
Účinnosť poistenia: 12.05.2016 (00:00 hod)

Pre toto poistenie platia:
-
-

-

-

-

-

-
-

-

Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/0109,
Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena
štatutárneho alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti a družstva k Všeobecnej poistným
podmienkam zodpovednosti za škodu VPPZ/0109,
Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí,

ďalej tiež prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto
poistnej zmluve dohodli, a ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom potvrdzuje ich
prevzatie.

Súhrn poistného:

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným živelnými rizikami ODŽIV/0911
ku VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným vodou z vodovodných zariadení
ODVOD/0911 ku VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným odcudzením a vandalizmom
ODKRA/0911 ku VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia skla ODSKL/0911
ku VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku elektronických a strojných zariadení pre prípad
poškodenia alebo zničenia ODLOM/0911 ku VPPPM/0911,

(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti  Prvá Komunálna Finančná a.s. podľa § 788 a nasledujúcich Občianského 
zákonníka a Rámcovej dohody č. RD-04/2015 túto zmluvu o poistení

 11-412242
(ďalej len "poistná zmluva")

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení písomného potvrdenia o jej 
zverejnení poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi 
doručené v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku 
pokiaľ bola zverejnená na návrh poisťovateľa (ust. §5a zák. č. 211/2000 Z.z. a 
§47a ods. 2 Občianskeho zákonníka)
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení písomného potvrdenia o jej 

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Obec Gočovo
049 24 Gočovo

IČO: 328260/ DIČ: 2020961305

POISTNÁ ZMLUVA
POISTENIE MAJETKU

Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
IČO: 31322051 / DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 383/B
v zastúpení :  Prvá Komunálna Finančná, a.s.
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Platenie poistného

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné nasledovne:
Splátka poistného je splatná  15.01.  príslušného kalendárneho roka
Splátka poistného je splatná  15.04.  príslušného kalendárneho roka
Splátka poistného je splatná  15.07.  príslušného kalendárneho roka
Splátka poistného je splatná  15.10.  príslušného kalendárneho roka

3.

Hlásenie poistných udalostí

Ďalšie dojednania
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Gočovo, 11.05.2016 Gočovo, 11.05.2016

Osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol(i) pred
uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej
poistnej zmluvy.
V zmysle čl. 15 ods.1 VPPPM/0911 si poistený zvolil poistenie bez indexácie poistnej sumy.
Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.
Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný 
zverejniť túto poistnú zmluvu do 3 dní od jej uzavretia najneskôr však jeden deň pred účinnosťou 
poistnej zmluvy, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy 
V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v lehote 
do dvoch mesiacov od jej uzavretia, táto poistná zmluva zanikne. To neplatí ak v tejto lehote bude 
poistná zmluva zverejnená v Obchodnom vestníku.
Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené 
poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom,  
alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.

Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd - tel.:
0850111211

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka, vyššie uvedené všeobecné
poistné podmienky, osobitné dojednania a táto poistná zmluva. Všetky vymenované poistné
podmienky, osobitné dojednania a prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim
podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
Podpoistenie
V prípade stanovenia PS nehnuteľností na východiskovú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto
poistnej zmluve, poisťovateľ nebude uplatňovať námietku podpoistenia.
Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú do 24.11.2019.
Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán (poistený
a poisťovateľ) a sprostedkovateľ poistenia obdrží po jednom origináli.

Alikvótne poistné za obdobie od 12.05.2016 do 30.06.2016 vo výške 164,43 EUR je splatné 

Variabilný symbol:  11412242

64,12 EUR
64,12 EUR
64,12 EUR
64,12 EUR

1. Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom:
Bankové spojenie:  Sberbank Slovensko, a.s., BIC: LUBASKBX
Číslo účtu  SK29 3100 0000 0042 2028 9916
Konštantný symbol:  3558

5. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 20 000,00 EUR 98,52 EUR
Celkové ročné poistné v EUR: 256,48 EUR

3. Poistenie elektroniky a strojov áno 3 000,00 EUR 10,04 EUR
4. Poistenie skla áno 1 000,00 EUR 15,00 EUR

1. Živelné poistenie áno 542 800,00 EUR 108,68 EUR
2. Poistenie proti odcudzeniu áno 26 600,00 EUR 24,24 EUR

Číslo 
vložky

Druh
Poistené 
áno - nie

Celková poistná 
suma

Ročné poistné
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starosta člen predstavenstva

pečiatka a podpis poisteného pečiatka a podpis poisťovateľa
Ing. Milan Mlynár Mgr.Jarmila Cserhelyiová
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