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VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

podl'a ustanovenia 9788 a nasl. Občianskeho zákonníka
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POISTNÚ ZMLUVU
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
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i':íslo telefónu

zastúpený

~e Group
. l

štatutárny zástu..

; .'
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s, Vienna "

Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545 .

Bankové spojenie: 0178195386/0900; 1200222008/5600
Konštantný symbol: 3558

Variabilný symbol: (číslo poistnej zmluvy)
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa, vložka č.: 3345/B
tel.: 02/48 210 511, fax: 02/48 210 515
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Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

POISl'ENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
D A) Základné poistenie - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou

D B) Doplnkové poistenie - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku vodovodnou udalosťou

~ C) Združené poistenie - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou

SPOLUÚČASŤ
POISTENIE NA * SADZ-

ROČNÉ POISTNÉPOISTNÁ SUMA FRANŠiZA {Integrálna/podmlenená/l INÁ (excedentná/odpočitaterná/)" BA
PREDMET

ČASO- v.%. vEUR
POISTENIA NovA vÁ 99,58 EUR iná ** minimálne

HOo- SOBOR VÝBER I %

. -. "'UR SKK NOTA HOD-
3 000 SKK' EUR SKK EUR SKi<

..... ''', NOTA
ADMINISTRATlvNE Iii/tJ, '7-1 lY .)K: aj "~?j !t1AOBČ. BUDOVY
VÝROBNE BUDOVY, I

HALY

HNUTEĽNE VECI

ZÁSOBY

~HODNOTY ,.
SPOLU (A alebo B alebo Cl: I '1'

. ~") .• ~rÉUR
Poistený súhlasi s indexáciou poistnej sumy pri nehnutel'nom'majetku D ÁNO 'l')( NIE -
Poistený súhlasi s indexáciou poistnej sumy pri hnutel'ných veciach D ÁNO D NIE

D) Dodatkové poistenie - poistenie pre prípad ukradnutia veci
~,

POISTNÁ SUMA
POISTENIÉ NA * SPOLUÚČASŤ

PREDMET
~ NovA čAsavÁ minimálne SADZBA ~OČNÉ POISTNÉ

POISTENIA HOo- HOD- SOBOR VÝBER % v%'· vEUR
EUR SKK , NOTA NOTA EUR' .. SKK

HNUTEĽNE VECI

ZÁSOBY ~

SPOLU (D): EUR

E) Poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt

POISTNÁ SUMA SADZBA
ROČNÉ POISTNÉ v EURPREDMET POISTENIA

EUR SKK " v 0/..

PENIAZE, CENINY

CENNOSTI

CENNE PAPIERE
- .. ~

SPOLU (E): EUR

F) Poistenie pre prípad lúpeže peňazí

"-
POISTNÁ SUMA

PREDMET POISTENIA SADZBA ROČNÉ POISTNÉ v EUR
EUR SKK - v 0/...

LÚPEŽ POČAS PREVÁDZKY ZARIADENIA

LÚPEŽ PEŇAzl POVERENEJ OSOBY

SPOLU (F):
>lo - .•. ,L","~·=

EUR

REKAPITULÁCIA VÝSLEDNÉHO POISTNÉHO

POISTENÉ RIZIKO POČET PRíLOH ROČNÉ POISTNÉ v EUR

A Základné poistenie - poistenie pre pripad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou I
B Doplnkové poistenie - poistenie pre pripad poškodenia alebo zničenia majetku vodovodnou udalosťou

I

)< Združené poistenie - poistenie pre pripad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou /I '-I) ( lt'1
D Dodatkové poistenie - poistenie pre pripad ukradnutia veci

E Poistenie pre pripad ukradnutia hodnôt
-

F Poistenie pre pripad lúpeže peňazí

G Poistenie pre pripad úmyselného poškodenia alebo zničenia majetku (vandalizmus)

H Poistenie pre pripad poškodenia alebo·zničenia skla

K Poistenie zodpovednosti za škodu ! .

SPOLU ROČNÉ POISTNÉ hbJI F-"'J EUR
/ SKK

-
• prislušná kolónka sa vyznačí križikom
... oríslušná kolónka sa doplni



Podklady - overené fotokópie

PODKLAD '. POČETLISTOV Tt" POZNÁMKA
ns,

- - .... _.. .. ,-- - .-

Splatnosť poistného je do 5 dní odo dňa účinnosti poistnej zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú zmluvné dojednania v počte ks .

Vznik poistnej udalosti hlási poistený najneskôr do 3 dní telefonicky a písomne do 14 dní na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 0850 111 566 (zo SR), +421 252627282 (zo zahraničia)

V zmysle ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do
dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

V zmysle ustanovenia § 565 Občianskehozákonníka sa dojednáva, ak.bolo platenie poistného dojednané v splátkach, že v prípade nesplatenia
niektorej splátky môže poisťovňa žiadať zaplatiť poistné za celé poistné obdobie naraz.

Poistený prehlasuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve,
ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.

Poistné je

Poistná doba

jednorazové

Začiatok poistenia

L bežné 0
~~ Koniec poistenia

na dobu neurčitú~

=
SPLAT~,- 'V)ISTNÉHO

celoročné poistné 1. splátka 2. splátka 3. splátka
•

4. splátka

dňa dnä. " I. () t. dňa dňa dňa

/;jd~4q EUR 166, . /) EUR / EUR ~UR / EUR
,

., / 7 -:7SKK SKK SKK SKK

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona Č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro. :;Iovenskej republike sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú

na dve desatinné miesta na najbližši euro cent podľa pravidiel ustanovených ~sobitným predpisom. Po 1 1. 2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.
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