
Číslo poistnej zmluvy 11-415792

Účinnosť poistenia: 17.06.2020 (00:00 hod)

Pre toto poistenie platia:

-
-
-

-

-

-

Platenie poistného

Celková poistná 

suma

áno
0,52 €

1 884,00 €

3 768,00 €

Číslo 

vložky

Poistenie elektroniky a strojov
2. ánoPoistenie proti odcudzeniu

5.

Poistené 

áno - nie

Živelné poistenie

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)

Druh

POISTNÁ ZMLUVA

Celkové ročné poistné s daňou:
34,96 €

6,08 €1 884,00 €
0,00 €

3.
4.

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

OZ Mikroregion Hurbanovo
Hlavná č. 2 , 

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.

1.

0,00 €Poistenie skla áno

áno 

42,00 €

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018,

Rámcová dohoda RD-06/2018.

IČO: 31322051 / DIČ: 2020800353

ánoPoistenie zodpovednosti za škodu 4 000,00 €

POISTENIE MAJETKU

uzatvárajú

Ročné poistné s 

daňou

1. Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom:

Súhrn poistného:

0,44 €

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 383/B

v zastúpení:  PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.

Osobitné dojednania pre poistenie elektronických zariadení a strojných zariadení ODLOM/0519

ku VPPPM/0519,
Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018,

prostredníctvom samostatného finančného agenta Finportal a.s., zastúpeného spoločnosťou PKF – 

Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.,  podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka a 

Rámcovej dohody č. RD-06/2018 túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 

právnických osôb 

(ďalej len "poistná zmluva").

(ďalej len „poistený“)

946 57 Svätý Peter
IČO: 42338352/ DIČ: 2120502604

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty VPPPM/0519,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku ODMAJ/0519 ku VPPPM/0519,
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2.

3.

Hlásenie poistných udalostí

Zvláštne dojednania

1.

Poistené vedľajšie náklady:

a) Náklady na vypratanie,

b) Náklady na búranie (strhnutie),

c) Náklady na demontáž a opätovnú montáž,

d) Náklady na hasenie/použitie vlastného hasiaceho média/.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

a)

b)

c)

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.

Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených

všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria

neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:

všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,

všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,

mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:

- vyššie uvedené poistné podmienky,

- Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie majetku podnikateľských

subjektov,

- Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,

V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v poistnej zmluvy poistené aj vedľajšie

náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy. Poistenie vedľajších nákladov sa dojednáva na 1.

riziko.

Podpoistenie

V prípade stanovenia PS nehnuteľností na východickovú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto

poistnej zmluve, poisťovateľ nebude uplatňovať námietku podpoistenia.

Poistné krytie novonadobudnutého majetku

Poisťovateľ poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do

účtovnej evidencie poisteného, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy.

Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.

V zmysle čl. 8 ods.2 ODMAJ/0519 si poistený zvolil poistenie bez indexácie poistnej sumy.

Záverečné ustanovenia

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 bezodkladne po jej zverejnení.

Poistené vedľajšie náklady

3558
Variabilný symbol:  

Bankové spojenie:  

Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd -

tel.: 0850111211

Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť bez splátok a je splatné 01.01. príslušného 

kalendárneho roka.

Prima banka Slovensko, a.s
SK25 5600 0000 0059 7977 6001Číslo účtu  

Konštantný symbol:  

Alikvotné poistné za obdobie od 17.06.2020 do 31.12.2020 vo výške 22,78 € je splatné 

22.06.2020.

11415792
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6.

7.

Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán

(poistník a poisťovateľ) a sprostedkovateľ poistenia obdrží po jednom origináli.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že

obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

Ing. Jozef Jobbágy 

predseda regionu

Mgr. Jarmila Cserhelyiova

riaditeľka

- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

pečiatka a podpis poisteného pečiatka a podpis poisťovateľa

Svätý Peter, 16.06.2020 Svätý Peter, 16.06.2020
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