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Návrh odoslaný návńu Pz PZ

441 90112262
ziskateľ 2 Podiel

Náhrada za Pz č. Poistné

Návrh prÜatý dňa

MPL ĺ98 000'00 ! ano B nie

Prezentačná pečiatka 'I Podiel

330 100o/o

za Pz ć' Poĺstné

KoMUŃĄM r'ďovfu' a'5'
vĺďE lreuEM Grcup
śtďánikwa ĺ7,8íĺ 05 Bíátslava
lčo: 3ĺ 5s 5s
orl:2021m7m9
lĆ DPH: sK7o2o00o746
sptďnoď je đenm akUFÍny
rąidBamJ prc oPH.
apl*úvobMmm rąidd
okŃho 8údu BEtlslava l, diol: sa'
vlożka č' 3sffi
(ďáIe.i len .piďovfu')

VIENNA INSURANCE GROUP

NÁVRH PotsTNEJ ZMLUVY PRE PolsTENlE MAJETKU A zoDPoVEDNosTl zA ŠKoDU PRÁVNlcKÝcH osog
A PoDNIKAJÚclcH FYzlcKÝcH osÔB

PoIsTNĺK / PoIsTENÝ

POISTENY sa iba ak ako

ZVLÁŠTNE Úołĺe

VŠEoBEcNÉ Úorue o ZMLUVE

DRUH clNNosT! - KLAslFlxÁcn KLIENTA

Telefón/mobil /fax

Poistenie dojednal

JUDr. Ľubomĺr Golis
PsČ
ol2l3lsl4

E-mail

ŠpeciÍický symbol

Miesto - dodacia pošta

Turzovka

Číslo účtu

Meno

Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto' tel. č.

Stred í78, 02354 Turzovka

titul, priezvisko / obchodný názov

Mesto Turzovka
Rodné číslo

I I I I I lrl I I I

Adresa - ulica, č.d

Stred í78

Kód bankyBankové spojenie _ názov peňažného ústavu

co
ololslĺlłlslslĺ

|rercĺon 

/ mobil / fax 
l

Meno

Štátna príslušnosť

Miesto _ dodacia pošta

lesc

lRodné číslo

I I I I I r rrr r r r

lÖottttrrr
Titul, priezvisko / obchodný názov

Adresa _ ulica, č.d.

min. 660 EUR.
zopreaza

ĺiziko živel, max. Však 39 600 , so

EUR. V prĺpade poistenia rizika vandalizmus platĺ limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období doiednaný v poistnei zmluve.
aza

období do Výšky 350,00

KoeÍicient UNF

Je platenia
rocne ! štvrťročne

Druh platby

! PZ postov1i peňażný poukaz

! xrĺ bezhotovostne bez avĺza

Poznámka:
lU _ inkas z Účtu plalilela v pÍGpech Úćtubežné KZ bezhotovostne a avĺzo

lU inkaso z účtu platileÍa
95386/0900 SLSP. a.s

120022200&5600 Prima banka Slownsko, a s.

Zlavazaviac poistení - cRoss sELL|NG

Koeficient:

Krátkodobé poistenie

Koeficient:

Začiatok
poistenia 10.12.2018 lKoniec

lnoistenia

na dobu

neurčitú

Plátca DPHVadný Výrobokvś gobecná zodpovednosťzoDPoVEDNosT (3tupeň ńzlka}

kód:

odcudzenĺe

1

PożiaÍ l zdrużený żive

1

MAJEToK (stupeň rizika)

kód: 2501

Ročné poistné v EUR

0,00

Násobok koeficientov

Ročné pobtnó
spolu v EUR:

Spoluúčasť v EUR

NoVá hodnota hodnota

Sadzba v %o1. riżkoPoistná suma v EUR

Z-zŽ*Z- zŻ

Flexa = Flexa z 156_5 čl ll ods = balĺk Združený Živel (oPP z 15ô.5 čl. ll ods- 2) + = balik združený živel Plus (oPP z 'ĺ56-5 čl' ll ods' 3)

Mac nehnute]nostĺ (podľa prílohy k poistnej zmluve)

- faktúra
lńdividuána nehnułeľnosťBUDOVY, HALY' STAVBY

omu

Iev

Riziko

]- rrcxa

Cdcudzenie

Vandalizmus _ stav. sučasti okíem skla

Vandalizmus - sklo na budove

zÍ avy t P Íir ážky - F lexa t ZŻ ĺ ZŽ+

zl avy l P Ílr ážky - odcudzenie

Spôsob poĺstenia

Poistná suma stanovená: ! z účtovníctv" ! zo znaleckého posudku

Poistený súhlasĺ s indexáciou poistných súm nehnuteľného majetku: D ano

E podľa oceňovacích tabuliek

! nie

! ktientom

zvláštne údaje a dojednania:



t"

Srlbor Výbeľ
Ročné poistné v EUR

0,00

Zvláštne údaje a dojednania:

Násobok koeficientov

Rďnó polstnó
spolu v EUR:

Spoluúčasť v EURSadzba v %o

Śpecifikácia výberu

1. ńzikcPoistná suma v EUR
. Flexa J- zŽ J-zŽ*

Odcudzenie

Vandalizmus

zÍ av y t P ĺil źlžky - F lexa l ZŻ t zŻ+

Zl avy l P ĺiĺ élžky _ od cudzenie

Ročné poistné v EUR

495,00

60,00

60,00

645,00Roěné polstné
spolu v EUR:

Násobok koeíicientoV

í 
'00

1,00

í,00
50,00

50,00

Spoluúčasť v EUR

í00'00

Zvláštne údaje a dojednania
Časová hodnota

Sadzba v %o

2,50

20,00

30,00

1. ńziko

x
x

Nová hodnota

Poistná suma v EUR

ĺ98 000'00
't98 000,00*

í98 000'00*

Á- zŻ*J- zŻ

vEcl (stro|e' zarladenla, lnventár' !oa3lng) Súbor B vyoer
Riziko

It ruxa

Odcudzenie

Vandalizmus

ZÍ av y t P ĺ tr ážky - F lexa t ZŻ l ZŻ+

zl avy l P Íil ż'žky _ odcudzen ie

Spôsob poistenia

Specifikácia výberu:

* Limit plnenia v zmysle prílohy z UNP 3000 EUR

CUDAE VECI Súbor
Ročné poistné v EUR

0,00

Časová hodnota

zvláštne údaje a dojednania:

Násobok koeficientov

Ročné polstnó
spotu v EUR:

cuDzl E vEcl PREVZATÉ 
' 
! HNUT. vEcuzÁsoBY t{A voĽNoM PR|ESTRANSTVE /

Spoluúčasť v EURSadzba v %o

Nová hodnota

ŠpeciÍikácia výberu

1. ńzikcPoistná suma v EURRiziko

Ż-zŻ*
Odcudzenie

Vandalizmus

ZÍ av y l P r tĺ ážky - F l exa l zŽ l zŻ+

zl avy l P dĺ źržky - odcudzen ie

Spôsob poistenia

a- zŻI t Flexa

0,00

Ročné poistné v EURNásobok koeficientov

Ročné poistnó
spolu v EUR:

Sadzba v %o1. rizikoPoistná suma v EUR
5. PENIAZE A CENINY

Riziko - odcudzenie
)eniaze a ceniny pod pevným uzáverom l v tĺezore

Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež

Peniaze a ceniny prepravované poslom

- Odcudzenie

údaje a dojednania:

B. SKLO
Ročné poistné v EUR

Zvláštne údaje a dojednania:

Spoluúčasť v EURSadzba v %oPoistná suma v EUR

Špecifikácia skla (bliŽšĺ popis predmetu poistenia)

Poěet k5Rizĺko - poškodenie, zničenie

Druh
skla



Ročné poistné v EUR

] nad 3 000 návštevníkov

Ročné poistné v EUR za ZVBD

Ročné poistné v EUR za KŻ

Ročné poistné v EUR za VZ

0,00

Üzemná platnost':

Ročné poistné V EUR za VZ+ZW

Koeficient územia (K2)

Ročnó polstné
spolu v EUR:

PnrbÉdyýfu(e)
ls H'rlY $a.xď.łlalv (x3)

Koeficient počtu (K4)

do 3 000 návštevníkov

sadzba v'Íx

kód pođu obyv

Najrizikovejšia činnosť:

KoeÍ]cient LP (K1 )EUR

Sublimit plnenia v EUR

do 500 návštevníkovnad 3 dnido 3 dní

základnó Fislńá v EUR

základné poistnó v EUR

Počel bylov + nebyl

spolutlčasť V EUR

spolutasť v EUF

spo|uWasť v EUF

Polslnéä1byvNbP
v EUR

+

Limit plnenia v EUR

Limit plnenia v EUR

na ŚFlďný limit plnenla
9 ZVBD' srcluűasť
ron8ká ako pri zVBo

Limit plnenia v EUR

zAśKoDU
- obrat v EUR

íéšlny sublekl- počet żiakov, lôżok' miest' ludí' bytov+nebyt' pńestorov

y'šeobecná zodpovednosť Ża

ĺkodu (Vz)

1oopoveonosĺ za sKoou
/lastnĺkov bľov a
]ebĺových pństorcv v
)úovom dom6 lzvBD}

fuiđąvbŕffifu(c)

)ńF16m ł.iżM] zdpdMt Żź

y'šeobecná zodpovednosť
.a śkodu -
ednorazové akcie

PRlPolsTENlE - zoDPoVEDNosŤ

]udzie veci prevzaté + veci vnesené fl -s 
m:lo1ovlnl voŻldlaml s Kasko pojslonlm

-! 
@ú.hĄd@sukidro@bvBorńil

f] bez motorových voŻdiet ! s motorovými voŻdlami bez kasko poistenia

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní

LJn
s lĺ'otolovyn'l voaolantr s ňasňo Plsleillĺn
Ńńb b#nĘis!fu srodbvŃÉńD
s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

]udzie vecĺ pr€najaté' pożičané, uŽĺvané

! bezmotorových vozidiel

Dobrovoľné požiarne zbory

L_l
!

s poistením ošetrovateľskej starostlivosti
bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti

Poskytovanie
sociálnej sluŽby

Poistením nie sú kýé činnosti

Zvláštne údaje a dojednania:

B. PRIPOISTENIE. MAJETOK
Ročné poistné v EUR

0,00

spoluúčasť v EUR

Ročnó poi3tnó
spolu v EUR:

Sadzba v %o

ZvláŠtne Üda.ie a dojednania:

Poistná suma v EURPredmet poistenia + poistné riziko

sÚčET RoČNÉHo PolsTilÉHo v EUR
ROCNE POISTNE SPOLU v EUR

645,00

!l
RorNÉ PolsTNE sPoLU
JEoNoRAzovÉ (dffi oldle.bfu tElĘ

645,00
LEHoTNE PolsTNE (splátka pobtného) v EUR

645,00
Prvé poistné v EUR

10.12.2019
645,00

do:'10.12.20't8

ýo VÝške:

ö

0,00

Koeíjcient ÚNP

4. splátka (dd.mm)

Konštantný symbol

3558

7

0,00
Koelicient

krátkodobého
Doistenia

3. splátka 1oo.mm1

Variabilný symbol

441 9012262

o

0,00
Koefrcient

cross selling

5

0,00

PZ 3 č,':

2. splátka 1oo.mm1

4

0,00

Pz2 č,.

1. splátka 1oa.mm1

10.12.
lĺslo účtu / kód bankt

1zuuzzzuvólaow
0í78ĺ95386/0900
,ara22652it 1 1Í)6

3

645,00
2

0,00

Pz 1 č,.

Lehotné poistné (splátka
poistného) je splatné v

nasledoVných teÍmínoch:

Peňažný ústav poist'ovne
řrlma oanxa )lovensxo' a.s.
slovén3ká spoÍitelňä, a.s.
TálÍá t}ánká ä ś

1

0,00

32o=3i

zodpvdncl _ bŕové domy|

I nie

I nie

I nie

I nie

lzDBD-s I llzos-s | |
zo soc-s | |

pďýmtďff d@y

veeze ooo-sl I loeezwo*.s!oPP sK 2sesL _l

sklo

IJ+ zD sz-s

&úaié'Ń'ňul

zDc-5Ll
Živel _ hroby

AV rom áno

zmluVe skutočnosti?uvedené na áno

oPP z rs6-s!l
żiVelné poistenie

zmluve hodnoteuvedené v Vecí?su ano
kontrolované?zariadenia funkčné asú inštalované ano

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky a Zmluvné dojednania.

vec uc ĺoesB
všeobecná čast'

)krem uvedených Fislnýcn pdmjenok' zmluvných doiednanĺ sÚ sűastbu FislneI zmĺuW ai pdlohy:

Ed oEtwđlm F'sÚq ńluryfu pđsmď zíoŻUmnďF Mmil s cdým ffi ozdđyń pl3mnŕh Vś#ných Fshých pdmld (wP)' (Mbýth Psbith
azmluńŕh &rdńi (zD) plahFh rU dfo űnE! FsUĘ nlÚry' ktďé śú sětb t€'to FsÚĘ alury (Pz). Prdń& od# WP ďP a zo v Pismń.j íon€ &B trd
l.ilo Fski nlury do skią dry.icb' ľ*@€l ŕh a (Mńil * s nińi m ákHe ćfu ldwddj. sPlMt *ettých źkđnŕh Pdmbď Pdte s 7s ds 3 á' č {/1ry ä Ý

Polstnlk pďpi$m Pistngj zmlu!'dáw s Ú h l s s ná splá@Wni€ o$bných údajovv lnÍormačnom stsléme pois!'ovne n€ cely pliám6ho mark6tingu poislbvne

PoislovÉinĺormujéFislnĺká'Źej€hoo$bnéÚdaj€spĺacú€pdÍa510zákonaě 12212013zzoochr3ngoĐbnýchÚdajovôo2ń6n€ädoptn6nĺoi€klonich
ákonov v Żn6nĺ neskońlch pĺ€dpi$V. Poislnlł dáw Fislbvnl ýhlss' 6by F dobu nevyhnulnú na Żahzpećenie výkonu pÍáv s

poskytow13' spdstuplDvala á cezhÍanćne pren8ala pránickým o$Mm pdniksjÚcim v Po'stbvnlcNe. pĺáWicłým a íyzickým o9bśm
préhl6slo.żemubli€pÍedFskytnutéúdaj6vaysles15áłonsć l22l2013z'z'oochÍdnaosbnýchúdajováozm€nsadoplnenl

023 54

tl

Žiline

Bídtislava

GÍoup

<,Y'7}2ooq{)-] ą
DPH:lČ

lnśuÍantevienna

ŠteÍánikova

VKA

A,'s-';, )u/ ''e

oÁruo oľle

srcjich práwch uwdéných v 5 28 źkona

e 1174)

lfun7oł
10517,81

* *"b*j ilęäí{Üf;lľctrlA

lČo1 31 595 545')ą
dňa 7 '12.20'18

z Ż o ochráne osobných ťdajov a o zmene e doplnenl naeKorých

ako aj o süďjach, poislných pídukoch' Fskýováných online sluźbách a pod ) F dobu tNania poiíného dähÚ:

rc

Étdlch pÍdrŔ EtMbrm

Po]stnik pdp$m poEtnej zmluly pofordzuje. że

z.z o poislbvnĺďea ozm6nea
Údáj6 v íoz$hu podrä s 47 úkońa ć

Frádenstw tdĺa o$bihého

ozdd Vś€&Ń FisW pdńhky (wP)' GóÉ
tr'shó pdmbly(oPP) a zmluń dqdMb (zD) sú \ kjlo
pshj Đtu*F|B# a Eh Fd'

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



KoMUNÁLNAź

"otttouoo 
t.PríIoha č. 1 k Pz 4419012262

Ponuku UNP je możnc mcnlt'lćn 5 pledchädzajÚcim s hl'som ÚNP' tzn' u plaVa v1i'škv Doistnćho ' 
inÝch v nci UvďcnÝch oodmicnok ic zakäzanal

VIENNA INSURANCE GROUP
111

't

tčo:

Mesto Tuaovka

Adres. rklk.: 1'podl'e ětoweje derci.

É l. ky po .i.nh mddfu ĺanl.kŕh d l É lk.Jebh ÍÍáck!ł vPP MP l@5 . Mil Fł.t Fd l.nky É. Fl.lfrl. el p pilN &ni. d.b nd.lhu oPP ov &5 . zmlM
zo

M.dżl.Í čeť l-9E!9-
l Ld#MíEuRlhT-----66-

'c@đl. 
.M vđddhu' .płoĘ ä&Éffl. zD Ý-5'

tucdEnb

3mm

calková Ps: 198 M,@

l-E6ffiiffit7EuR=F
l-lw-ł6ldo Ńl.nlo frl.. ffih Fl.lđb ućulÚ [Ńn Fi.l Pd h ły pto B.L b m.je p v.h&h Ń. d lb&bh Mb&h VPP MP 1G5. odŃ ďna dnbk m d.bb ei il. ďld hl ŕh udddl oPP 2 

'*5.

zdruźđ 
'fud

t&á'.pol
Ypłfbar ..drbvIurĺ,!tcŇLHaw

eilR
1.R.t
,P

leaa
lrźk

,Łđndpď ,.t{rfro thM

LP: limlt plnonia l'R = ooIrlenb pdfu dźka NH: rcisbnie m no Mmfu
lalłbdoldmnb:
t. Limil plnéniá v poBbom obdobĺ za j.dnu a w6try škody pru ko Povodo ' 

záplava a z6moÚas.ni. jé 3e 600 EUR
2. odchylno od zD sz-s $ dojednł., Žc kompost ry s zgb.zp.ć.né plc pdPád k&oŹe a vandalżmu plotom so :amkn ou brbou.

tH = pobt.ni. na čm hodnofu

V {ke 6polu čst pía fuko povodo 
' 
záotila a z.m.t6.ni.: 10%i min' @ EUR

V Bŕddavo' dfu: 23'11'2o1a

[ĺ9í' Vládlmk Pru&ay
dd lonio uM.MUtu

VIENNA INSURANCE GROUP

KoHuNÁLNA poist'ov a, a's'

vlenna lnturanCG GÍoup

lt. krék fugan
dd6bnic undcMÜngu

27>z4|,ŻL', 
u'; ^4f5Io

VKi'
ŠteÍánikova 17,811 05 Br tisläva

lČo:;i 595 545, tČ opH: sK7oz0oc0746 i174) 54
25

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



*
KoMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Stefánikova 17 ,811 05 Brďislava
lco: sĺ 595 545, DlČ: 2021o97o89, lc opH: sK7o2oooo746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH' zapĺsaná V obchodnom registń
okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3345/8

VYHLAsENlE PolsTNĺKA

NA INSURANCE GROUP

2622I0I144

Meno a priezvisko Mesto Turzovka

Dolu podpísaný, tymto ako poistník na poistnejzmluve č. návrhu

VYHLASUJEM

a svojím podpisom jednoznacne a nespochybnitel'ne potvrdzujem, Že som s dostatočným časoWm predstihom
pred uzatvorením poistnej zmluW bol písomne oboznámený s dÔleŽitými zmluvnými podmienkami uzatváraného
poistenia a prelzal som predzmluvný dokument:

! oorurnent s kl'účoqymi informáciami(KlD),

! lnformácie o konkrétnom fonde,

! rormulár o dÔleŽiých zmluvných podmienkach uzafuáranej poistnej zmlur4y,

X lnfo''učný dokument o poistnom produkte (lPlD).

V Ziline dňa 2101 1181t2ot7

MĹST0 TL,lRZ0Vl(Ä

023 54
25

podpis poistníka

bka76358
Obdĺžnik


