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Vašu zmluvu spravuje:
Prevádzka neživotného poistenia Banská Bystrica 
E-mail: nsprava_bb@umqa.sk 
Telefón: 0850 1T1 400

Korešpondenčná adresa:
UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

UNIQA poisťovňa, a.s, Vám vydáva

POISTKU
číslo

4607004804
ako písomné potvrdenie o prijatí návrhu 4230034399 na uzavretie poistnej zmluvy

majetok & efekt

Poistník: Materská škola,Rozkvet 2024,017 01 Považská Bystrica,RČ/IČO poistníka: 42152526

Číslo vydania: 001
Začiatok poistenia: 11.1.2012 Účinnosť zmeny: 21.6.2014
Koniec poistenia: na neurčito
Klauzuly:

80C001

Druh poistenia:Požiarne nebezpečia

Všeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované 
klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto 
zmluve.
Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia 
uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete 
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní

Klauzuly:
011001

Miesto poistenia: Materská škola
Rozkvet 2024 
017 01 Považská Bystrica

Predmet poistenia:
BUDOVY na novú hodnotu 
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR 
SKLO (NA 1.RIZIKO) PODĽA KLAUZULY 011001 
Spoluúčasť čiastka: 33,00 EUR 
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú 
hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Druh poistenia:Živelné nebezpečia

Všeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované 
klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto 
zmluve.

Poistná suma Ročné poistné
304 057,00 EUR 97,92 EUR

500,00 EUR 8,76 EUR

35 916,00 EUR 11,56 EUR
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Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia 
uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete 
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní

Miesto poistenia: Materská škola
Rozkvet 2024 
017 01 Považská Bystrica

Predmet poistenia:
BUDOVY na novú hodnotu 
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR 
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú 
hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Druh poistenia:Voda z vodovod, zariadení

Všeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009 doplnené a modifikované 
klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto 
zmluve.
Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explictne pri poiožke predmetu poistenia 
uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete 
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní

Miesto poistenia: Materská škola
Rozkvet 2024 
017 01 Považská Bystrica

Predmet poistenia:
BUDÓVY na novú hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR 
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú 
hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Druh poistenia:Krádež a lúpež

Všeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
majetku proti krádeži a lúpeži - 2004, doplnené a modifikované klauzulami 
a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. 
Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia 
uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete 
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Poistné sumy pre poistenie majetku proti krádeži a lúpeži sú vrátane DPH.

Poistná suma
304 057,00 EUR

35 916,00 EUR

Poistná suma
304 057,00 EUR

35 916,00 EUR

Ročné poistné
95,76 EUR

11,31 EUR

Ročné poistné
63,84 EUR

11,31 EUR
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Klauzuly:
04L002

Miesto poistenia: Materská škola
Rozkvet 2024
017 01 Považská Bystrica

Predmet poistenia: Poistná suma Ročné poistné
NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE NÁSLEDKOV POISTNEJ 1 000,00 EUR 2,12 EUR
UDALOSTI (NA 1.RIZIKO)
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú 35 916,00 EUR 31,97 EUR
hodnotu

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Ročné poistné celkom: 334,55 EUR
Lehotné poistné za poistné obdobie 334,55 EUR

Banská Bystrica, dňa 10.7.2014
/O

Ing. Martin Žáček, CSc Wolfgang Friedl
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

a generálny riaditeľ
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