad 3 dni do 500 návštcvnikov do 3 000 návštevnikov nad 3 000 návštevnikov

PRIPOISTENIE - ZODPOVEDNOSŤ

Predmet poistenia + poistné riziko ublimit plnenia v EU adzba v % Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR

Cudzie veci prevzaté + v s motorovými vozidlami s kasko poistenlm
(pOI5lenlelendojedflllnejspoluUčasbpoillodeMhovllasko

bez motorových vozidiel s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní 10000,00 4,80 50,00 48,00

Cudzie veci prenajaté, p s motorovými vozidlami s kasko porstenrm
(p<*'-n"lendOj«lNlnej,~ltipolkoden~vlulsko

bez motorových vozidiel s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Dobrovoľné požiarne zbory

Poskytovanie s poistenim ošetrovateľskej starostlivosti ~ počtu ob
sociálnej služby bez poistenia ošetrovatel'skej starostlivosti

Zvláštne údaje a dojcdnania: Ročné poistné spolu v EUR: 123 OO
Poistením nic sú
kryté činnosti:

O Koeficient Koeficient ROČNÉ POISTNE SPOLU~2: PZ 1 č.: PZ 2 č.: PZ 3 č.: cross sclling krátkodobého Koeficient ÚNP
0-' poistenia JEDNORAZm (zohl'adnené O prirážku",-,uUJ lB_OO'"

Ročné poistné vrátane dane I celkom z toho daň z poistenia I Ročné poistné bez dane 1 I Splátka poistného vrátane dane 1

t23,oo EUR 9,11 EUR I 113.89 EUR I 123.00 EUR
Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje ul uhradené pripisanim poistného. vrátane dane z poistenia 1 na účet poisťovne.
I NI toto poistenie $8 uplati'luje daň z poistenia pOdľa zi!lfonll t. 21Jf201R Z. 1-. o dani z poistene a o zmene a doplneni niektorých z.ikono\.

Peňažný ústav poisťovne IBAN Variabilný symbol Konštantný symbol Prvé poistné v EUR
SLovenská sporiteľňa, a.s. SK28 0900 0000 0001 78195386 od.] 2/6/2020 ~o:1 2/6/2021 
Tatra banka. a.s, SK60 I LOO 0000 0026 2322 5520 3558
Prima banka Slovensko, a.s. SK87 5600 0000 0012 0022 2008 4439005631 vo výške: 123,00

ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky (ďalej len .•VPP"), Osobitné poistné podmienky (ďalej len "OPP") a Zml
VPP MP 106-5 VPP ZP 606-5 opp ZW 656-5 I oPP ov 206-5 + ZO SZ-5 ZO SOC-5 I ZO S·5 I ZDBO-S I

všeobecná časť všeobecné zodpovednosť ovednosf za vadu v)'r~ odcudzenie, vandalizmus ~kytovatel' soc. Služľpovednost' ~~dpovednost' - bytové do~
Prehlásenie poistnika:
1. Poistník svojim podpisom prehlasuje, že:
al bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy pfsomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so vpp, s opp, so ZO, ktoré tvoria neoddeliternú súčasť poistnej zmluvy,

s dôležítýml zmluvnými podmienkami uaeweranej poistnej zmluvy prostrednlctvom Informačného dOkume~'ProdUk ďalej len .lPIO"l a !JeŽ prehlasule. že VPP, OPP, ZO a IPIO
prevzal v prsomnej podobe, alebo ~

bl
že VPP, Oj'P. ZO a IPIO neprevzal v prsomnej podobe, ale mu boh na zaklade Jeho žiadosti zaslané e- om, ~

úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávanla poistenia podte tejto poistnej z IUVY~;J C'OWzn fl l1>Q.Yl_nr1Q_sľa{T'l1 priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu


