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KOMUNALNA
POISŤOVŇA

KOMUNÁLNA poisťovňa. a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105Bratislava
ICO: 31 595545
OIC: 2021097089
IČ DPH: SK7020000746
Spoločnost' je členom skupiny
registrovanej pre DPH,
zapísaná II Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l. oddiel: Sa.
vložka Č. 334518 
(ďalej len .ootsrovňa")

Návrh odoslaný Číslo navrhu PZ C:isloPZ

441 9012905 1 1 1 1 1 I I 1 1
Prezentačná pečiatka Získate1' 1 Podiel Získatel' 2 I OJ 186

Respect Slovakia, S.r.O. 629 

Náhrada za PZ č. Poistné Náhrada za PZ č. Poistné

Navrh prijatý Taxoval dňa Zaistenie Vinkulácia

MPL 17820,00 ano nie

VIENNA INSURANCE GROUP

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

POISTNÍK / POISTENÝ
Titul, priezvisko / Obchodný názov Meno I Telefón / mobil/ fax

IObec Brestov

~ľo 13 12 16 18!4!4IRoiné!čísli II! 1 ! ! !

Poistenie dojednal

Adresa - ul ica, č.d. Miesto - dodacia pošta IpSČ
Brestov 99 Brestov O I 8 I 2 I O I 5 

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

Bankové spojenie - názov peňažného ústavu I Kód banky Číslo účtu IŠpecifický symbol

POISTENY (vyplňuje sa iba ak je iny ako poistník)
Titul, priezvisko / Obchodný názov Meno ITelefón / mobil/ fax

I
Ičf I I I I I I I :Ol~ét:sllX I X I X 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 obdob! 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 prípade poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poistenim krytý tiež vandalizmus , páchateľ zistený, s výškou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom
obdobi do výšky 350,00 EUR. V prípade 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 I Koniec na dobu I Krátkodobé poistenie ľ:'ava za viac poistení - CROSS SELLINToeficient ÚN
poistenia 2/6/2020 poistenia neurčitú Koeficient: Koeficient:

Poistné je Periodicita platenia poistného Druh platby Pozn'mk.:

bežné ročne štvrťročne PZ poštový peňažný poukaz KZ bezhotovostne a avízo
IU - inkaso z účtu pleuteľa y prospech účtu
0178195]116/0900 SLSP. a.s.

jednorazové polročne jednorazovo KN bezhotovostne bez avíza IU inkaso z účtu platiteľa 120022200815600 Prima banka Slovensko. a.s.

ZODPOVEDNOSŤ (stupeň rizika) obecná zodpovedn vadný výrobok Plátca DPH

kód: 2501 kód: áno níe

ADRESA RIZIKA (miesto poistenia) PREDMETU POISTENIA
Ulica, číslo domu Miesto - doda cia pošta

IPSČ I I I I
1. BUDOVY,HALY, STAVBY Individuálna nehnuteľnosť Viac nehnuteľností (podľa prílohy k poistnej zmluve)

Popis budovy (definícia predmetu poistenia)

Riziko Poistná suma v EUR . rizik Sadzba v %0 poluúčast' v EUFNásobok koeficiento Ročné poistné v EUR

• Flexl • ZŽ
1

• ZŽ +

Odcudzenie

Vandalizmus - stav. súčasti okrei

Vandalizmus - sklo na budove

Zl'avylPrirážky - FlexalZŽ/ZŽ + Ročné poistné
ZI'avylPrirážky - Odcudzenie spolu v EUR:

Spôsob poistenia Nová hodnota Časová hodnota

Poistná suma stanovená: z účtovníctva zo znaleckého posudku podl'a oceňovacích tabuliek klientom

Poistený súhlasí s indcxáciou poistných súm nehnutel'ného majetku: áno nie

7 •• '.:.X •..•.• ~ ••• ..l~: __ ..l_:. J. ____ !_



2. ZÁSOBY Súbor Výber

Riziko Poistná suma v EUR · rizik Sadzba v %o poluúčasť v EUF ~ásobok koeficiento Ročné poistné v EUR

• Fle~ • ZŽ I • zž +

Odcudzenie

Vandalizmus

Zl'avylPrirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ ~ Ročné poistné

Zl'avy/Prirážky - Odcudzenie spolu v EUR:

Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (stroje, zariadenia, inventár, leasing) Súbor Výber

Riziko Poistná suma v EUR · rizikc Sadzba v %. poluúčasťv EUF ~ásobok koeficiento Ročné poistné v EUR

• Flexl • ZŽ I • ZŽ + 17820,00 1,50 170,00 1,00 26,73
Odcudzenie 17820,00 2,50 10%min.170 1,00 44,55
Vandalizmus

Zl'avylPrirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ + Ročné poistné 71,28
Zl'avylPrirážky - Odcudzenie spolu v EUR:

Spôsob poistenia Nová hodnota Časová hodnota
Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:
Kolesový nakladač Kramer 5035 s príslušenstvom Územná platnost': Obec Brestov

VIN: 348017931 Po skončení pracovnej činnosti bude stroj umiestnený v
Faktúra Č. 201900050 v uzamknutom priestore.

4. CUDZIE VECI PREVZATÉ I HNUT. VECI/ZÁSOBY NA VOĽNOM PRIESTRANSn. I CUDZIE VECI PRENAJATÉ Súbor Výber

Riziko Poistná suma v EUR · rizikc Sadzba v 0/00 poluúčasť v EUF ~ásobok koeficiento Ročné poistné v EUR

• Fle~ • ZŽ I • ZŽ +

Odcudzenie

Vandalizmus

Zl'avy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ + Ročné poistné
Zl'avylPrirážky - Odcudzenie spolu v EUR:

Spôsob poistenia Nová hodnota Časováhodnota
Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

5. PENIAZEA CENINY

Riziko - odcudzenie Poistná suma v EUR . rizikc Sadzba v %. ~ásobok koeficiento Ročné poistné v EUR

Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom I v

Peniaze a ceniny - dennátržba - lúpež

Peniazea ceniny prepravované poslom

Zl'avylPrirážky - Odcudzenie Ročné poistné
Zvláštne údaje a dojednania: spolu v EUR:

6. SKLO

Riziko - poškodenie, zničenie cha v očet k 1.rtzlko Poistná suma v EUR Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR

Druh
skla

. . , ,'V' - .. .:_\ . ...., "v, ., .



..
7. ZODPOVEDNOSŤZA ŠKODU

Podnikatel' _ obrat v EUR Najrizikovejšia činnosť: Územná platnosť:

Zvláštny subjekt _ počet žiakov, lôžok, miest, ľudí, t
Základné poistné v EUR KodiClclltLP(KI) Kodicicn,w:"",ô.IKl)

Pnpoistenieva<lyyYrobku(ZW)•••••••••••• očné poistné v EUR za VZ+ZVLimit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR ~f.opoIOO'Iy_~OOyz.l(ooo_r"'I

Všeobecná zodpovednosľ za ""škodu (VZ) I á~

Zodpovednosť za škodu Limit plnenia y EUR Spoluúčasť v EUR ladné poistné v E Kocf"',cnlLľ(KI) Kocf.c,cntiwonlll{Kl) Koeficient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVBC
vlastnikov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome
(ZVBD)

Pripoístllfliekri.tovejzO<lpovednost.
Poistné za 1 byti Počet bytov + nebyt. K"dic,.'nll.ľ(KI) K""r.cl~nlw.,·m,.[K2) Koefktem ročt~ bylov; ~OC'flclcnl KZ Ročné poistné v EUR za KZ

za lkoduY1astnfkov bytov a
na spoločný limit plnenia NbP v EUR priestorov spolu ""b~l pnO:SIO;>'O. (1-:41 (K51

nebylovydlpriestorovVbylOIlOlTl so ZVBD. spoluúčasť
dome(KZ) rovnaká ako pri ZVBO

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

do 3 dní nad 3 dni do 500 návštevníkov do 3 000 návštevníkov nad 3 000 návštevníkov
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
(poistenielen dojednanejspoIuutasb~kodenéhov kasko

bez motorových vozidiel s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovni

Cudzie veci prenajaté, p s motorovými vozidlami s kasko poistením
(poistenielendojednanejspoluUČ8SlJpo!kodenéhov kasko

bez motorových vozidiel s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Dobrovol'né požiarne zbory

Poskytovanie s poistením ošetrovatel'skej starostlivosti ~ počtu ob
sociálnej služby bez poistenia ošetrovatel'skej starostlivostí

Poistením nie sú kryté činnosti: Ročné poistné
spolu v EUR:

Zvláštne údaje adojednania:

8. PRIPOISTENIE - MAJETOK

Predmet poistenia + poistné riziko Poistná suma v EUR Sadzba v %. Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR

Zvláštne údaje a dojednania: Ročné poistné
spolu v EUR:

SÚtET ROtNÉHO POISTNÉHO v EUR

l , 2 3 I 4 5 6 7 8 ROČNÉ POISTNÉ SPOLU v EUR, 71,28 , 7128 

</)0 Koeficient Koeficient ROČNÉ POISTNÉ SPOLUPZ 1 č.: PZ 2 č.: PZ 3 č.: krátkodob/ho Koeficient ÚNP
</)~ cross selling poistenia JEDNORAZ01mé O prirážku alebo zľaO...J 
":...J uUl 71,28</) 

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

71,28 EUR 5,28 EUR I 66,00 EUR I 71,28 EUR
Poistné za poskvtované poistné krytie sa považuje za uhradené pripisanim poistného vrátane dane z poistenia l na účet poisťovne.
I Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona č. 21312018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Peňažný ústav poisťovne IBAN Variabilný symbol Konštantný symbol Prvé poistné v EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK28 0900 0000 000178195386 od:' 2/6/2020 ~o:, 2/6/2021
Tatra banka, a.s. SK60 1100000000262322 5520

4419012905 3558
Prima banka Slovensko, a.s. SK87 5600 0000 0012 0022 2008 vo výške: 71,28

1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? 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? áno nie
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? áno nie

I Pr" !n!n nni~!"ni" nl"!i,, nri~lll"n" i" o' ,7,;knnn,b" o o , •• nnidn,; nnrlmi"nk,. (ď"lp.i Ian _VPP" :)snhilnp. noístná
pp MP 106-~ !ePP Z 156-5 ZO C-5 OPPov 2Q6.S PP SK 256-5 ľPP ZP 606-5 Ipp ZW 656- I ZO SOC-5 IZO S-5 I ZO BO-5 I.ZOSZ-5

všeobecná časť živelné poistenie živel- hroby dzenie, vandaliz sklo bbecná zodooveorveonosr za vadu vtkvto\'ateľ soc. služtloovednosť š dnovednosť - bvtové dont

Okrem uvedenych polstných podmienok. zmluvnych dojednani sú súčastou poistnej zmluvy aj prilohy: .
V zmysle §800ods. 2 Občianskeho zákonnika sa dojednáva. že toto poistenie môže vypovedať potstený I poistnfk alebo pctsrcvňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. výpcvednä lehota je osemoennä. jej uplynut Im poistenie
zanikne.
Prehlásenie poistníka:
1. Poistnik svojim podpisom prehlasuje, že: ~
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, PP..A so ZO, kto' tvoria neoddellteľnúsúčasť poistnej zmluvy.

s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatvárané] poistnej zmluvy prostrednictvom Informačného dokumentu o pOistno70dukt~~ ,rehlasuje, že VPP, OPP, ZD a IPID
prevzal v plsomnej podobe, alebo
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