
Pz č. 4Ba7aa2523
Účinnosťzmeny 1.7,2o19

Úplné znenie poistnej zmluvy ě, 4607002523 v zmysle dodatku ó. 5

Poi§titgl': UN|QApoistbvňa a.s,
Kíasovského 15

851 01 Bratislava
slovenská íepublika

čo 00653501
Zaslúpená n9. lvrlaítin Žáček csc predseda pledstavenstva

Wolígáng Fíedl podpledseda píedstavenstva

poi§tnik| obec záholce
Krtišska ]73/98
99] 06 Záhorce

čo 00319694

obchodný registel okre§ného súdu:Velký Krtiš
oddiel ŽR sR: Vložká číslo:66o_5917
Zastúpená: PaedDl Bran siav Kázmer

uzatváía]ú vzmysle UsEnoveniobčianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok iento dodalok č 5

čislo 4607002523

Účinnosl zrneny: 1,7,2o193,6,201T

Dřuh poistenia:

Živelné nebezpeóia

vode z vodovod záíádení
Krádež a lúpež
Všeobecná zodpovednosť

Ročné poi§tné na křytié řizik:

Daň z poi§t ni. {8 %):

Poistnéza Poi§tné obdobie vřitane dane:
sPlatnGť:3,6,, 3, 12, bežného rcka

splátka poistného vrátang dane

Ročné poistné na krytie íziká

4a2 17 eul
397 24 euí
250 03 euí
394 70 eUí

60,00 eul

15a414euí

126,70 6u(
1 710,86 eur

855,43 eur

zmluvné dojedíania:

Pripoistenie PoZ na mieste poisienia l\,'lŠ Pivničná 17212. Záhorce
Dopoisťóváné PoZ Vo Vnútíi Ps 4,046,40 EUR s DPH, Poz Von Ps 3,442 80 EUR s DPH
spolu Ps 7,489 20 EUR

UNlQA poisťovňa, a,s,
Krasovského ]5,85] 0] Bratislava
slovenská republika

obchodný register okresného súdU

lnío inka: (+42] ) 2 32 600 100
Web:WWW,Uniqa.5k
E mail: poistovna@uniqa.5k

Bratislava l, oddiel: sa, Vložka číslo:843/B

lčo: o0 653 50]
DlČ:2021096242
lč DPH: sK7o2oooo229
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oruh poistenia: Požiame nebézpečia
Všeobecné zmluvné doiédnania:

P€ tento dnrh poistenia platia Všeobecné poi§tné podmjenky píe poistenie požiaíu 6 následného

prerušen a prevádzky - 2oo9, doplnené á modifikované klauzulami a iiým prilohami pÉ tento druh

poistenia, uvedenými v tqto zmluve, DojednáVa sa, že pokial nie je expliciiné píi položke predm€tu

poistenia uvedené inak, poisťujú sa Všetky Vec pátíace položke Uvedenej V píedmete poistenia, ktoré

sú Vo Vlastníctve poi§teného,

BUDoVY
spoluúčast časika] 66,00 eur
PREVÁDZKovo_oBcHoDNÉ zARlADENlA v mUrováných

66 00 eur

66,00 eur

Spoluúčasť čia§tka
ásoBY
spoluúčast č astka]

90 635 35 eur

165 969.59 eul

90 635,35 eur

165 969 59 éúr

l0,88eur

0,53 eUl

]9 92 eolPREvÁDzKoVo-oBcHoDNÉ zARlADENlA v dleVéných

66.00 eul
PREvÁDzKovooBcHoDNÉ zARlADÉN|A na volnom

66 00 eurspoluúčasl čiastka:

Drun poi3ténia: Živelnó nebézpéčia
všéob€cné zfi luvné doiédnaňia:

Píe tento druh poistenia platia Všoobecné poistnó podmienky pre pojstenie požiaru á následného

píeíušenia prevádzky - 2oo9, doplnené a modiíikováné klalzulami a inýrni prílohami píe tento druh

poistenia, Uvedeným v té]to zmluvs, DojednáVa sa, že pokial'ne ]e explicitne pri položke píedrnet!

poist€nia uvedené inak, poislujů sa všetky Veci patíiace položke uvedenej V predmete poisten a ktoé

sú Vo vlastnlďVe poisteného.

BUDoVY
66 00 eur

PREvÁDzKovo_oBcHoDNÉ zARlADENlA v mulovaných

spoluúčasl č asika
ásoBY
spolUúóasl čiastká
PREVÁDzKovo-oBcHoDNÉ zARlADENlA v dreve.ých

spoluL]časť óiastka 66 00 eUí

UN lQA poisťovňa, a.5.

Krasovského']5, 85] 0] Bratis]ava
slovenská repub]ika

66,00 eur

66,00 euí

lntolinka| (+42] ) 2 32 600 ]0o
Web: WWW.uniqa,sk
E mail: poistovna@uniqa,5k

lčo: oo ó53 50]
DlČ 2021096242
lč DPHIsK7o20000229

obchodný register okresného súdU Brati5 ava |, oddie : sa, Vložka číslo: 843/B
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Druh poisténia: Vodá z vodovod. zá.iadení
všeobecné zmluvné dojédnánia:

Píe iento druh po]stenia platiá Všéobecné poi§tné podmi€nky prg poistenie požiaru a následného
prerušenia píevádzky _ 2009 doplnené á modirikované klauzulami a nýml pííloharni pre tento drlh
poisten a, uvedenýma V tejto zmluve. Dojednáva §a, že pokial nie je explicine píi položke pÉdmetu
poislena lvedené inak, poisťujú sa všetky veci patr]ace po]ožke uvedenej V píedmete poisteniá, kloré
sú Vo Vlaslnlclve poisleného,

66,00 eUí
PREVÁDzKovo-oBcHoDNÉ zARlADENlA v mu.ováných

BUDoW
spoluúčasť óiastka:

ásoBY
66.00 eul

66.00 éUl

3 284 911,29 eur

90 635 35 eur

256 604,94 eur

229 '16 eúr

]3 28 eurPREvÁDzKovo-oBcHooNÉ ZAR|ADENlA v drov€ných

165,00 eur

PREVÁDzKovo_oBcHoDNÉ zARlADENlA limit plneniá|
126,296,_EUR

á§oBY

66 00 éUr

Druh poisteniaI Kládéž a lúpež
všeobécné zmluvné doiédnania:

Pre tento druh postena plala Všeobécné postné podm]enky ple poistenie majetku prot krádež á
lúpeži _ 2004, doplnené a modfrkované klauzlrlami a nýml píohamr pre tento díuh poistenia.
Uvedenýrn V te]to znr UVe, DojednáVa sá, žé poka'ne ]e expljc]tne pr po ožke píedmetu postenjá
uvedené inak poisl'u]ú sa Všelky Veci patracé položke lvedenej V pred_ mete poisienia ktoré sú Vo
vlastniclve po steného,

04L002 04c00]

NÁKLADY NA ODSTR/ÍNENIE NÁSLEDKOV PO|STNEJ
UDALosTl(NA í.RlzlKo)
voNKAJŠi vANDALlzMUs {NA l.Rlz|Ko) podl'a klauzuly
04cOOí spoluúčásť-í65 EUR

Ě L]N lQA poisťovňa, a.5.
Krasovského 15, 85] 0'l Bratislava
slovenská republika

obchodný reqi5t€r okresného súdu

lnfolinka: (+42] ) 2 32 ó00 ]00
Web:WWW,Uniqa.sk
E mail: poistovna@L]niqa.5k

Bratis|ava L, oddiel: sa, Vložka číslo:843/B

lčo: oo 653 50]
DlČ 2021096242
lČ DPH: sK7o2oooo229



Druh poi§tenia: Všeobecná zodpovedno§t'
všeobecné zmluvné dojednania:

PZ č 46a7aa2523
Účinnost'zmeny: 1,7,2019

poistenie zodpovednosii za
pré tento druh poistenia

podrn€nky píe zmluvné
lam a ným píiloharni

Pre tento druh posténá plátiá Všeobecné poistné
škodu 2009 doplnené á rnodiíikováné klal]zu_
uvedenýrn V té]to zrnllvé

05l006

10 0
spoluúčas| minmálna: 33 00 eul

1, ŠKODÁ NA MAJETKU. ŽlvOTE AZDMVÍTRETEJ
OSOBY 2, NÁKLADY NA OBHAJOBU PO|STENÉHO

Poistná sumá Ročné poistné
ná krytié rizika

10 000 00 eur 60 00 é!r

UNlQA poisťovňa, a.5,
Krasovského ]5, 85] 0] Bratis ava
slovenská repUbiika

lnfolinka: (+42] ) 2 ]2 ó00 ]00
Web:WWW'Uniqa-sk
E_rna il: pojstovna@un qa.5k

lčo: 0o 653 50,1

DlČ: 2021096242
lč DPH: sK7020ooo229

obchodný register okresného 5údU Bíati5lava l, oddiel: sa, Vložka číslo: 843/B
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l
a^

Pfilohami lejto poistnéj zmllvy sú klauzuly s ktorými bol poslník oboznámený a svoj rn podpisom potvldil ich
prevzat e] 04L0O2t 051006,04c001.

vYHLÁsEN|A PolsTNiKA
svojm podpisom potvldzujem že som bol oboznáméný s píslúšnýňi plainým všeobecným postnými podmienkaňi,

zmluvnými dójednaniaňi a u§lánoveniami uvedenými V le]to poishei žm]UVe alebo prilohách. prcVzal som ó a súhlaslň
s nimi, Zároveň sÝoiim podplsofr poivdzujem p.avdivosť uvedených údájóv a žiadam o uzalvorenie/zmenu poislenia v
rozsahu te]Io poishei zmlúÝy,Bol soh oboznámený s dóležilým zmúvnými podhienkami Uzatvéíanej poistne] zmluw
píostredniclvom lomulára podlá VzorU Uslanovenéhó Náíodnou bankou slovenska,

OCHRANAOSOBNÝCH ÚDAJOV - VYHLÁSEN|A PO|STNÍKA
Beriem na vedomie, že UN|QA poisťovňá, a.s, a jéj sprostredkovalel a spracúýajú v zňysle nariadena Európskeho
panáňentu á Rady (EÚ) 2016/679 z 27 aplila 2016 o ochíaie íyzických osób pri spracúVani osobnýóh údajov a o votnom
pohybe lákýchlo údaiov ktorým sa z.ušuje smémica 95/46/Es (všeobecné naradenie o ochrane údajov) móje osóbié údaje
v rozsahu stanovenom V postnej zmluve v rámci činnosli V sekloré poistenia a činnosli súVisiacich s poisťovacóU a

zaisťovacou činnosťou, a lo po dóbu nevyhnutne porcbnú na zabezpečenie práv a povnnosti WplýVa]úcich 20 zmluvného

vzťahu založeného ná základe po]štnej žňluvy. spracúvanie mojch osobných L]da]ov je v §úlade s článkom 6 ods, 1 pism, b]

všeobecného nanadenia oochrane osobných údá]ov polrebné na plnenietejto poistne] zmllw
zároveň beriem na vedom]e, že moje osobné údale móžU byt poskytnuté aj ným sub]ektom podn]káiúciň v ob]asl
po stenia, záisleniá a bankovnictvá,

vyhlasu]em. že za účelom ozavEtiá ieito poi§tnei zmluvy pr poskyhuli osobných údájov Poisťovaietov UNloA poisťovňa
a,s. sóm bol/a do§taiočne a zrozumitelne iníomovaný/á o ňojich práVach wplýVajúcch zo spŘcúvaniá ňojich osobných
údajov o prcnosé moj]ch osobných Ljdajov do lretich k6jin. o povinnost osóbné údáie poskytnúť V súvislosli so zákonnými
alébo zňluvným požiadavkami ako ai o ďalšich lelevantiých skutoanosliach obsahnulých v dokumente oznacenom ako
"lnÍomácie o podmienkach spra.úÝaňiá osobiých úda]ov . ktorého jednó vyhotóvénie šom osobne alebo eleklronickou
pošlou preÝzál/a, Ako poistnik benem ná vedomie, žé iníómáóie o spracúVani osobných údajov sú dostupné ná

píokuíista

UNlQA poisťovňa, a.5,
Krasovského ]5,85i 01 Bratislava
slovenská republika

5idleM unioa,sk,

lnfolinka: (+42]) 2 32 600100
Web: WWW.uniqa,5k
E-mail: pojstoVna@Uniqa.sk
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íta, Híomkovrco\i i,
íW€řrt gprávy

Ftiioaec znHonce

[$$)'**' :I;l'av 
Kázmer

- lčo:3t9694, Ďlč:2D21213323

lco: 00 653 50]
DlC: 2021096242
lC DPH: sK7020000229

obchodný íe9ister okresného 5údu Bratislava l, oddiel: sa, Vložka čislo: 843/B
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