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Návrhodoslaný

Prezentacnápeciatka

/

Cisk, návThuPZ

441 90o·1!JfD
ZISJtater1.

Pohlova

Náhradaza PZ c.

Taxoval dna

Poistné

Zaistenie

MPL

Náhradaza PZ c. Poistné

Vinkulácia

D áno ~nie

; NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODUtPRÁVNICKÝCH OSÔB
A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

POISTNÍKI POISTENÝ

Titul, priezvisko / Obchodný názov

Obec Udavské

Adresa - ulica, c.d.

Obecný úrad, Udavské
Korešpondencná adresa - ulica, c.d., PSC, mesto, tel. C.

Meno

Poistenie dojednal

Miesto - dodacia pošta

Telefón / mobil/ fax

057/7796124

Tomáš Pasti rak
PSC

O 1

Bankové spojenie - názov penažného ústavu

PRIMA BANKA

Adresa - ulica, c.d.

Kód banky

5600
Císlo úctu

4213701001

Meno

Štátna príslušnost

Miesto - dodacia pošta

Telefón / mobil/ fax

ZVLÁŠTNE ÚDAJE

1. Výška plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom obdobi pre poistné udalosti následkom povodne alalebo záplavy je 20 % zo súctu poistných súm

pre riziko živel, max. však EUR, so spoluúcastou EUR.
Z.V pnpade poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poisten1mkrytý tiez vandalizmus - pachater zisteny, s vyskou plnenia za jednu a vsetky poistne udalosti v danom
pOlst[Íi?mpbdotJidoyý~i<Y350,OOEUR. V prípac1!fpoisteni~,ri?ikavand,,]izmus plati limit plneni~ za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období dojednaný v poistnej zmluve.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

1.12.2015
na dobu Eli Krátkodobé poistenieneurcitú Koeficient:

Zaciatok

poistenía-
Poistné je

Elbežné

Djédnorázové

DRUH CINNOSTI- KLASIFIKÁCIA KLIENTA

MAJETOK (stupen rizika)

kód: 5201

ADRESA RIZIKÁ
Ulica, cislo domu

Druh platby

El PZ poštový penažný poukaz

O KN bezhotovostne bez avíza

Zrava za viac poisteni - CROSS SELLlNG I Koeficient ÚNP

Koeficient:

Poznámka:

O . liU- inkaso z úctu platitefa v prospech úctu

KZ bezhotovostne a aVlzo 017819S386lO9OO SLSP, a.S.'" ,d

O IU inkaso z úctu plat~era 120022200815600 Prima banka Slov~nsko, as.

podl'a priloženého zoznamu

1. rizikol Sadzba v %o ISpoluúcast v EUR I Násobok koeficientov

O- FJexa

Odcudzenie

EI-ZŽ,!,

Poístná suma v EUR

637 255,80 0,67 20%/660,00 1,00

Rocné poistné v EUR

428,24

Vandalízmus-stav.súC<!sti okrem skla

Vandalizmus - sklo na budove

Zla\iy/Prirážky - Flexa/ZŽ!ZŽ.j..

Zlavy/Prirážky - Odc:Udzenie

Spôsobpoisteriía I EI;Nová hodnota O Casová hodnota

Poistná suma sta,'fovená:' El z ú,ctovníct\!a O zo znaleckého posudku O podla ocenovacich tabuliek

Poistený súhlasí s indexáciou poistných súm nehnutelného majetku: O áno El nie

Zvláštne údaje a dojednania:



DiNovál1Ódl1ota

Špecifikácia výberu:

Zlavy/Priráž~y - FlexalZŽIZŽ+

Zlavy/Prirážky ~Odcudzenie :.

Špecifikácia výberu:

F'.eniazeáCenl~y ~denl1~

Peniaze. a ceniny:prepravované poslom

Zlayy/Prirážky - Odcudzenie>

:.Zvláštne údaje a dojednania:

O Casová hodnota
Zvláštne údaje a dojednania:

Zvláštne údaje a dojednania:



,Rocné poistné v EUR za VZ

kód poctu obyv.

Zvláštne údaje a dojednania:

1,:Súpoistované:veci nepoškodené av dobrom technickom stave?,

2:'ZodpP'ledajúpóistné sUl11yuvedenéVJejto poistnej zmluvehodnotepoistovaných vecí?'

~; Sú inštalované bezpecnostné zariadeniáfunkcné äpravidelne kontrolované?;;);' ;;

M ZOdpóVedajúVšetky Údaje uvedené na' poistnejzl11lúVeskutocnosti?tF

póist~MI pOistllíkprehlasuje.ž"·iiavš"tkyotázk}iPctpOv"d!,! pravdiyô äÚpln" a.zaväzuje sapznémit pojsr2X'!i v~etky 'zmeny úd~jÓvv poistii"jirÍ1luve;l<ql<t()fýindÔjd~:Y~obetfvaríia pOistenia_:



-D2 - Dotazník k poisteniu majetku malých a stredných podnikatel'ov

- ~~y:.r~~~~~.~~.~~~.~~~~.~.~J~t.q.~q,i.i~jQ.~.:~.~do do 3 340 000 €)

KOMUNÁLN
POISTOVN

VIENNA INSURANCE GROUP

[2]

D
D
D

Všeobecné informácie o spolocnosti

Obchodné meno: Obec Udavské Rok založenia:

Adresa: Obecný úrad, Udavské ICO: 00323683

Adresa www stránky: .

Informácie o prevádzkovej cinnosti

Druh vykonávanej poistovanej cinnosti:
Identifikácia nehnutel'nosti - dátum výstavby/rekonštrukcie:
Poistná hodnota stanovená:

z úctovníctva

zo znaleckého posudku

ocenovacími tabul'kami (m2/m3 - vyhovujúce zakrúžkujte)

klientom

Informácie o predmete poistenia

Telefón: .

Platca DPH:

D áno [2] nie

PR l Neštandardné vyhotovenie objektu - štandardné materiály (tehla, betón, ... ) [2] ánoDnie

neštandardné materiály (drevo, plasty, .. )

í71 ánonnie
PR 2

Umiestnenie - (napr. horské hotely, prevádzkové budovy, bytové domy a sklady - t.j.

všade tam, kde je možné ocakávat oneskorený alebo stažený prístup požiarneho

D áno[2] nie

útvaru - nad 6 min. od vzniku/nahlásenia) PR 3
Vykurovanie objektu kotlom (tuhé palivo, olej, plyn) nachádzajúcom sa v priamo v objekte

D áno
[2] nie

alebo sa v prevádzke nachádza otvorený ohen (pizzerie, otvorené krby, ... ) PR 4
Sú prístupové a únikové cesty v budove a jej blízkosti priechodné? [2] ánoDnie

PR 5
Nadmerné horl'avé obloženie (koberce, linoleum, drevený obklad, PVC,... )

podlahy alebo steny alebo stropy

D áno[2] nie

podlahy a steny alebo podlahy a stropy alebo steny a stropy

D áno[2] nie

podlahy, steny a stropy

D áno[2] nie
PR 6

Výška objektu

do 27m (vrátane)

[2] ánoDnie

kol'ko metrov má nad 27m má objekt max. 9 nadzemných podlaží (prízemie + 8 posch.)

D áno[2] nie

kol'ko dalších nadzemných podlaží objekt má nad 9. podlažím PR 7
Umiestnenie objektu v blízkosti vodných tokov

do 50 m

D áno[2] nie

do 100 m

[2] ánoDnie

do 200 m

Dáno[2] nie

do 500 m

D áno[2] nie

nad 500 m (alebo do 500 m ak je v dostatocnej výške nad hladinou vody)

D áno[2] nie

PR 8
Je predmetom poistenia stánok alebo kiosk? D áno[2] nie

PR 9

Poistuje sa výber? Dáno[2] nie

Zl

Nachádzajú sa v budove sprinklery ? D áno[2] nie

pokrytie do 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu

D áno[2] nie

pokrytie nad 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu

D áno[2] nie

Z2

Nachádza sa v budove EPS ? D áno[2] nie

uvedte výrobCU a typ EPS pokrytie do 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu

D áno[2] nie

nad 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu

D áno[2] nie

rucná

Dáno[2] nie

automatická - vyvedená na SBS, centrálny pult (24hod)

Dáno[2] nie

automatická - vyvedená na požiarny zbor

D áno[2] nie

Z3

Vykurovanie - nachádza sa kotolna (kotol) mimo poistovanej budovy ? Dáno[2] nie

Z4

Umiestnenie - umiestnenie prevádzky na dostupn om mieste v obci

(medzi tabul'ami obce) s nestaženým prístupom hasicov, t.j. s dobrou
Dáno[2] nie

dopravnou komunikáciou alebo je tam stály strážnik? je tam SBS?

Dáno[2] nie
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ZS sídlo požiarneho zboru sa nachádza v obci/mestskej casti príp. príjazd hasicov
[] áno

Dnie
do 6 min. od vzniku/nahlásenia? Z6

Zákaz fajcenia na pracovisku [] ánoDnie
zs

Je pOistovaná budova vo výstavbe?
D áno

[]nie
,,živé" stavby s prebiehajúcou stav. dnnostou treba poistit cez stavebno-montážne poistenie / alebo cez živelné poistenie rozostavaných stavieb

Odcudzenie/vandalizmus
PR 10 Je prevádzka umiestnená v stánku, kiosku alebo pojazdnej predajni? Dáno[]nie

PR 11 Osamelo stojace objekty/v extravil. obce, ktoré sú prechodne prevádzkované

Dáno[]nie

Objekty v bežnej prechodne obývanej zástavbe

[]ánoDnie

PR 12 Nachádza sa objekt v meste so zvýšeným výskytom trestnej cinnosti?

Dáno[]nie

PR 13 Poistuje sa výber?

Dáno[]nie

PR 14 Poistuje sa na prvé riziko?

D áno[]nie

Z9 Dokladnejsie zabezpecenie poistenych veCi ako je predplsane v sadzobmku:

o 1 stupen vyššie zabezpecenie

D ánoDnie

o 2 stupne vyššie zabezpecenie

D ánoDnie
ZlO

Umiestnenie prevádzky
na frekventovanom, viditel'nom, osvetlenom mieste, s možnostou kontrolyDáno
Dnie

pohybu osôb
je nainštalovaný kamerový systém (vlastný)?

D ánoDnie

Zl1

Nachádza sa prevádzka v dome v ktorom poistený trvale býva? D ánoDnie

Je prevádzka v bezprostrednej blízkosti (prístavbou) domu poisteného?

D ánoDnie

ISpôsob zabezpecenia nehnutel'ného majetku

ISPÔSObzabezpecenia hnutel'ného majetku (stroje, zariadenia, inventár)

Súcasné poistenie a škodovost'
1. Máte v súcasnosti uzavreté poistenie majetku?

2. Súcasný poistovatel' .

3. Máte s našou pOistovnou uzavreté aj iné druhy poistenia?

4. Ak áno, aké druhy poistenia .

D áno [] nie

[] áno D nie

5. Skodovost na majetku za posledné 3 roky (uvedte podrobnosti, vrátane poctu, predmetu, prícin a výšky škody v €):

rok R (aktuálny rok) o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

rok R - 1 o •••••••••••••••••••••••

rok R - 2 .

Prehlasujem, že som na všetky otázky odpovedal pravdivo a zaväzujem sa v prípade uzavretia poistnej zmluvy oznámit

Komunálnej poistovni, a.s. bez zbytocného odkladu všetky zmenYt9't;~~ených skutocnostiach.

067 31 Uda\/.~lLé I () ~30.11.101Š" ~J}Mll.,
Podpis a peciatka klienta

v Humennom dna

Vyplnuje obchodný zástupca I maklér

Meno a priezvisko: M.Žigo Pohlová Názov spolocnosti: Komunalna poistovna,a.s.VIG
Císlo: 2700102939 Adresa: .

Telefón: 0915872793
Fax: : .
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KOMUNÁLNA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 8ratislava, Slovenská republika

~Spojocnosf je clenom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka c.: 3345/B
KOMUNÁLNA Apoistovna V
VIENNA INSURANCE GROUP

FORMULÁR O PODMIENKACH UZAVRETIA POISTNEJ ZMLUVY A ZÁZNAM Z ROKOVANIA
SPROSTREDKOVATELA POISTENIA S KLIENTOM PRED UZAVRETíM ALEBO ZMENOU POISTNEJ ZMLUVY

vyhotovený v súlade s ust. § 37 ods. 3 zák. C. 8/2008 Z.z. o poisfovnictve a o zmene a dopineni niektorých zákonov, v zmysie zák. C. 186/2009 Z. z.

o financnom sprostredkovani a financnom poradenstve a o zmene a doplneni niektorých zákonov a v zmysie zákona c.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou

prijmov z trestnej cinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov (dalej len .záznam")

M,no a prl,zvisko 1 Obchodné meno financného ag,nla, nám

1Miloslava Žigo Pohlová
Trvalý pobyl (prechodný pobyt) 1 Mi,slo podnikania 1 Sídlo

I Námestie slobody 4,06601 Humenné
Právna forma (pri podnikajúcej osobe)

IROZ
ktorý koná v mene spolocnosti KOMUNÁLNA poisfovna. a.s. Vienna Insurance Group, ICO: 31 595 545, (~al,j I,n ,sproslr'dkoval,r poisl,nia")

a
li

1 _

Trvalý pobyll Sídlo Kontaktný lelelinI IC
Rodné císlo 1 Dátum narodenia Št prisL Cislo bankového úcfu'I 101_

oruhdokladuO CI~odokladulloložnosU: IoložnosU: ------'

I Vydaný kým: 1

A. M,no aprl,zvisko osoby,

ktorásainformuieomožnosliachpoisleniaafinancných~užieb

E·mail Konlaktnýt,l,fin

] I 110915872793

Císlo bankového úctu'

Obchodné m,no, názov právnick,j osoby,

pr'klorúmábyfuzalvorenépoist,ni']I~_-
IC

R,gistracné cislo v Národn'j bank, Slov,nska

112700102939

Št príst]~I-
oruhdokladuD Císlo dokladu I 1loložnosU: loložnosU:_

I Vydaný kým: 1 I
~

Platný do: [

IdenUlikácia:

B. Meno a priezvisko osoby,

pre klorú má byt'uzalvorené pOístenie

I Obec Udavské
Trvalý pobyt 1 Sídlo

locÚ Udavské,067 31
Rodné ci~o IICO

100323683

O iný spôsob -7 špeciliku~e: -+

O spolumajiter

o rodinný prislušnik

O "A' je zamestnancom "B'

= )5 Mm

PlabJý do: [

Vztah medzi osobou "A' a "B':

(aj viacero možnosU súcasne)

IdenUlikácia:

ktorý má v úmysle využit, resp. využíva financné a poisfovacie služby spolocnosti KOMUNÁLNA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group, (~alej len ,klienr)

spísali tento záznam o rokovani sprostredkovatera poistenia s klientom vo vz(ahu k uzatvoreniu alebo k zmene poistnej zmluvy so spolocnosfou KOMUNÁLNA pOisfovna, a.s. Vienna Insurance Group.

SpÔSObkonlaklovania poistovne s klienlom:

~ klienl sa aktívne ohlásil sám O inlernet O odporúcanie O Iný spôsob -7 špecifikujte: -+

O obchodník - telefonický kontakt O banka O list poštou O informacný leták - dotazník

KLIENT MÁ ZÁUJEM DOJEDNATNASLEDOVNÚFINANCNÚ SLUŽBU/POISTENIE, RESP.ZMENU V POISTNEJ ZMLUVE:

(lolochcekli,nli

KlIENTOVE DÔVODYPREVÝBERFINANC,SLUŽIEB POISTOVNE,NA ZÁKLADE KTORÝCH SPROSTREOKOVATEtPOISTENIA POSKYTU

JE SVOJE ODPORÚCANIEPREVÝBERDANÉHO POISTNÉHOPRODUKTU SPOJENÉHOS PREDPíSANÝMI flN.OPERÁCIAMI:

Ochrana hnutelného a nehnutelného majetku

Císlo poistnej zmluvy (v prípade že existuje), v ktorej má kli,nl záujem vykonat zmenu:

KLIENT MÁ VD VZTANU K POISTNEJ ZMLUVE TIETO ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY:fšp,cifikujle ekonomický úcel, resp.

zákonný úcel využiUa poža~ovaných financných ~užieb, polsl,nl!, alebo zmien v polsln,j zmluve)

Poistné krytie v prípade spôsobenia škody a pri vzniku škody na majetku

ODPORÚCANIESPROSTREOKOVATEtAPOISTENIA PRE KLIENTA: NÁZOV POISTENIA ALEBO SÚBORU POISTENi, KTORÉ MÔŽU BYT

OOJEONANÉV POISTNEJ ZMLUVE A SPLNAJÚ POŽIADAVKYKLIENTA (POISTNÝ PRODUKT):

POISTNÉ RIZIKÁ - POPIS POISTENIAALEBO SÚBORU POISTENi, KTORÉ MÔŽU BYT OOJEONANÉV POISTNEJ ZMLUVE {POISTNÝ PROOUKTIZ HtADlSKA POISTNÝCH RiZíK:

Živel, odcudzenie, vandalizmus, zodpovednost, všeobecná zodpovednost, vadný výrobok

VŠEOBECNÁCHARAKTERISTIKAPOISTNÉHOPLNENIA Z POISTENIA ALEBO SÚBORU POISTENi, KTORÉ MÔŽU BYT DOJEDNANÉ V POISTNEJ ZMLUVE:

, V prípade poistnej udalosti vyplatí KPAS plnenie podra VPP, app a ZO

DALŠiE VÝHODY,KTORÉ MÔŽU BYT OOJEONANÉV POISTNEJ ZMLUVE (POISTNOM PRODUKTE):

a Urcenie poistnej sumy
KLIENT VÝSLOVNEODMIETOL VYUŽIT NASLEDOVNÉFlNANCNÉ-POISTNÉSLUŽBY (POISTNÉ PRODUKTY)AJ NAPRIEK UPOZORNENIUSPROSTREOKOVATEtAPOISTENIA NA MOŽNOST ICH VYUŽITIA:

~-----------
PREHLÁSENIE1 POTVRDENIE

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosf a úplnos( tohto záznamu. Zároven svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami

uvedenými na str. C. 3. a 4. tohto záznamu a že prevzal jeho kópiu. Na základe slobodnej vorby kli,nta le ci~o pripravovanej po~lnei zmluvy/poislného návrhu -+

Klient berie na vedomie, že tento záznam nie je návrhom na uzavretie poistnej zmluvy niektorej zo zúcastnených strán v zmysle prislušných obCianskoprávnych predpisov.

Klient zároven berie na vedomie, že informácie nachádzajúce sa v tomto zázname poskytuje sprostredkovaterovi poistenia v zmysle zákona C. 186/2009 Z. z. o financnom sprostredkovaní a financnom poradenstve a že budú

spracúvané v informacnom systéme sprostredkovatera poistenia, resp. spolocnosti KOMUNÁLNA poisfovna, a.s. Vienna Insurance Group.

Klient zároven berie na vedomie, že jeho osobné údaje spracúva poisfovna podra § 10 zákona C. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona C. 8/2008 Z.z. o

poisfovníctve a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Klient prehiasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona C. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonovabol ako dotknutá osoba poucený o svojich právach uvede

ných v § 28 zákona C. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných Údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov. Zárove~ berie na vedomie, že text poucenia je možné nájsf aj na webovej stránke poistitera.

Sprostredkovater poistenia týmto vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že identifikoval a overil identilikáciu poistnika na základe ieho dokladu totožnosti (OPIpas).

V
Humennom

dna

cas jednania

(hod.:min.)

30.11.2015

10:00
7~ .................................................................

Meno a priezvisko sprostredkovatera poistenia 1 podpiS

(v pripade fin. agenta - makléra uvedte meno a priezvisko osoby

zastupujúcej tohto makléra)

j()}~
..· ·..· · ·..7 · · .

Meno a priezvit'.'~~ eOm)/POdPiS klienta

.• vyplnovaf len v prípade rokovania o možnosti uzavretia ŽP

INŠTRUKCIA PRE SPROSTREDKOVATELA POISTENIA! Túto stranu formulára (strana 1/4) je potrebné vypísat vždy! (Tzn. pri rokovaní o možnosti uzavretia akéhokolvek druhu poistenia.)

" 067 3 l



KOMUNALNA ~poist'ovna ••••
VIENNA INSURANCE GROUP

ZOZNAM POISTENÉHO NEHNUTELNÉHO MAJETKU

Príloha c.1 1 I k poistnej zmluve c·1 ??19tlO 7.370 I

Analýza rizika

1. Rekonštrukcia námestia x 2015 637 255,80 0,67 20%/660 428,24 PR1

rekonštrukcia miestnych komunikácii

rekonštrukcia autobusovej zastávky

výstavba a rekonštrukcia chodníkov

vrekonštrukcia-vonkajšie osvetlenie

rekonštrukcia-sadové úpravy

úprava vodného toku v intraviláne obce

adresa rizika:

obec Udavské

03731 Udavské

SPOLU:

• príslušnú platnú kolónku oznacte križikom

• Vysvetlivky: Flexa = bali k Flexa (OPP Z 156-2 ti, II ods, 1) ; ZZ = balik Združený živel (OPP Z 156-2 tI. II ods, 2) ; ZZ + = ballk Združený živel Plus (OPP Z 156-2 ti, II ods, 3)
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\ V Humennom, dna 30.11.2015

Obec
067 3 -l Udovské

I '~n(~'- \...................~ ,.~ .
peciatka a podpis poistníka .peciatka a podpis zástupcu poistovne

•• uplatní sa pre všetky poistené nehnutelnosti rovnako

Analýza rizika (prirážky I zlavy) vykonaná:

D . na PML objekte pod por. c.D
D * na inom riz, objekte pod por. c.D


