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Allianz'@r
Slovenská poistovňa

Obch.
sieťr'-·~'·~·-~~1

17 !L~,~,.,...)

Sprostredkovateľ poistenia

1 '~"'--"'---"-"'---"1l~~~9i~~~2X~=J_ , ,j
Poistenie podnikatelov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. S.,
Dostojevského rad 4,
81574 Bratislava 1, Slovenská republika,
IČO: OO 151700
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo 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.

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

Miesto:

Zapísaná:

Meno: mila
Rodné
číslo: l~65418

104932

Ulica:

Miesto: , psI:::

Meno:

O v Obchodnom O v živnostenskom
Zapísaná: registri SR registri SR

Rodné
číslo:

Trvalé
bydlisko: L_o •• ,••...••,"",,_ ~_'_"'_"_"'_'_"O_'_'_O"".'_" __ "'."'_' __ "O" _,_.,.,_.~.,.,'_,._, __ ..'",.,••. ,•• ,_ .•••.• __._ ••_'''~,._'O" """"""".'

Vinkulácia: o áno ~nie

Obsah poistenia je daný vo Všeobecných poistných podmienkach, Zmluvných dojednaniach, Doložkách a príslušných prílohách,
Súčasťou poistnej zmluvy v závislosti od dojednaného poistenia sú pre:
a) poistenie budov: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1,1.2009 (ďalej len "VPP·M"), Zmluvné dojednania

pre poistenie budov, účinné od 1.1.2008 (ďalej len "ZD-B'j, Doložky a dokumenty: ' , _

b) poistenie hnutel'ných veci: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúdch fyzických osôb, účinné od 1,1,2009 (ďalej len "vPP-M"), Zmluvné
dojednania pre poistenie hnutel'ných veci, účinné od 1.11008 (dalej len "ZD-HV'), Doložky a dokumenty: .PP.9_f.:~_",__...,_ ,__, ,__'_'_00"' ••.' __,_,_, •••. ,_,,, •. ,,_,_,, •.

c) poistenie prerušenia prevádzky: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.1,2009 (ďalej len ''VPP-M''),
Zmluvné dojednania pre poistenie prerušenia prevádzky, účinné od 1.11008 (ďalej len "ZD-PP"), Doložky a dokumenty: " , , ,,, .. 00 ••. _. __•.• ,__ ,, ,, __ ,,_

d) poistenie strojov: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajú dch fyzických osôb, účinné od 1.11008 (dalej len "VPP-SE"), Zmluvné
dojednania pre poistenie strojov a elektroniky, účinné od 1.1.2008 (ďalej len "ZD-SE'j, Doložky a dokumenty: .?,~gJ:P?:y,yý,LJ?\J..?,"" __''',....,,_.., ..._,

e) poistenie nákladu: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúdch fyzických osôb počas prepravy, účinné od 1.11008 (dalej len "VPP-N"),
Zmluvné dojednania pre poistenie náldadu, účinné od 1.11008 (dalej len "ZD-N'j, Doložky a dokumenty: , .. , .... __ ""

f) poistenie zodpovednosti za škodu: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúdmi fyzickými osobami, účinné od
11.3.2007 (dalej len "VPP-Z"), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu, účinné od 1,1.2008 (dalej len "ZD-Z"), Doložky a dokumenty:., __ ,_"._,.",_"",.,_",

Bolo už dojednané poistenie rovnakých druhov poistenia (aj u iného poistovatela)?
2:sj nie O áno - pokial áno, uvedte počet škôd za posledné 3 roky a výšku škôd v EU R

~~------------------------------------~
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Poistenie budov počet príloh: poistné celkom:

~JPoistenie hnutelhých vecí počet príloh: !2,J poistné celkom:

Poistenie prerušenia prevádzky počet príloh: l;""" ! poistné celkom:

EUR
'C"·::··:·:::,".:::.:·:"' .. ·':.':::··.::::'.'·:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

~ Poistenie strojov počet príloh:

Poistenie nákladu .počet príloh:

Poistenie zodpovednosti za škodu počet príloh:

.............................poistné celkom:

.............................poistné celkom:

.............................poistné celkom:

Celkové poistné: EUR

EURMinimálne poistné:

Obchodná zlava - %% Bonus -

Celkové ročné poistné po zlave (RP)

Spôsob platenia:

~j ročná splátka
RP

EUR

štvrťročné splátky Lehotné poistné:
1/4 RP x prirážka 5%

polročné splátky
1/2 RPx pri ráž ka 3%

jednorazovo
1/10 RP za každý začatý mesiac

Poštovou poukážkou ,~Bankovým prevodom v hotovosti - doklad č.:

Vznik poistenia od 00:00 hodín

Zmena poistenia od 2 00.00 hodínl="=:~'..=.:.=~~w~::..~_ ..~~." , ,,; Poistné obdobie~1 bežný rok kalendárny rok

~lPoistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobieje 1 roka pred/žu je sa o dá/šírok, pokiaf'nedôjde k výpovedi poistenia.)

Poistenie je: dlhodobé na dobu určitú do

krátkodobé do

Poistník berie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poistovatelovi všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré sú mu v tomto návrhu poistnej zmluvy položené otázky.
a) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretírn poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému

poisteniu a tvoria jeho neoddelitelhú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné VPPa ZD osobne obdržal.
b) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poistovatela ohladne poistenia sú úplné a pravdivé.
c) Poistník aj poistený týmto dávajú poisťovatelOvi výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovatel'a v súvislosti s dojednaným poistením, so

sprístupnením týchto údajov tretím osobám a s ich spracovaním íretírni osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udei'uje na dobu do
vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník aj poistený sú oprávnení tento súhlas odvolať s tým, že jeho účinky nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník aj poistený sa zaväzuje písomne oznámiť poistovatelovi všetky zmeny týkajúce sa osobných údajov uvedených v zmluve. Poisťovateľ sa zaväzuje
zabezpečiť bezodkladnú likvidáciu osobných údajov potenciálneho poistníka aj poisteného v prípade, že nepríde k uzavretiu poistnej zmluvy.

d) Vyhlásen ie poistníka - ppi;>~ú_~L]1JyY\l.y?9yigrilrTlYgylil§mOrTlrTl©D~: .."~\.A!:iQ.,,,~1~P9j?!flqzL]1luvyu~avigEil,rTl,.Y,L]1~JlgJEfl~DQ,REi~~y~k()LgRSbgcJn~.rTlgD()tr,Ug.~tqr:r.L~~r,~.~~igll~Q,
trvalé bydlisko/sídlo): !

:L"A"'A'!' ,_, ,_v~·~,·_,·_~~~==·~h·~~=_~~_~~.,='w_~~.W.'·_·h'·°o

e) Vyhlásenie oprávneného zástupcu postovatela; Vyhlasujem, že som osvedčil totožnosť klienta podla dokladu totožnosti.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy
c··~,·· '·'N=·='.W~~~,·~'·,-~W~=-'-A-'- '-~Y~

ZÁKI,Ai.~NÁ ŠKOLA
Ol) 32 ŠTíTNIK.

Td.: 058/791 1330
IČO; 35 54.: 604

...........................tA!i.

Štefan
Hlivák

lŠtítnik
Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

.03.2012
POiPiS.a.Q).~čiat~.Y..QlJr~Vneného zástupcu

Allianz - S~I'l~I~Oisť[)vr'ia, a.s.
Pobočka: Janka Krára 3,

04814 Rožňava

podpis a otlačok pečiatky poistníka



Príloha Č. k návrhu poistnej zmluvy č. 9979320869

Poistenie majetku
Poistenie hnutelhých vecí:
Údaje o mieste poistenia:

,..-_A~~~~ ,~",_' __V ~_A·A •. __ ~·~ __ A NA~_- __ ~~·~~'~·A-A·_~_'~·"'A·N_~-='_~~~_=_~N~~N~_· __ ._

Miesto Ulica č.: iŠkolská 295 - územie SR
poistenia:

Predmet
poistenia:

Základné
poistenie:

Spoluúčast

Prirážky/zl'avy
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Miesto: Štítnik PSČ: 04932

Popis miesta poistenia: 1. Druh prevádzk. činnosti: školy, škôlky kód činnosti: 181000

2. Miesto poistenia sa nachádza: J!Í vo vnútri obce D v priem. zóne D na okraji obce D na samote
3. Bol v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej I Dáno ..!!!nie 4. Bolav mieste poistenia povodeň v uplynulých I D áno J!l nie

blízkosti zazna mena ný zosuv pôdy? akáno,výlukapodľaVPP-M 10 rokoch častejšie ako jedenkrát? akáno,wluka oodía VPP-M
5. Budova: Dvlastník ~!nájomca Pozemok: Dvlastník J!Í nájomca 6. Rizikovázóna pre krádež: DI. D II. J!llll.

7. Bezpečnostná trieda pre krádež: 121 (podmienky zabezpečenia pre krádež sú uvedené v ZD-HV)
8. Je budova, v ktorej sú uložené poistené veci, Dáno .l!lnie 11. Uloženie cennostív zabezpečenom priestore a navyše: 1

vo výstavbe alebo v rekonštrukcii? D mimo trezora I
9. Sú v mieste poistenia prevádzky s vyšším požiarnym rizikom Dáno

D voviacstennom trezore o min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanorn
protipožiarne neoddelené od poistenej prevádzky? J!l nie do podlahy alebo steny tak, že ho nie je možné odniesť bez otvorenia, I

rninirnálne s jedným ""oro>.ým zámkom I
10. Zabezpečenie priestorov prevádzky proti krádeži v čase dojednania poistenia: Dv certifikovanom trezore D l. stupňa alebo D min. II.stupňa odolnosti podla

(posúdenie podla najslabšie zabezpečeného miesta) STNEN1143-1 o min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do
Mechanické: l!lzákladné D rozšírené D špeciálne podlahy alebo steny tak, že ho nieje možné odniesť bez otvorenia, I
ElS (vývod signálu): .'!ll bez ElS D lokálny DATV D PeO minimálne s jedným trezorovým zámkom

Predmet poistenia: 1. Vyr. a prevádzkove 2. Zásoby 3. Cudzie veci 4. Vecizamestn. O Spolu [EUR]
zariadenia početzamesm,

Poistná suma v novej hodnote [EUR] 11604,07 0,00 0,00 0,00 11 604,07
Poistná suma v časovej hodnote [EUR]

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

Celková poistná suma: 11604,071

Poistené riziko požiar voda víchrica krádež živel ostatné
~ .~ Á!J J!l lIJ J!l Poistné spolu

Celková poistná suma v EUR sadzba [%Ol: 0,40 0,18 0,10 2,84 0,50 0,15
[EUR)

11 604,07 poistné [EUR]: 4,64 2,09 1,16 32,96 5,80 1,74 4839
Spoluúfasf IEUR!: 33,19 33,19 33,19 33,19 331,94 33,19

Dotazník (vyplňuje sa vždy): Poistené riziko Poistné spoluPrirážky/zlavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 66 387,84 EUR) požiar voda víchrica krádež živel ostatné
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou) [EUR)

1. Sú poistené veci umiestnené v stavebných Dáno sadzba [%Ol: x x x X 0,00
bunkách, nafukovacích halách, stanoch alebo l!l niev budovách z prevažne horlavého materiálu? poistnéIEURI: x x x x

2. Sú veci v podzemnom podlaží uložené do 12 cm Dáno prirážka [%1: x x x x X 0,00
-- .-

nad podlahou? J!Í nie poistnéIEUR]: x x x x x

3. Dojednáva sa poistenie výberu vecí? 1!l áno prirážka [%1 0,00
Dnie poistné[EUR]:

4. Je v prevádzke funkčná elektrická požiarna signalizá- Dáno zlava [%1: x x x x X 0,00
cia s napojením na nepretržite obsadené miesto? 1!l nie poistné[EUR]:: x x x x x

5. Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 minút,
Dáno zlava [%): x x x x X 0,00bez prekážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor-

miesto: ............................. vzdialenosť (v km): .......Q. .!!lnie poistné[EUR]: x x x x x

6. Sú v prevádzke inštalované sprinklerové hasiace Dáno zlava [%): x x x x X 0,00
zariadenia? J!l nie poistné[EURI: X X X X x

7. Je prevádzka na frekventovanom mieste (pešej zóne)
Dáno zlava [%1: x x x X 0,00s nočným osvetlením loplotením alebo prístup do

p'revádzky je trvalo (24 hod. denne) kontrolovaný l!l nie poistnéIEUR]: x x x x(vrátnik. strážnik)?
8. Je prevádzka nepretržite strážená zmluvnou SBS, Dána zlava [%1: x x x X 0,00

ktorá vykonáva ochranu miesta poistenia kontrolo-
l!l nievatelnýrn spôsobom? poistné[EUR]: x x x x

9. Je v prevádzke inštalovaný kamerový systém so Dáno zlava [%1: x x x x X 0,00
..._------- _ ..- _.. ."._-_ ..._ .. _ ...._-_._ ..._-_. _ ........__ .- --_ ......._-- .__ .__ .._ .._ ..._ ....

záznarnorn a jeho archiváciou? l!l nie poistnéIEUR]: x x x x x


