Allianz QIi)
Slovenskápoisťovňa

Poistná zmluva č. 411 028 309
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Poistník/poistený:
Zvolenskáteplárenská,a.s.
Lučenecká cesta 25, SK - 961 50 Zvolen

IČO:36 052 248
010:2020070030
Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka 6. : 686/S.

Hlavý spolupoisťovater:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

100:00151 700

IČDPH:SK2020374862
DIČ:2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č. : 196/B.

Spolupoisťovater:

PREMIUM Insurance Company Limited
68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's
Maltská republika

Register spoločností Malta, registračné č. C 91171
konajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky
PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členskéhoétátu
Námestie Mateja Korvína 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto. 811 07
IČO:50 659 669
Okresný súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Po, vložka 6. : 3737/B.

Allianz (
Slovenská poisťovňa
Poistná zmluva č. 411 028 309
ktorou sa ku dňu28.02.2021 ruéí a nahradzuje poistnázmluva č. 411 015 679
v plnom rozsahu nasledovne:
Poistník/
poistený:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, SK - 961 50 Zvolen

IČO:36 052 248
DIČ:2020070030
Okr. súd BanskáBystrica, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka 6. : 686/S.

Hiavny spolu- Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

poisťovater Dostojevského rad4,'SK- 81574 Bratislava 1
IČO:00 151 700
IČDPH: SK2020374862
DIČ:2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č. : 196/B.

Podiel: 67%
Spolu-

poisťovater PREMIUMInsurance Company Limited
68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's
Maltská republika

Registerspoločností Malta, registračnéč. C 91171
konajúcana územiSR prostredníctvom organizaônejzložky

PREMIUMInsuranceCompany Limited,
pobočka poisťovne z iného členskéhoétátu
Námestie Mateja Korvína 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 07
IČO:50 659 669
Okresný súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Po, vložka ô. : 3737/B.

Podiel: 33%
uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za enviroiMnentálnu ékodu
Poistné Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za
podmienky: environmentálnu škodu Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. ( ďalej aj VPP- EZ ), ktoré sú úéinnéod
15. 04. 2008 a tvoria neoddelitefnú súéasť tejto poistnej zmluvy.

V súlade s čl. 1, ods. 2) VPP EZ pre toto poistenie platia všeobecne záväznéprávne predpisy,
vrátane Zák. 6. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií vznenl neskoršťch
predpisov, ako aj Zák. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentátnych
neskoréích predpisov.
Začiatok
poistenia
a poistné
obdobie:

škôd v znení

Zaôiatok poistenia:

Poistné obdobie (ďalej aj PO):

01. 03. 2021

1. P0od01.03.2021do31.12.2021

Koniec poistenia:
Poistenie je dojednané

00:00 h

Nasledu'úce PO: kalendárn rok

na dobu neurčitú

Poistná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr
6 týždňov pred jeho uplynutím.
Uzemná

platnosť:

Slovenská republika

Poistená
éinnosť:
Poistná suma:

Výroba a rozvod tepla

500 000, 00 EUR

Poistené

riziká:
Spoluúčasť:

Poisteniezodpovednosti za environmentálnu škodu v rozsahu čl. 3,4) VPP-EZ
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasfou poisteného vo výške 10%, min. 2 500, 00 EUR pre jednu
a každú "ékodovú udalosť"

Underwriter:

Sprostredkovater:

Mgr. Zuzana Trokanová, odbor korporátnych rizík
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1/3

^

Allianz <
Slovenská poisťovňa
Bežné poistné
s daňou:

Poistné je kalkulované so zľavou 40%. Táto zľava je dojednaná pre spoločnosti patriace do skupiny MH

Manažmenta plati iba poôastrvania zaradeniapoistníka do tejto skupiny. Priznanim skupinovej zFavy
strácapoistník nárokna akékofvekďafšiezFavyokrem technickýchzliav.
Spolu- Poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka

poistenie poisfovne 2 iného členského štätu sa podierajú na prijatom poistnom a v prípade vzniku poistnej
udalosti na poistnom plnení do výšky svojich podielov nasledovne:

Allianz - Slovenská poisfovna, a. s. :

67%

PREMIUMtnsurance Company Limited, poboôkapoisťovne

33%

z iného ôlenského štátu

Ak hlavný spolupoisťovateľ vypovie túto poistnú zmluvu v súlade s § 800 Občianskeho zákonníka,

bude to považovanéza výpoveďdanú všetkými spolupoisťovatermi. Ak spolupoisťovater PREMIUM
Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného ôlenského štátu vypovie túto poistnú zmluvu

v súlades § 800 Občianskehozákonníka, táto poistnázmluva skončí výpoveďouiba v časti týkajúcej
sa tohoto spolupoisťovateľa. Zmluvné strany súhtasia, že ku dňu skončenia poistnej zmtuvy výpoveďou
vtejto éasti, hlavný spofupoisťovater preberie práva a povinnosti spolupoisfovateľa PREMIUM
InsuranceCompany Limited, poboôkapoisťovne z inéhoôlenskéhoštátu.

Poistné udalosti oznamuje poistený hlavnému spolupoisťovatefovi, ktorý vprípade vzniku poistnej
udalosti vykoná výpoôet poistného plnenia, ktorý je záväzný aj pre spolupoisťovatefov.

Poistné plnenie vypláca htavný spolupoisfovateF poistenému vzmysle podmienok zmluvy
o spolupoistení.

Ostatnédojednania a podmienkyspoluprácemedzi hlavným spolupoisťovaterom a spolupoisťovateľmi
súdojednanév osobitnej zmluve o spolupoistení.
Splatnosť
poistného:

Bežné poistné je splatné vtermínoch a vo výške uvedených vo vyúôtovaní, ktoré tvor! neoddeliteFnú
súéasf tejto poistnej zmtuvy.
Bankové spojenie:

Allianz - Slovenskápoisťovňa, a. s., Dostojevskéhorad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Číslo úôtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 028 309

Závereéné 1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a doplňaf len ôíslovanými písomnými dodatkami podpisanými
ustanovenia:

oprávnenýmizástupcamiobochzmluvných strán.
2. Spôsobyzánikupoisteniadojednanéhov tejto poistnej zmluve upravujúVPP-EZ.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poistnej
zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosf pre uzavretie tejto poistnej zmluvy
podstatnú.
4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene.

5. Pokiar sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá
úännosť ostatných ustanovení.

6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju
dobrovoľne podpísali.

7. Táto poistná zmluva sa uzatvára v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č. 297/2008 Z. z.
o ochranepred legalizáciouprfjmov z trestnej ôinnostia ochrane pred financovaním terorizmu
8. Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, priôom každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.

9. Poistník je povinný túto poistnú zmluvu / dodatok k poistnej akceptovať do 30 dní od dátumu jej /
jeho vystavenia poisťovateľom, uvedeným nižéie.2a deň akceptovania poistnej zmluvy / dodatku k
poistnej zmluve sa považuje deň preukázateľného doručenia jedného jej / jeho oboma stranami
podpísaného vyhotovenia poisťovateľovi alebo dátum pripísania predpísaného poistného na
bankový účet poisťovateľa. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa táto poistná zmluva /
dodatok k poistnej zmluve považujú za neuzavreté a návrh poistenia stráca platnosf. V prípade, že
vyššie uvedenú lehotu nie je z objektivnych priôin možné zo strany poistníka dodržaf, je možné ju
po písomnom potvrdení zo strany poisfovatera predfžif (aj emailovou formou).
10. Poistnfkvyhlasuje, že si je vedomý, že cena uvedenáv tejto poistnej zmluveje kalkulovanávrátane
peňažného plnenia v zmysle §32 zákona Ď.186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR
SRô. 18/1996 Z. z..

11. Poisťovater na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre
podnikaterskéani žiadneinéaktivity, vrátanepoistnej ochrany (poistnéhokrytia) majetku, osôbalebo
zodpovednostiza škodu, ani neposkytne žiadnepoistnéalebo inéplnenie alebo inúvýhodu, pokiať by
(i)
(ii)
(iii)

Undenvriter:

Sprostredkovateľ:

takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo
takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda

Mgr. Zuzana Trokanová, odbor korporátnych rizík
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SIovenská poisťovňa
poisfovateľa vystavili hrozbe sankcif, zákazov, obmedzení alebo poruéení vyplývajúcich z rozhodnutí
Organizácie spojených národov a/alebo zobchodných alebo ekonomických sankcii, práva alebo
predpisov Európskej únie, Spojeného kráfovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by
takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkorvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie
vyplývajúcej zo všeobecnezáväznéhoprávnehopredpisu Slovenskej republiky.
Táto poistná zmluva je povinne zverejňovanávzmysle § 5a zákona 6. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácif)
v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že poistná zmluva vrátane všetkých
jeho súôastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "register"). Register je
verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v
elektronickej podobe. Zverejnenie tejto poistnej zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie v nej označené ako dôverné, v zmysle § 271 odsek 1
Obchodnéhozákonníka, sa nepovažujúza dôvernéinformácie.
Prílohy:

- Vyúčtovanie k poistnej zmluve;

- VPP- EZ;
- Oznámenieo spracúvaniosobných údajov

Spracúvanie Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych
osobných predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných

údajov: údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasfou tejto poistnej zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení
uvedené na webovom sídle poisfovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň
potvrdzujem, že táto osoba mi udelila predchádzajúci pisomný súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov poisfovaterom na účely podľa ptatného zákona o poisťovníctve a som si vedomý
toho, že som povinný preukázať poisfovaterovi kedykoFvek na jeho žiadosf, že disponujem uvedeným
písomným súhlasom tejto osoby.
V Bratislave dňa 19. 02. 2021

/
podpis a peôiatka poistníka

'lng. Anton Bréka
Predseda predstavenstva

Mgr. Ján Štriho, EMBA
Členpredstavenstva

P d is a peôiatka hlavného spolupoisfovatera

ranislavMartinka

MichaelaBistákavgt.

riaditeľodboru

senior underwnter .,

odbor korporátnych rizík

odbc>r korporátnycft rizfk

Altianz Stovenská poisfovňa, a. s.

PREMIUM Insur c
ompany Limited,
pobočka poisfo e ného členského ôtátu

In M - írVedej
Vedú i

Underwriter:
Sprostredko-

Mgr. Zuzana Trokanová, odbor korporátnych rizík

ganizačnej zložky
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Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. 411 028 309
Poistník:

Zvolenskáteplárenská,a.s.
Lučenecká cesta 25, SK - 961 50 Zvolen

IČO:36 052 248
DIČ:2020070030

Okr. súdBanskáBystrica, Obeh. reg. oddiel: Sa, vložkaô.: 686/S.
Poistné obdobie:

1.

PO: 01. 03. 2021-31. 12. 2021

2. Nasledujúce PO: kalendárny rok
Bežné poistné:

3 000,00 EUR

Skupinová zFava:

40%

Poistné + daň z poistenia*:

1 666, 67 EUR + 133, 33 EUR

Bežné poistné s daňou na
úhradu:

1 800, 00 EUR

Bežné potótné s daň

DalLZJWISten'a ie.

vyPočítanä

na Ďhfadu:

yo

vyške 8% vzmysle

1 800,00 EUR

zákona č.

213/2018 Z. z.

a o zmene a doplnenl niektorých zäkonov.

odani zpoistenia

Bezne poistné s daňou na 1. POje splatné bezodkladne na základe vyúčtovania, ktoré poisťovater doruéí

poistníkovi po podpisetejto poistnejzmluvy.

Nastedovné bežné poistné vo výške 1 800,00 EUR je splatné vždy do 01. 01. príslušného pois

obdobia.

Bankovéspojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06'Bratislava.

Čísloúčtu:SK1711000000002626006702BIC:TATRSKBX
Konštantnýsymbol: 3558
Variabilný symbol: 411 028 309

V Bratislave dňa 19.02.2021

Al
2

podpis a pečiatka poisťovateľa

