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, "SUHRNNY NAVRH POISTNEJZMLUVY
PPOl

~ Nová poistná zmluva

~ Zmena poistnej zmluvy číslo

uzatvorenej dňa ~. GJJ.~
V prípade dojednania zmeny poistnej zmluvy, uvedte dóvod zmeny:
Idodatok č.1 - oprava výšky poistného

~I Náhrada poistnej zmluvy číslo

Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia
novej poistnej zmluvy. Uvedte d6vod náhrady:
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Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,
lm: 00 151 700
I~ DPH:51<2020374862, DI~:2020374862
Bankové spojenie: Tatra banka, a. S., číslo účtu 2626006702/11 00

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/8

~~~~~dné Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

~7000262766 / 8180

EI91150
o v Obchodnom O v Živnostenskorn XI·'

registri SR registri SR ~ me IVedenýkým:I

IKneppo

JI~' 11~
8

================~==~============================~EJ
Rodné
číslo:

8
============================~==~==================~ I Telefonický I

~~============================k=o=nt=a=kt=: ==========:::::;:===r======:::::;
~ I~
~~=========================================::'::~===. ======~
~

~========~~==r==============~~==================~EJ
===========-~======================================~

~~=========================================::;===;======~~ EJ~~~--~------~==~================~~==========I Zapísaná: I

~udu:

O v Obchodnom O v Živnostenskom O I 1registri SR registri SR iné Vedenýkým~

~~~ho~' Janka Gondová

Podiel na
provizii (%

Poistník berie na vedomíe. že je povinný bezodkladne oznámiť poistovatelovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prilohách.
a) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prilohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému

poisteniu a tvoria jeho neoddelitel'nú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné VPPa ZDosob ne obdržal.
b) Vyhlasujem,že som bol pred uzavretím poistnej zmluvyoboznámený s Informáciouo podmienkach uzavretia poistnej zmluvy.Uvedená informáciaje kdispozíciiaj na www.allianzsp.sk/pp_kpp
c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poistovatela chladne poistenia sú úplné a pravdivé.
d) Poistnikje povinný poisťovateloviposkytnúť a umožniť získaťkopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj dalšie údaje požadované poistovatelom v zmysle

zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník týmto dáva poistovatelovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním
týchto údajov tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia,likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeluie na dobu do vysporiadania
všetkých závězkov vyplývajúcichz poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolal. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, poistníkvyhlasuje,
že dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol, udelili predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Poistníkje povinný preukázať
potstovatelovi kedykol\tekna jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutých osob. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 20 zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že má poisťovatel'podl'a zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosťvoči dotknutej
osobe, táto oznamovacia povinnosť mčže byťsplnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poistovatela.

e) Vyhlásenie poistníka - poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ~ ÁNOO NIE,poistnú zmluvu uzavieram v mene:

EJeno. IPriezvisk9! 1------------------------------
. . . obchodne meno: .

~
9d.Č./IČO! I Bydlisko!dat.narod.: sídlo:

----
f) Vyhlásenieoprávneného zástupcu poistovatele: Vyhlasujem,že som overil totožnosť klientapodla dokladu totožnosti.



termín splatnosti 1. splátky: D D I
==~

termín splatnosti 2. splátky: D D 1
======i

termín splatnosti 3. splátky: D D 1
Údajepre platbu--------------------~:=;~~~~~=~~~:::;::::;_---------------
poistného

Rekapitulácia
poistného

Výpočet
poistného

Vznik
a zánik
poistenia
Izmena
poistenia

Bežné
poistné

Jednorazové
poistné
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[3l Poistenie majetku počet príloh:D poistnécelkom:

[!l Poistenie stroj ov - technické riziká ....................................•................počet príloh:D poistnécelkom:

DI Poistenie prerušenia prevádzky ...................................••••..................počet príloh:~ poistnécelkom:

O Poistenie nákladu ....................................................••...........................počet príloh: ~ poistné celkom:

Poistenie vozidiel autosalónov počet príloh: ~ poistné celkom:

O Poistenie hospodárskych zvierat počet príloh:~ poistné celkom:

U Poistenie plodín počet príloh: ~ poistnécelkom:

O Prevádzková zodpovednosť za škodu počet príloh: ~ poistné celkom:

Zodpovednosť za škodu cestného dopravcu počet príloh:~ poistnécelkom:

[] Profesijná zodpovednosť za škodu -Iekári počet príloh:~ poistnécelkom:

LJ Profesijná zodpovednosť za škodu - ekonom., právne profesie počet príloh: ~ poistné celkom:

LJ Profesijná zodpovednosť za škodu - 1T.. počet príloh:~ poistnécelkom:

Poistenie bytových domov početpríloh:~ poistnécelkom:

U Stavebné poistenie ...............................................•................................počet príloh:~ poistnécelkom:

Celkové poistné:

52,20 EUR

81,47 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

133,67 EUR

Obchodná zlava: 35 % + Bonus: 15 50 %%

Minimálne poistné:

Celkové poistné po zlave (CP):

o o O o EUR

111, ťlEUR
i

Vznik poistenia / Zmena poistenia od ~ [Q3 12 O 1 1 100:00 hodín

..J Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poislné obdobieje 7 rok apredlžuje sao dálší rok, pokiaJ'ned6jde k výpovedi poistenia.)

2:9 Poistenie je na dobu určitú do: ~ ~ 12 O 1 31

Výročný deň (deň a mesiac): D D
(Prvý deň dojednaného poistného obdobia.
Pre kalendárny rok: 07.07.)

..J ročná splátka ..J polročné splátky ..J štvrťročné splátky Lehotné poistné:
CP 1/2 CP x prirážka 3% 1/4 CP x prirážka 5%

Poistné obdobie: ..J bežný rok ..J kalendárny rok

11i ~ EUR
~ splátka naraz

..J splátka v splátkach - vo výške: EUR

EUR

EUR

vo výške:

vo výške:

~ Bankovým prevodom ..J V hotovosti - doklad č.:
L-~~~-L-L~~~~~

Bankové spojenie: Tatra banka. a. s. číslo účtu 2626006702/1100
Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené 'f)'ŠŠie).
Pre platbu následného poistného lNádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy. ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka.
Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V pňpade dojednania platenia bežného poistného IlO foone ročrlýdl/polročnýdl /štvIťročnýth
splátek, pfVásplátka poistného je splatná ak ide o bežné poistné prvým dňom poistného obdobia a ak ide o jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň,
ktolý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanástehofšiesteho/tretieho mesiaca nasledufJceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. ak nieje takýto
delí v príslušnom mesiaci, pripadne splatnosť splátky poistného na jeho posledný deň.V prípade dojednania platenia jednorazového poistného IlO forme ildividuálnych splátok sú splátky
splatné v dojednaných termínoch splatnosti.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

1 Trenčín 1

podpis a otlač pečiat~.P~rj~neného zá eu
poist ~NanZ .11

. Slovenská poist'ovňa····~~~~·~·p~;r~~~~~il!~!~i~'@S.

Alexandra
III~ . .IÚJia LkIMI\(Hí\

produktovy manazer
ASP. a s

'el . 0903250882. fax 0371651 7371 /
Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

~ [Q312 O 1 11



Miesto
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poistenia:
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poistenia:
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poistenie:
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Prirážky
IzI~

Príloha NPZ - M Č. IT:=J k návrhu poistnej zmluvy Č·I'-- __ 9_9_79_3_62_4_9_4 I strana 1/3

Poistenie majetku
-----------------------------------------------------------------,

Ulica Č.: 1 Študentská 2

Miesto: ITrenčín I PSč: 191150

Popis miesta poisten ia

1. Miesto poistenia sa nachádza: ..!!lvo vnútri obce Dv priem. zóne D na okraji obce D na samote

2. Bol v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej Dáno ..!!l~ie I 3. Bola v ~ieste?oistenia pov~eň v uplynulých Dáno ..!!lnie
blízkosti zaznamenaný zosuv pódy? ak áno,výluka podlaVPP-M 10 rokoch castejsie ako jedenkrát?

a) Poistenie budov
Predmet poistenia - popis kód činnosti: I
..!!l budova Objekt Č. Popis (číslo jKSO príp. KS)
Dčasťbudo~~----+----------------------------------------------------------------+---------------1
D stav. úpravy 0,00

Poistná suma [EUR]

Rok uvedenia do prevádzky/celkovej rekonštrukcie: I I vedlajšíe budovy, stavby, technologické zariadenia, nezahrnuté v poistnej sume objektu:

Č.listu vlastníctva:! ! Katastrálne úz.:

Spósob využitia stavebného objektu
(podiel plochy jednotlivých prevádzok na celkovej ploche):
O~50% .

Od050% .
Od025% .
Odo10% .

a3

a4)

Celková plocha objektu (m'): alebo obstavaný priestor (m'): .

Požiarna odolnosť konštrukcie: 1!. A odolná, B čiastočne odolná
D Cneodolná

Poistené riziko: požiar voda víchrica živel ostatné Poistné spolu
..!!l ..!!l ..!!l ..!!l ..!!l IEUR]

Celková poistná suma: 1 0,001 EUR sadzba 1%0]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
súčet al), a2), a3), a4) Dv novej hodnote D v časovejhodnote poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spoluúčasť [EUR]: 50 50 50 50 50

Dotazník (otázka Č. 1 a 2 sa vyplňujú vždy): Poistené riziko Poistné spolu
Prirážky/zra~(uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 200 000 EUR): požiar voda víchrica živel ostatné IEUR]
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou)

1. Je v budove viac ako 50% nevyužívanej plochy, resp. je D áno prirážka 1%]:

budova viac ako 1 mesiac neobývaná I nepoužívaná? D nie poistné [EUR]:
0,00

2. Je budova vo výstavbe, v rekonštrukcii alebo na svoj účel D áno prirážka 1%]:
nepoužitelná? D nie poistné [EUR]: 0,00

3. Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez pre-
D áno zlava 1%]: x x x x

kážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor - miesto:
O nie poistné [EUR]: 0,00

................................................. yzdialenosť (v km): .0........ x x x x

4. Je budova na mieste s nočným osvetlením/oplotením
O áno zlava I%J: x x x x

alebo prístup do budovy je trvalo (24 hod. denne) kontro-
O nie 0,00

lovaný (vrátnik, strážnik, SBS)? poistné [EUR]: x x x x

O áno zlava 1%]: x x x x
5. Platí zákaz fajčenia v celej budove?

O nie 0,00poistné [EUR]: x x x x

6. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia
Dáno zleva 1%]: x x x x

s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby
D nie 0,00

schopnej reagovať na prijaté hlásenie? poistné [EU R]: x x x x

Dáno zleva 1%]: x x x x
7. SÚv budove inštalované sprinklerové hasiace zariadenia?

D nie 0,00
poistné [EUR]: x x x x

8. Zlomkové poistenie -limity plnenia: (čI. 6 ods. 6 ZD-M) zlava 1%]: x x x
voda, .........................................0.•0.0. EUR,t.j ....... 0.% z poistnej sumy 0,00
víchrica, ....................................O..OQ. EUR,t.j ....... 0..% z poistnej sumy poistné [EUR]: x x x

zlava I%J: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Zlava za vyššiu spoluúčasť: 0,00..!!l poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistné za prirážky/zlilVY: 0,00

Poistné za časť a) poistenie budov: 0,001



Popis
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poistenia:
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Prirážky
/1Iwr.
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b) Poistenie hnutel'ných vecí
Predmet poistenia - popis kód činnosti: 181000

Druh prevádzkovej činnosti: školy, školky

Bezpeénostná trieda pre krádež: [I] Je budova, v ktorej sú uložené poistené veci, vo výstavbe/v rekonštrukcii? Dáno .!!l nie

Poznámka: požadované podmienky zabezpečenia pre prípad krádeže sú Je prevádzka dlhšie ako 1 mesiac nevyužívaná na svoju činnost? Dáno .!!l nie
uvedené v ZD-M

Uloženie cenností v zabezpečenom priestore a navyše:
Riziková zóna pre krádež: 01. }ZlIl. I O mimo trezora

Zabezpeéenie priestorov prevádzky proti krádeži v čase dojednania
O vo viacstennom trezore s min. s 1 trezorovým zámkom a min. hmotnosťou 300 kg alebo pevne

zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je možné odniesť bez otvorenia,
poistenia posúdenie podla najslabšie zabezpečeného miesta) O v certifikovanom trezore O I. stupňa aleboo min. II. stupňa odolnosti podla STN EN 1143-1 o

Mechanické: ..!!l základné O rozšírené O špeciálne min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je

EZS(vývod signálu): ..!!l bez EZS O lokálny O ATV oPCO
možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom

Predmet poistenia: 1. Výrobné a prevádzkové 2. Zásoby 3. Veci zamestnancov :!fo Spolu IEURJ
zariadenia (vlastné a cudzie spolu) (vlastné a cudzie spolu) počet zamestnancov: O

Poistná suma v novej hodnote (EUR)
17261,64 0,00 0,00 bl 17261,64

Poistná suma v časovej hodnote (EUR)
0,00 0,00 0,00 b2 0,00

Poistené riziko:
požiar voda víchrica krádež živel ostatné

Poistné spolu.!!l .!!l .!!l .!!l ..!!l l.!!l

Celková poistná suma:1 17261,641EUR sadzba J%ol: 0,40 0,14 0,10 2,74 0,30 0,10
JEURJ

súčetbt), b2)
poistné [EUR[: 6,90 2.42 1,73 47,30 5.18 1,73 65,26

spoluúčasť [EUR]: 330 330 330 330 330 330

Dotazník (otázka Č. 1 a 2 sa vyplňujú vždy): Poistené riziko Poistné spolu
Prirážky/zravy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 100000 EUR): požiar voda víchrica krádež živel ostatné IEURJ(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou)
1. Poistené veci sů urniestnené:

sadzba [%oj:O v Ilavebných bunkách, nafukovaách halách, Itanoch
O miroo budovy, okrem vozidiel a vecí na vornom prieslobvykle uložených

poistné [EUR]:
0,00

Ov budovách iba z horfaveho materiálu bez protipožiarneho náteru

.!!l áno prirážka I%J:
2. Dojednáva sa poistenie výberu vedl

O nie 0,00poistné [EUR]:

3. Rozšírenie miesta poistenia pre pojazdné oH,PL,CZ,A prirážka [%J:
prac. stroje a strojné / el. zariadenia prenosné oEU 0,00alebo zabudované vo vozidle na úzernie oiné: poistné [EUR]:

4. Jedojazd profesionálnych hasičov do 5 rninút bez
Dáno zlava I%J: x x x x x

prekážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor
..!!l nie 0,00

v:....................................yzdialenosť (v km): .........9 poistné [EUR]: x x x x x

5. Je prevádzka na rnieste s nač. osvetlením/oplotením
Dáno zlava I%J: x x x x

alebo je pristup do prevádzky trvalo (24 hod. denne) 0,00kontrolovaný (vrátnik, strážnik,585) ? ..!!l nie poistné [EUR]: x x x x

..!!l áno zleva [%J: x x x x x
6. Platí zákaz fajčenia v celej prevádzke?

O nie 0,00
poistné [EUR]: x x x x x

7. Jev budove funkčná elektrická požiarna signalizácia
Dáno zleva [%J: x x x x x

s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby
.!!l nie 0,00

schopnej reagovať na prijaté hlásenie? poistné [EUR]: x x x x x

8. SÚ v prevádzke inštalované sprinklerové Dáno zleva [%J: x x x x x
hasiace zariadenia? .!!l nie poistné [EUR]:

0,00
x x x x x

9. Je v prevádzke inštalovaný kamerový systérn Dáno zlava [%J: x x x x x
so záznamom a jeho archiváciou? .!!l nie poistné [EUR]:

0,00
x x x x x

10. EZS má vývod signálu: O lokálny (-10%) zlava [%J: x x x x x
O na ATV (-20%)

poistné [EUR]:
0,00

O na PCO (-40%) x x x x x
11. Zlomkové poistenie -limity plnenia: (čI. 6 ods. 6 ZD-M) zlava [%J: x x xvoda, 0,00 EUR,t.j. O%zPS

víchrica, O 00 EUR,tj. O% z PS poistné [EUR]: x x x 0,00
krádež, O '00 EUR,t.i. O %z PS

..!!l zlava [%]: 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
12. Zlava za vyššiu spoluúčasť: -13,06

poistné [EUR]: -1,38 -0,48 -0,35 -9,46 -1,04 -0,35

Poistné za prirážky/zravy: -13,061
Poistné za časť b) poistenie hnutelných vecí:



Pripoistenia:

Sklo:

Poistné
podmienky

Vznik
Izmena
poistenia
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c) Pripoistenia
Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko Poistná suma [EUR] Poistené riziko Poistné spolu
v zmysle čI. 14 ods.4 VPP-M) (zvýšenie hornej hranice požiar voda víchrica krádež živel ostatné [EUR]

pl enia)
1. Vypratávacie náklady O sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(cI. 6 ods. 1 písmo a) ZOoM)
poistné [EUR]: 0,00vzákladnom poistení kryté do 1000 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Stavebné súčasti budovy-krádež, vandalizmus O sadzba [%o]: x x x 0,00 x x
(čI. 6 ods. 1písmo b) ZOoM)

poistné [EUR]: x x x x x 0,00
v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 0,00

3. Zvonku budovy umiestnené predmety O sadzba [%o]: x x 0,00 x x x
(čI. 6 ods. 1 písmo c) ZOoM)

poistné [EUR]: 0,00v základnom poistení kryté do 1 000 EUR x x 0,00 x x x
4. Oemontáž, remontáž n1s0škodenj.ch O sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stavebných súčastí (čI. 6 o S. 1 písmo ) ZOoM)
poistné [EUR]: 0,00v zákl. poistení kryté do 1 000 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Cennosti v trezore O sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(čI. 6 ods. 2 písmo a) ZOoM)

poistné [EUR]:
0,00

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Cennosti pri preprave O sadzba [%o]: x x x 0,00 x x

(čI. 6 ods. 2 písmo a) ZOoM)
poistné [EUR]: 0,00

v základnom poistení kryté do 1000 EUR x x x 0,00 x x

7. Umelecké predme~ O sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(čI. 6 ods. 2 písmo b ZOoM)
poistné [EUR]:

0,00
v základnom poistení kryté do 1000 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. V~stavné modely O sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(ci. 6 ods. 2 písmo b) ZOoM)

poistné [EUR]: 0,00
v základnom poistení kryté do 1000 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. OPH (i ba ak pOisten&je platcom OPH) O sadzba [%o]: x x x 0,00 x x
(čI. 10 ods. 5 písmo ) VPP-M)

poistné [EUR]: O,OCx x x 0,00 x x
10. Obnova dát O sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(čI. 6 ods. 2 písmo c) ZOoM)

poistné [EUR]: 0,00
v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. ~mena zámkov vstup. dverí po strate O sadzba [%o]: x x x 0,00 x x
k úča (čI. 6 ods. 3 ZOoM)

poistné [EUR]: 0,00
v základnompoisteníkryté do 1 000 EUR x x x 0,00 x x

12. O sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Poistné za časť c) pripoistenia: 1'-- o.:..,!..:o~0I
d) Poistenie skla
Poistenie rizika Poistná suma [EUR] Dstanovená paušálne z poistnej sumy budovy sadzba [%o] spoluúčasť [EUR] Poistné [EUR]
rozbitia skla: O stanovená súborom (vonkajšie, vnútorné sklá)

0,000,00 O stanovená na 1. riziko 0,00 50,00

zravy: zlava [%]

1. Dojednaná vyššia spoluúčasť 0,00 0,00
2. 0,00 0,00
Pripoistenia (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle čI. 14 ods. 4 VPP-M): Poistná suma [EUR] sadzba [%o] Poistné [EUR]

13. Firemné štíty, povrchová úprava zasklenia, provizórna oprava zasklenia, lešenie a iné
0,00 0,00 0,00stavebné prostriedky, de- /remontáž stavebných súčastí (čI. 10 ods. 6 písmo b) až f) VPP-M)

Poistné za časť d) poistenie skla: 1'-- ..:0:2.,0=01

52,2g
Súhmné poistné za časti a), b), c), d): I

(poistné za celú pňlohu)

Obsah poistenia upravujú:
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osčb, účinné od 1.10.2010 (daíe] len "VPP-M")
Zmluvné dojednania pre poistenie majetku, účinné od 1.10.2010 (dalej len "ZD-M"),
Doložky:
a dokumenty: DOLOžKA PP01-0ZD: Osobitné zmluvné dojednania

Vznik/zmena poistenia I \
natejtopríloheod 19.7.2011 00:00 hod. v U!?Ue.1 O ~~6
nčvod zmeny: I I\ G 'Q)JS ua n4$

'----------------- eU!?1I0Jl" B>\a. q ~JPup.xaIV
Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe - UA; L

1

\ B~I~aI\IUI1.:. S li:.". .--
18.7.2011 I ---- -- '
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Priloha NPZ - SE č. ~ k návrhu poistnej zrnluvy č. I 9979362494 I strana 111------------------~
Poistenie strojov a elektroniky - technické riziká

Údaje o mieste poistenia:

Ulica č.: IŠtudentská 2

Miesto: ITrenČín~==~-----------------------------------
Kódčinnosti: I 810001

PSČ: 191150

D Poistenie súboru Spoluúčasť Poistná suma [EUR] Základná sadzba Základné poistné
[%,min. EUR] (vlastné a cudzie stroje užívané na základe zmluvy) [%o] [EUR]

Rozšíreniemiestapoistenia: DSR DEU Diné:
Priráž~jzlilVY: (poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou) Prirážka/zlava [%] Prirážka/zlava [%](špeci ikácia)
1. Zlava/prirážka za vyššiujnižšiu spoluúčasť 0,00
2. Prirážka za rozšírenie územnej platnosti 000
3. SÚ poistené aj notebooky, mobilné telefóny, endoskopy, lasery, kamery, fotoaparáty, iná spotr. elektronika? Dáno D nie 000
4. Sú súčasťou súboru stroje staršie ako 20 rokov? Dáno Dnie 0,00
5. Tvoria prenosné zariadenia viac ako 40%z poistnej sumy súboru, alebo je ich hodnota viac ako 20 000 EUR? Dáno D nie 000
6. Rozšírenie krytia v cestnej premávke pre súbor strojov (čI. 2 ods. 1ZD-SE) Dáno Dnie 0,00
Pripoistenia: Poistná suma [EUR] Sadzba [%o] Poistné za prToistenie
(špecifikácia) [EUR
1.

2.

Spolu poistné za poistenie súboru strojov a elektroniky:

.!!l Poistenievýberu (podlá zoznamu)
Rok Poistná suma [EUR] Základná Prirážka/zlilVa Miesto Prirážka

(vlastně a cudzie stroje užívané Rozšírenie za spoluúčasť poistenia
Por. Názov (špecifikácia) výroby

na základe zmlull}') krytia sadzba [%o] [%] [SR/EU] [%] Výsledné poistné
v cestnej [EUR]

č.
Výrobné číslo/EČV Kód Spoluúčasť premávke*) Základné Poistné za Poistné za

sadzby [%, min. EUR] poistné [EUR] prir./zlilVu[EUR[ prirážku [EUR]

zoznam č.1 17261,64 Dáno 4,72 Pil SR °1.
3'J>o 6,00

81,47
6025 .!!lnie 81,47 0,00

0,00 .!!l áno 0,00 0,00 °2. 0,00
Dnie 0,00 0,00 0,00

0,00 .!!láno 0,00 0,00 °3. 0,00Dnie 0,00 0,00 0,00

0,00 .!!l áno 0,00 0,00 °4. 0,00Dnie 0,00 0,00 0,00

0,00 .!!láno 0,00 0,00 °5. 0,00Dnie 0,00 0,00 0,00

6. 0,00 .!!láno 0,00 0,00 ° 0,00
Dnie 0,00 0,00 0,00

0,00 .!!láno 0,00 0,00 °7. 0,00Dnie 0,00 0,00 0,00

0,00 .!!láno 0,00 0,00 °8. 0,00Dnie 0,00 0,00 0,00

0,00 .!!láno 0,00 O,OC °9. 0,00
Dnie 0,00 0,00 0,00

0,00 .!!láno 0,00 O,OC ° 0,0010.
Dnie 0,00 O,OC 0,00

') pripoistenie v zrnysle čI. 2 ods. 1 ZD-SE Poistná suma spolu [EUR] 17261,64 Spolu poistné za poistenie výberu strojova elektroniky: 8147
Obsah poistenia upravujú:
Všeobecné poistné podrnienky pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikaiúcich fyZICkýC
strojova elektroniky, účinné od 1.10.2010(dillej len "ZD-M"), Doložky:
Vznik/zmena poistenia I I
na tejto príloheod 19.7.2011 00:00 hod.

Dóvod zmeny: I I
Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

I 18.7.2011---
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