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SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNB ZMLUVY 
PP01 

x Nová poistná zmluva 

J Zmena poistnej zmluvy číslo 

uzatvorenej dňa 

V prípade dojednania zmeny poistnej zmluvy, uveďte dôvod zmeny: 

Náhrada poistnej zmluvy číslo 

Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia 
novej poistnej zmluvy. Uveďte dôvod náhrady: 
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9979368075 

Súhrnný návrh poistnej zmluvy 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., 
Dostojevského rad 4, 
815 74 Bratislava 1, Slovenská republika, 
IČO: 00151 700 
IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu 2626006702/1100 

Allianz (§) 
Slovenská poisťovňa 

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

mbeCnho°dne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
ICO 31118259 DIČ: 2021376368 č. bank. 

účtu: 7000262766 / 8180 

popisné e- Študentská 2, poštový priečinok 413 
Sídlo: Trenčín PSC: 91150 
Zapísaná: i—i v Obchodnom i — i v Živnostenskom 

L-' registri SR *—> registri SR i n e 

Vedený kým: Číslo. 

Email: 

Meno: Ivan Priezvisko: Kneppo 
Rodné 
Čislo: 13. m/ i Preuka2 

totož. č.: 
štátna 
prisluŠ.: S R Titul: prof. 

Bydlisko: PSČ. 

Meno: Priezvisko: 

Rodné 
čislo: / Preukaľ 

totož. Č.: 
štátna 
prísluš.: S R Titul: 

Bydlisko: PSČ: 

Ulica a 
popisné č.: 

Telefonický 
kontakt: 

Obec/ 
mesto: PSČ: 

Obchodné 
meno: 

IČO: DIČ: č. bank. 
účtu: / 

Ulica a 
popisné č. 

Sídlo: PSÍ 

Zapísaná: r-] v Obchodnom 
L- 1 registri SR • v Živnostenskom 

registri SR • Vedený kým: Číslo: 

Získateľské 
číslo 1: 00050395 Obchod, 

meno: Janka Gondová 
MA číslo: MA 

meno: 
Priezvisko a meno oprávneného 
zástupcu poisťovateľa: 

Telefonický 
kontakt: 

Získa teľské 
Číslo 2: 

Obchodné 
meno: 

Podiel na 
provízii (% 1 

Poznámka: Júlia Urbanova 
Poistník bei ie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách. 
a) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému 

poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné VPP a ZD osobne obdržal. 
b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_kpp 
c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé. 
d) Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v /mysle 

zákona č. 8/2008 Z.z, o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník týmto dáva poisťovateľovi 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 udeľuje na dobu do vysporiadania 
všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, poistník vyhlasuje, 
že dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol, udelili predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať 
poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutých osôb. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 20 zákona 
č. 428/2002 7.?.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že má poisťovateľpodľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť vočt dotknutej 
osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa. 

e) Vyhlásenie poistníka - poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: • ÁNO Q NIE, poistnú zmluvu uzavieram v mene: 

Meno: Priezvisko/ 
obchodné meno: 

Rod .č ./IČO/ 
dat.narod.: 

Bydlisko/ 
sídlo: 

f) Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti. 

http://www.allianzsp.sk/pp_kpp
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poistného 
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poistného 
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a zánik 
poistenia 
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Jednorazové 
poistné 
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• Poistenie majetku počet príloh: 

• Poistenie strojov - technické riziká počet príloh 

• Poistenie prerušenia prevádzky počet príloh: 

• Poistenie nákladu počet príloh: 

1 Poistenie vozidiel autosalónov počet príloh: 

• Poistenie hospodárskych zvierat * počet príloh: 

U Poistenie plodín počet príloh: 

r Prevádzková zodpovednosť za škodu počet príloh: 

I I Zodpovednosť za škodu cestného dopravcu počet príloh: 

• Profesijná zodpovednosť za škodu - lekári počet príloh: 

U Profesijná zodpovednosť za škodu - ekonóm., právne profesie...počet príloh. 

U Profesijná zodpovednosť za škodu - IT počet príloh: 

U Poistenie bytových domov počet príloh: 

U Stavebné poistenie počet príloh: 

1 poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

poistné celkom: 

Celkové poistné: 

Obchodná zläva: 35 % + Bonus: 15 

Minimálne poistné: 

Celkové poistné po zľave (CP): 

1 067,74 E U R 

1 666,58 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 

2 734,32 EUR 

= 50 % 

100,00 EUR 

1 367,16 EUR 

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 1 0 0 1 2 0 1 2 00:00 hodín 

_ Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok a predlžuje s,/ ( ďalší rok, pokiaľ nedôjde k výpovedi poistenia.) 

X Poistenie je na dobu určitú do: 3 1 0 8 2 0 1 3 

Poistné obdobie: bežný rok kalendárny rok Výročný deň (deň a mesiac ) : 
(Prvý deň dojednaného poistného obdobia. 
Pre kalendárny rok: 01.01.) 

| ročná splátka polročné splátky 
CP 1/2 CP x prirážka3% 

štvrťročné splátky 
1/4 CP x prirážka 5% 

Lehotné poistné: 2 278,60 EUR 

X splátka naraz 

splátka v splátkach termín splatnosti 1. splátky: 

termín splatnosti 2. splátky: 

termín splatnosti 3. splátky: 

vo výške: 

vo výške: 

vo výške: 

EUR 

EUR 

EUR 

Údaje pre platbu 

poistného x Bankovým prevodom 
| V hotovosti - doklad č.: 3 3 3 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s, Ssb účtu 2626006702/1100 
Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). 
Pre platbu následného poistného uvádzajte 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 pripade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných /štvrťročných 
splátok, prvá splátka poistného je splatná ak ide o bežné poistné prvým dňom poistného obdobia a ak ide o jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. Každá dálšia splátka poistného je splatná v deň, 
ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanátteho/äesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného, ak nie je takýto 
deň v príslušnom mesiaci pripadne splatnosť splátky poistného na jeho posledný deň.V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky 
splatné v dojednaných termínoch splatnosti 

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy 

Trenčín 

Alexandra Dubčeka v Ti 
Študentská 2 

91.1 SOTrančtn 
Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy 

0 9 0 1 2 0 1 2 

s i n e I n ? - . Júlia URBANOVA 
p r o d u k t o v y m a n a ž é r 

A S P 3 s 
tel.: 0903 250 882. fax. 03ZÍ65W3 7< 

podpis a otlačok pečiatky poistníka 

Allianz- Slovenská poisťovňa a s 
Nogionalne riaditeľstvo 

.049 01 NITRA i. . m 
meno a priezvisko osoby zodpovednej za opisovanie 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
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Miesto 
poistenia: 

Poistenie majetku 
Ulica č.: Študentská 2 

Miesto: Trenčín PSČ: 91150 

Popis miesta poistenia 

1. Miesto poistenia sa nachádza: « vo vnútri obce • v priem, zóne • na okraji obce D n a samote 

2. Bol v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej D a n o «• nie 
blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? ak áno, výluka podlá VPP-M 

3. Bola v mieste poistenia povodeň v uplynulých 
10 rokoch častejšie ako jedenkrát? 

• áno • nie 

a) Poistenie budov 
Predmet poistenia - popis kód činnosti: 

• budova 
• časť budovy 
• stav. úpravy 

Objekt č. Popis (číslo JKSOpríp. KS) Poistná suma [EUR] • budova 
• časť budovy 
• stav. úpravy 0,00 

s í l 

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

Č. listu vlastníctva: Katastrálne úz.: 
121 

Spôsob využitia stavebného objektu 
(podiel plochy jednotlivých prevádzok na celkovej ploche): 
• > 5 0 % 

a 3 ) 
Spôsob využitia stavebného objektu 
(podiel plochy jednotlivých prevádzok na celkovej ploche): 
• > 5 0 % a 4 ) 

• do 50% 
a 4 ) 

• do 50% 
Celková plocha objektu (m 1) : alebo obstavaný priestor (m J ) ; n d o 2 5 % Celková plocha objektu (m 1) : alebo obstavaný priestor (m J ) ; 

• ck>10% Požiarna odolnosť konštrukcie: * A odolná, B čiastočne odolná 
• Cneodolná 

Požiarna odolnosť konštrukcie: * A odolná, B čiastočne odolná 
• Cneodolná 

Poistené riziko: požiar voda 
jd 

víchrica 
M] 

živel sA ostatné 
jkj 

Poistné spolu 
[EUR] 

Celková poistná suma: 0,00 EUR sadzba [%»]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poistné spolu 
[EUR] 

súčet al),a2).a3),a4) Q v n o v e j hodnote • v časovej hodnote 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): 
Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 200 000 EUR): 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zľavu so zápornou hodnotou) 

Poistené riziko Poistné spolu 
[EUR] 

Dotazník (otázka č. 1 a 2 sa vyplňujú vždy): 
Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 200 000 EUR): 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zľavu so zápornou hodnotou) 

požiar voda víchrica živel ostatné 
Poistné spolu 

[EUR] 

1. Je v budove viac ako 50% nevyužívanej plochy, resp. je 
budova viac ako 1 mesiac neobývaná / nepoužívaná? 

• áno 
• nie 

prirážka [%]: 
0,00 

1. Je v budove viac ako 50% nevyužívanej plochy, resp. je 
budova viac ako 1 mesiac neobývaná / nepoužívaná? 

• áno 
• nie poistné [ EUR ] : 

0,00 

2. Je budova vo výstavbe, v rekonštrukcii alebo na svoj účel 
nepoužiteľná? 

• áno 
• nie 

prirážka [%]: 
0,00 

2. Je budova vo výstavbe, v rekonštrukcii alebo na svoj účel 
nepoužiteľná? 

• áno 
• nie poistné [ EUR ] : 

0,00 

3. Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez pre
kážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor - miesto: 

vzdialenosť (v km): 0 

• áno 
• nie 

zläva [%): x x x x 

0,00 
3. Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez pre

kážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor - miesto: 
vzdialenosť (v km): 0 

• áno 
• nie poistné [ EUR ] : x x x x 0,00 

4. Je budova na mieste s nočným osvetlením/oplotením 
alebo prístup do budovy je trvalo (24 hod. denne) kontro
lovaný (vrátnik, strážnik, SBS) ? 

• áno 
• nie 

zľava [%]: x x x x 
0,00 

4. Je budova na mieste s nočným osvetlením/oplotením 
alebo prístup do budovy je trvalo (24 hod. denne) kontro
lovaný (vrátnik, strážnik, SBS) ? 

• áno 
• nie poistné [ EUR ] : x x x x 0,00 

5. Platí zákaz fajčenia v celej budove? • áno 
• nie 

zláva [%]: x x x x 
0,00 5. Platí zákaz fajčenia v celej budove? • áno 

• nie poistné [ EUR ] : x x x x 0,00 

6. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia 
s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby 
schopnej reagovať na prijaté hlásenie? 

• áno 
• nie 

zľava [%]: x x x x 
0,00 

6. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia 
s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby 
schopnej reagovať na prijaté hlásenie? 

• áno 
• nie poistné [ EUR ] : x x x x 

0,00 

7. Sú v budove inštalované sprinklerové hasiace zariadenia? • áno 
• nie 

zľava [%]: x x x x 
0,00 7. Sú v budove inštalované sprinklerové hasiace zariadenia? • áno 

• nie poistné [ EUR ] : x x x x 
0,00 

8. Zlomkové poistenie - limity plnenia: (čl. 6 ods. 5 ZD-M) 
vnda 0 00 EUR ti Q%ZDnis t nej sumy 

nej sumy 

zláva [%]: x x x 
0,00 

víchrica 0..QQ. EUR, t.j 0..%z poist 
nej sumy 
nej sumy poistné [EUR] : x x x 

0,00 

9. Zľava za vyššiu spoluúčasť: 
•j 

zláva [%]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 9. Zľava za vyššiu spoluúčasť: 

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

Poistné za prirážky/zľavy 

Poistné za časť a) poistenie budov: 

0,00 Poistné za prirážky/zľavy 

Poistné za časť a) poistenie budov: 0,00 
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b) Poistenie hnuteľných vecí 
Predmet poistenia - popis kód činnosti: 81000 

Druh prevádzkovej činnosti: školy, Škôlky 

Bezpečnostná trieda pre krádež: J2T] 

Poznámka: požadované podmienky zabezpečenia pre prípad krádeže sú 
uvedené v ZD-M 

Je budova, v ktorej sú uložené poistené veci, vo výstavbe/v rekonštrukcii? D a n o » nie Bezpečnostná trieda pre krádež: J2T] 

Poznámka: požadované podmienky zabezpečenia pre prípad krádeže sú 
uvedené v ZD-M 

Je prevádzka dlhšie ako 1 mesiac nevyužívaná na svoju činnosť? • áno « nie 

Bezpečnostná trieda pre krádež: J2T] 

Poznámka: požadované podmienky zabezpečenia pre prípad krádeže sú 
uvedené v ZD-M 

Uloženie cenností v zabezpečenom priestore a navyše: 
• mimotrezora 
• 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, 
• v certifikovanom trezore• 1. stupňa aleboQ min. II. stupňa odolnosti podľa STN EN 1143-1 o 

min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je 
možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom 

Riziková zóna pre krádež: • I. »: II. • III. 
Uloženie cenností v zabezpečenom priestore a navyše: 
• mimotrezora 
• 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, 
• v certifikovanom trezore• 1. stupňa aleboQ min. II. stupňa odolnosti podľa STN EN 1143-1 o 

min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je 
možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom 

Zabezpečenie priestorov prevádzky proti krádeži v čase dojednania 
poistenia posúdenie podlá najslabšie zabezpečeného miesta) 
Mechanické: «l základné • rozšírené • špeciálne 
EZS (vývod signálu): « bezEZS • lokálny • ATV • PCO 

Uloženie cenností v zabezpečenom priestore a navyše: 
• mimotrezora 
• 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, 
• v certifikovanom trezore• 1. stupňa aleboQ min. II. stupňa odolnosti podľa STN EN 1143-1 o 

min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je 
možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom 

Predmet poistenia: 1. Výrobné a prevádzkové 
zariadenia (vlastné a cudzie spolu) 

2.Zásoby 
(vlastné a cudzie spolu) 

3. Veci zamestnancov 
počet zamestnancov 0 

Spolu [EUR] 

Poistná suma v novej hodnote (EUR) 
353 088,00 0,00 0,00 353 088,00 

bi j Poistná suma v časovej hodnote (EUR) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Poistené riziko: 
požiar 

KJ 
voda víchrica 

w| 
krádež 

jrj 
živel ostatné 

|«J Poistné spolu 

Celková poistná suma: 
súčet bi) , b2) 

353 088,00 EUR sadzba [%oj: 0,40 0.14 0,10 2,74 0,30 0,10 [EUR] Celková poistná suma: 
súčet bi) , b2) 

poistné [EUR]: 141.24 49,43 35,31 967,46 105,93 35,31 1 334,68 
spoluúčasť [EUR]: 330 330 330 330 330 330 

Dotazník (otázka č. 1 a 2 sa vyplňujú vždy): 
Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 100 000 EUR): 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zľavu so zápornou hodnotou) 

Poistené riziko Poistné spolu 
[EUR] 

Dotazník (otázka č. 1 a 2 sa vyplňujú vždy): 
Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 100 000 EUR): 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zľavu so zápornou hodnotou) 

požiar voda víchrica krádež živel ostatné 
Poistné spolu 

[EUR] 

1. Poistené veci sú umiestnené: 
• v stavebných bunkách, nafukovacích halách, stanoch 
Q mimo budovy, okrem vozidiel a veci na volnom priest.obvykle uložených 
| |v budovách iba z horlavého materiálu bez protipožiarneho náteru 

sadzba [%oj: 
0,00 

1. Poistené veci sú umiestnené: 
• v stavebných bunkách, nafukovacích halách, stanoch 
Q mimo budovy, okrem vozidiel a veci na volnom priest.obvykle uložených 
| |v budovách iba z horlavého materiálu bez protipožiarneho náteru poistné [EUR]: 

0,00 

2. Dojednáva sa poistenie výberu vecí? » áno 
• nie 

prirážka [%]: 

0,00 2. Dojednáva sa poistenie výberu vecí? » áno 
• nie poistné [EUR]: 0,00 

3. Rozšírenie miesta poistenia pre pojazdné 
prac. stroje a strojné /el. zariadenia prenosné 
alebo zabudované vo vozidle na územie 

• H,R,CZ,A 
• EU 
• iné: 

prirážka {%]: 

0,00 
3. Rozšírenie miesta poistenia pre pojazdné 

prac. stroje a strojné /el. zariadenia prenosné 
alebo zabudované vo vozidle na územie 

• H,R,CZ,A 
• EU 
• iné: poistné [EUR]: 0,00 

4. Jedojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez 
prekážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor 
v: vzdialenosť (v km): 0 

• áno 
« nie 

zláva [%]: x x x x x 
0,00 

4. Jedojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez 
prekážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor 
v: vzdialenosť (v km): 0 

• áno 
« nie poistné [EUR]: x x x x x 

0,00 

5. Je prevádzka na mieste s noč osvetlením/oplotením 
alebo je pristúp do prevádzky trvalo (24 hod. denne) 
kontrolovaný (vrátnik strážnik SBS) ? 

• áno 
» nie 

zláva [%]: x x x x 
0,00 

5. Je prevádzka na mieste s noč osvetlením/oplotením 
alebo je pristúp do prevádzky trvalo (24 hod. denne) 
kontrolovaný (vrátnik strážnik SBS) ? 

• áno 
» nie poistné [EUR]: x x x x 

0,00 

6. Platí zákaz fajčenia v celej prevádzke? » áno 
• nie 

zľava [%]: x x x x x 
0,00 6. Platí zákaz fajčenia v celej prevádzke? » áno 

• nie poistné [EUR]: x x x x x 
0,00 

7. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia 
s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby 
schopnej reagovať na prijaté hlásenie? 

• áno 
nie 

zláva [%]: x x x x x 
0,00 

7. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia 
s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby 
schopnej reagovať na prijaté hlásenie? 

• áno 
nie poistné [EUR]: x x x x x 

0,00 

8. Sú v prevádzke inštalované sprinklerové 
hasiace zariadenia? 

ľl áno 
» nie 

zľava [%]: x x x x x 
0,00 

8. Sú v prevádzke inštalované sprinklerové 
hasiace zariadenia? 

ľl áno 
» nie poistné [EUR]: x x x x x 

0,00 

9. Je v prevádzke inštalovaný kamerový systém 
so záznamom a jeho archiváciou? 

• áno 
• nie 

zľava [%]: x x x x x 
0,00 

9. Je v prevádzke inštalovaný kamerový systém 
so záznamom a jeho archiváciou? 

• áno 
• nie poistné [EUR]: x x x x x 

0,00 

10. EZS má vývod signálu: • lokálny (-10%) 
• na ATV (-20%) 
• na PCO (-40%) 

zľava | |: x x x x x 
0,00 

10. EZS má vývod signálu: • lokálny (-10%) 
• na ATV (-20%) 
• na PCO (-40%) poistné [EUR]: x x x x x 

0,00 

11. Zlomkové poistenie - limity plnenia: (čl. 6 ods. 6 ZD-M) 
voda, 0,00 EUR,t.j. 0%zPS 
víchrica, 0 00 EUR.t.j. 0%zPS 
krádež, o'oo EUR.t.j. Q%ZPS 

zláva [%]: x x x 
0,00 

11. Zlomkové poistenie - limity plnenia: (čl. 6 ods. 6 ZD-M) 
voda, 0,00 EUR,t.j. 0%zPS 
víchrica, 0 00 EUR.t.j. 0%zPS 
krádež, o'oo EUR.t.j. Q%ZPS poistné [EUR]: x x x 0,00 

Mi 
12. Zľava za vyššiu spoluúčasť: 

zľava [%]: 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
-266,94 

Mi 
12. Zľava za vyššiu spoluúčasť: 

poistné [EUR]: -28,25 -9,89 -7,06 -193,49 -21,19 -7,06 
-266,94 

Poistné za prirážky/zľavy: 

Poistné za časť b) poistenie hnuteľných vecí: 

-266,94 

1 067,74 
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Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko 
v zmysle čl. 14ods.4VPP-M) 

Poistná suma | EURJ Poistené riziko Poistné spolu 
[EUR] 

Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko 
v zmysle čl. 14ods.4VPP-M) (zvýšenie 

pl 
hornej hranice 
nenia) 

požiar voda víchrica krádež živel ostatné 
Poistné spolu 

[EUR] 

1. Vypratávacie náklady 
(cl. 6 ods. 1 písm. a) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba (%o): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

1. Vypratávacie náklady 
(cl. 6 ods. 1 písm. a) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 
poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

0,00 

2. Stavebné súčasti budovy-krádež, vandalizmus 
(čl. 6 ods. 1 písm. b) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%o]: x x x 0,00 x x 
0,00 

2. Stavebné súčasti budovy-krádež, vandalizmus 
(čl. 6 ods. 1 písm. b) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 

poistné [EUR]: x x x 0,00 x x 0,00 

3. Zvonku budovy umiestnené predmety 
(čl. 6 ods. 1 písm. c) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%<>]: x x 0,00 x x x 
0,00 

3. Zvonku budovy umiestnené predmety 
(čl. 6 ods. 1 písm. c) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

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

4. Demontáž, remontáž nepoškodených 
stavebných súčastí (čl. 6 ods. 1 písm. d) ZD-M) 

v zákl. poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%o\. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

4. Demontáž, remontáž nepoškodených 
stavebných súčastí (čl. 6 ods. 1 písm. d) ZD-M) 

v zákl. poistení kryté do 1 000 EUR 

0 
poistné [EUR]: 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

5. Cennosti v trezore 
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

5. Cennosti v trezore 
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 

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

6. Cennosti pri preprave 
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%o\. x x x 0,00 x x 
0,00 

6. Cennosti pri preprave 
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

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

7. Umelecké predmety 
(čl. 6 ods. 2 písm. b) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%>]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
0,00 

7. Umelecké predmety 
(čl. 6 ods. 2 písm. b) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 
poistné [EURJ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

8. Výstavné modely 
(cl. 6 ods. 2 písm. b) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

8. Výstavné modely 
(cl. 6 ods. 2 písm. b) ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 
poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

0,00 

9. DPH (iba ak poistený je platcom DPH) 
(čl. 10 ods. 5 písm. b) VPP-M) 0 sadzba [%>]: x x x 0,00 x x 

0,00 
9. DPH (iba ak poistený je platcom DPH) 

(čl. 10 ods. 5 písm. b) VPP-M) 0 
poistné [EUR]: x x x 0,00 x x 0,00 

10. Obnova dát 
(čl. 6 ods. 2 písm. c) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%o]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

10. Obnova dát 
(čl. 6 ods. 2 písm. c) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 

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

11. Výmena zámkov vstup, dverí po strate 
kľúča (čl. 6 ods. 3 ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 sadzba [%o|: x x x 0,00 x x 
0,00 

11. Výmena zámkov vstup, dverí po strate 
kľúča (čl. 6 ods. 3 ZD-M) 

vzákladnom poistení kryté do 1 000 EUR 

0 

poistné [EUR]: x x x 0,00 x x 0,00 

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

12. 0 
poistné [EUR]: 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Poistné za časť c) pripoistenia: 0,00 

Pripoistenia: 

Sklo: 

d) Poistenie skla 
Poistenie rizika 
rozbitia skla: 

Poistná Súrna [EUR] • stanovená paušálne z poistnej sumy budovy 
• stanovená súborom (vonkajšie, vnútorné sklá) 
• stanovená na 1. riziko 

sadzba [%»] spoluúčasť [EUR] Poistné [EUR] Poistenie rizika 
rozbitia skla: 

0,00 

• stanovená paušálne z poistnej sumy budovy 
• stanovená súborom (vonkajšie, vnútorné sklá) 
• stanovená na 1. riziko 0,00 50,00 0,00 

Zľavy: zľava [%] 

1. Dojednaná vyššia spoluúčasť 0,00 0,00 
2. 0,00 0.00 
Pripoistenia (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M): Poistná suma [EUR] sadzba [%o] Poistné [EUR] 

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

Poistné za časť d) poistenie skla: 0,00 

Súhrnné poistné za časti a), b), c), d): 
(poistné za celú prilohu) 1 067,74 

Poistné Obsah poistenia upravujú: 
podmienky všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.10.2010 (dálej len "VPP-M") 

Zmluvné dojednania pre poistenie majetku, účinné od 1.10.2010 (dálej len "ZD-M"), 
Doložky: 
a dokumenty DOLOŽKA PP01-OZD: Osobitné zmluvné dojednania 

Vznik 
/zmena 
poistenia 

Vznik/zmena poistenia 
na tejto prílohe od 10.01.2012 00:00:00 00:00 hod. 

Dôvod zmeny: 

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe 

09.01.2012 00:00:00 

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Študentská 2 

'"K- .Júlia LTRBANnvA 

'•'651 73 71 

podpis a otlačok pečiatky poistníka 
,. g^poistaji 

podpis a'otIaŕM̂ ň̂ (á>iBvjjgi*o jástugcu 
• ^ • O q á l K B / í i Ä i t e r s t V O "'9 61 NITRA 1 fä) 



/ 
Miesto 
poistenia: 

Poistenie 
súboru: 

Prirážky 
/zlävy 

Poistenie 
výberu: 

Zoznam 
poistených 
strojov: 

Poistné 
podmienky 

Vznik 
/zmena 
poistenia 
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Poistenie strojov a elektroniky - technické riziká 
Údaje o mieste poistenia: 

Pripoistenia: 

Ulica č.: Študentská 2 

Miesto: Trenčín PSČ: 91150 

Kód činnosti: 81000 

• Poistenie súboru 

Rozšírenie miesta poistenia: D S R • E U • iné: 

Spoluúčast 
|%, min. EUR] 

Poistná suma [EUR] 
(vlastné a cudzie stroje užívané na základe zmluvy) 

Prirážky/zlávy: (poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlávu so zápornou hodnotou) 
(špecifikácia) 

1. Zľava/prirážka za vyššiu/nižšiu spoluúčasť 

2. Prirážka za rozšírenie územnej platnosti 

3. Sú poistené aj notebooky, mobilné telefóny, endoskopy, lasery, kamery, fotoaparáty, iná spotr. elektronika? Dano • nie 

4. Sú súčasťou súboru stroje staršie ako 20 rokov? • áno Dn i e 

5. Tvoria prenosné zariadenia viac ako 40% z poistnej sumy súboru, alebo je ich hodnota viac ako 20 000 EUR? • áno • nie 

6. Rozšírenie krytia v cestnej premávke pre súbor strojov (čl. 2 ods. 1 ZD-SE) • áno d n i e 

Pripoistenia: 
(špecifikácia) 

Poistná suma [EUR] 

Základná sadzba 
[%»] 

Prirážka/zľava [%] 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Sadzba [%„] 

Spolu poistné za poistenie súboru strojov a elektroniky: 

« Poistenie výberu (podlá zoznamu) 
Rok 

výroby 

Poistná suma [EUR] 
(vlastné a cudzie stroje užívané 

na základe zmluvy) 
Rozšírenie 

krytia 
v cestnej 

premávke *) 

Základná 
sadzba[%o] 

Prirážka/zláva 
za spoluúčasť 

[%] 

Miesto 
poistenia 
[SR/EU] 

Prirážka 
[%\ Výsledné poistné 

[EUR] Pot 
č. 

Názov (špecifikácia) 
Rok 

výroby 

Poistná suma [EUR] 
(vlastné a cudzie stroje užívané 

na základe zmluvy) 
Rozšírenie 

krytia 
v cestnej 

premávke *) 

Základná 
sadzba[%o] 

Prirážka/zláva 
za spoluúčasť 

[%] 

Miesto 
poistenia 
[SR/EU] 

Prirážka 
[%\ Výsledné poistné 

[EUR] Pot 
č. 

Výrobné číslo/EČV Kód 
sadzby 

Spoluúčasť 
[%, min. EUR] 

Rozšírenie 
krytia 

v cestnej 
premávke *) Základné 

poistné [EUR] 
Poistné za 

prir./zlávu [EUR] 
Poistné za 

prirážku [EUR] 

Výsledné poistné 
[EUR] 

1. 
zoznam č. 1 2011 353 088,00 • áno 

« nie 

4,72 0,00 0 
1 666,58 1. 

6025 330 

• áno 

« nie 1 666,58 0,00 0,00 
1 666,58 

2. 0,00 • áno 

• nie 

0,00 0,00 0 
0,00 2. 

• áno 

• nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

3. 0,00 • áno 

• nie 

0,00 0,00 0 
0,00 3. 

• áno 

• nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

4. 0,00 » áno 

• nie 

0,00 0,00 0 
0,00 4. 

» áno 

• nie 0,00 0.00 0,00 
0,00 

5. 0,00 »: áno 

• nie 

0,00 0,00 0 
0,00 5. 

»: áno 

• nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

5. 0,00 » áno 

• nie 

0,00 0,00 0 
0,00 5. 

» áno 

• nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

7. 0,00 « áno 

• nie 

0,00 0,00 0 
0,00 7. 

« áno 

• nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

8. 
0,00 « áno 

• nie 
0,00 0,00 0 

0,00 8. 
« áno 

• nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

9. 
0,00 ». áno 

• nie 
0,00 0,00 0 

0,00 9. 
». áno 

• nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

10. 
0,00 « áno 

C nie 

0,00 0,00 0 
0,00 10. 

« áno 

C nie 0,00 0,00 0,00 
0,00 

•) pnpoistenie v zmysle čl. 2 ods. 1 ZD-SE Poistná suma spolu [EUR] 353 088,00 Spolu poistné za poistenie výberu strojov a elektroniky: 1 666.58 

Základné poistné 
[EUR] 

Prirážka/zľava | 

Poistné za pripoistenie 
[EUR 

Obsah poistenia upravujú: 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.10.2010 (dálej len "VPP-SE"), Zmluvné dojednania pre poistenie 
strojov a elektroniky, účinné od 1.10.2010 (dálej len "ZD-SE1), Doložky: 

Trenči, Vznik/zmena poistenia 
na tejto prílohe od 10.01.2012 00:00:00 00:00 hod. 

Dôvod zmeny: 

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe 

09.01.2012 00:00:00 

' b a n s k á univerzita 1 
'Alexandra Dubčeka t 

uucexa v Trenčíne' 
študentská 2 

podpis a otlačok pečiatky poistníka 

litfj.lúlia URBANOVA 
p r o d u k t o v y m a n a ž é r 

A S P a s ".l 0903 250 882. faxJ37,' 651 73 71 / 
/rtlHariz (fií) 

r^Mior?äf f i | v TWl i teľstvn ' ' 

1 C C 1 I 4 )0 1 i) 

!->giorWre riaditeľstvo 949 61 fllt$lA3Vm-1< 



Allianz (ili) 
Doložka k prílohe č k návrhu poistnej zmluvy / k poistnej zmluve č. 9979368075 Kly 

Slovenská poisťovňa 

Doložka PP01-OZD: Osobitné zmluvné dojednania 

1. Táto doložka tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poistnej zmluvy. 

2. Touto doložkou sa poisťovateľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými 
službami počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP Č.056/2010/2.1/OPV a Dodatku č.1 k Zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.056/2010/2.1/OPVav7D01 s ITMS kódom 26220120056, a to 
oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, 
príslušná správa finančnej kontroly, Certifikovaný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho 
dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú oprávnené osoby, v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
AR a ES, a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

3. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu zmluvnými stranami a poistenie vzniká dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Poisťovateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu poistnej zmluvy, v prípade, že táto zmena bude vyvolaná zmenou 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorú má poistený uzavretú s Agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy alebo zmenou 
príručky pre prijímateľa NFP. 

5. Ustanovenia poistnej zmluvy, VPP-M a ZD-M nie sú touto doložkou dotknuté. 

V.Trenčín dňa....9.1.2012 

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
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