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4 2 3 0 0 3 4 3 9 CD
 

Zmena poistenia: nie 
Kategória klienta: 
Číslo získateľa / Sprostredkovateľ poistenia: 507029 Maková Janka 

Súčasťou tohto návrhu poistnej zmluvy sú všetky jej poistníkom podpísané prílohy, ktorých označenie 
je zhodné s číslom tohoto návrhu, resp. s číslom tejto poistnej zmluvy. 

Poistník/Poistený 

živnostenský list atď. 
Názov firmy Materská škola 

Bydlisko, ulica, č. Rozkvet 2024 

Telefón 042 432 6565 

PSC 017 01 

Miesto bydliska/sídlo firmy a č. 
dodávacej pošty 

Považská Bystrica 

Druh činnosti 1322 

Názov peňažného ústavu Dexia, a.s. Považská Bystrica 

Číslo účtu 2893341011/5600 

ICO 42152526 

DIC 2023324688 

Poistený 
Údaje o osobe, majetok alebo zodpovednosť za škodu ktorej sa poisťuje, ak nie je totožná s osobou, 
ktorá poistenie uzatvára. Údaje podľa listiny oprávňujúcej k výkonu podnikateľskej činnosti, napr. výpis 
z obchodného registra, živnostenský list atď. 
Meno priezvisko/názov firmy 

Bydlisko, ulica, č. 

Telefón 

PSC 

Miesto bydliska/sídlo firmy 

Druh činnosti 
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Názov peňažného ústavu 

Číslo účtu 

ICO 

DIC 

Doba trvania poistenia a účinnosť zmeny - poistenie začina (mení sa) nultou hodinou dňa 
uvedeného ako začiatok (zmena) poistenia a končí nultou hodinou dňa uvedeného ako 
koniec poistenia: 

začiatok poistenia: 11.1.2012 koniec poistenia: neurčito 

Druhy poistenia Práva a povinnosti zmluvných strán vztáhujúce sa na jednotlivé druhy 
poistenia a miesta poistenia sú podrobne regulované v osobitných dodatkoch návrhu na 
uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy a ich prílohách podpísaných poistníkom, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu. 

x Požiar 
x Krádež, lúpež 

Zodpovednosť 
Lom strojov 
Elektronika 
Firemná preprava zásielok 

Výška poistného: 
V prípade, že poistený zmluvu vypovie pred dojednaným koncom poistenia alebo poistná 
zmluva zanikne z dôvodu neplatenia poistného, poistený sa zaväzuje vrátiť poskytnutú zľavu 
za dlhodobosť. 

Zľava za dlhodobosť: - Ostatné zľavy: 30% obchodná 

Výsledné ročné poistné: 327,56,-€ 

Periodicita platenia a splatnosť poistného (označte krížikomjdoplnit 

x Ročne 
Polročne 
Štvrťročne 
Jednorazovo 

Výška splátky 

Spôsob platenia poistného: 

327,56.-€ 

Zloženkou * 
x Prevodom z účtu 

Inkasom z účtu 
Trvalým príkazom 
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Osobitné dojednanie/Iné prílohy: * 
K tejto poistnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 Paušálna deklarácia. 
Touto poistnou zmluvou sa ku dňu ruší poistná (é) zmluva(y) č. 

(ak táto zmluva nahrádza predchádzajúcu poistnú 
zmluvu) 
Poistený nie je registrovaný platca DPH. 

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA K POISTENIU MAJETKU PROTI POŽIARU, ŽIVLU, VODE, 
KRÁDEŽI/LÚPEŽI, ďalej K POISTENIU LOMU STROJA a ELEKTRONIKY 

MIESTO POISTENIA A LIMITY PLNENIA 
Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená na tomto návrhu. Ak má poistený 
viacero prevádzok, každá z nich musí byť v návrhu poistnej zmluvy uvedená. Pre každú 
z takýchto prevádzok platia limity plnenia a podmienky dojednané pre dané miesto poistenia. 
Pri poistení prerušenia prevádzky platí, že poistná suma uvedená v takomto prípade na 
návrhu poistnej zmluvy je hornou hranicou plnenia pre jedno a všetky miesta poistenia naraz 
Dojedananá spoluúčasť platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu 
poistnej zmluvy. 

PREDMET POISTENIA A POISTNÁ SUMA 
Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky 
predmetu poistenia. Poistná suma v tomto prípade musí zodpovedať novej hodnote všetkých 
vecí tvoriaciach predmetný súbor na danom mieste poistenia. 
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Osobitné dojednania/Iné prílohy: * 

Klauzuly: 011001 

Miesto poistenia 
V prípade, ak má klient viacero prevádzok, pre každú prevádzku sa použije osobitné tlačivo. Ak sa 
jedná o prevádzky rovnakého druhu, v uvedenej kolónke sa vyplní „ Podľa klauzuly Miesta poistenia" a 
do klauzuly „Miesto poistenia" sa uvedú všetky miesta poistenia s vyznačením limitu plnenia 
v percentách. 
Názov prevádzky Materská škola 

Ulica, číslo, 
poschodie, miestnosť 

Rozkvet 2024 

PSC 01701 

Mesto, pošta Považská Bystrica 

Kód činnosti/riz. 
Trieda požiar 

1322/1 

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. 

Materiálna škoda 
Položky predmetu poistené , Poistné v € 

Poistná suma 
v € 

Požiar 
80001 

Živel 
80002 

Voda 
80003 

01 Budovy na novú hodnotu 304 057,- 97,92,- 95,76,- 63,84,-

02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia 
na novú hodnotu 

33 000,- 10,64,- 10,40,- 10,40,-

03 Zásoby 

04 Hotovosť a drahé kovy a ceniny 
/ na prvé riziko/ 
05 Klenoty, šperky a cennosti 
/na prvé riziko/ 
06 Automaty na vhadzovanie mincí 

07 Písomnosti, nosiče dát a plány 
/na prvé riziko/ 
08 Náklady na odstránenie následkov 
PU 
/na prvé riziko/ 
09 Cudzie veci /na prvé riziko/ 
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Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odiel: Sa, Vložka číslo: 843/B 

D r u h p o i s t e n i a : P o i s t e n i e p o ž i a r u , ž i v e l n ý c h n e b e z p e č í a š k ô d s p ô s o b e n ý c h 
v o d o u z v o d o v o d n ý c h z a r i a d e n í (podoblasti 80001, 80002, 80003) 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a 
následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými 
prílohami uvedenými v poistnej zmluve. 
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12 Sklo /na prvé riziko/ klauzula 
011001 

500,- 8,76,- - -

13 Prevádzkovo-obchodné zariadenia 
- zálohové poistenie - klauzula 
01C004 
14 Umelecké a historické predmety 
/na prvé riziko/ 
15 stavebné úpravy, súčasti stavby 
/na prvé riziko/ 
16 Časť nehnuteľnosti na novú 
hodnotu - klauzula 011002 
Spoluúčasť : 66,-€ X 117,32,-

€ 
106,16,-
€ 

74,24,-
€ 

Ročné poistné za druh poistenia: 297,72,- € 

Poistné sumy sú uvedené vrátane DPH: 

Požiarne prerušenie prevádzky 
(nahráva sa len k podoblasti 80001 - Požiarne nebezpečia) 

Poistná suma v € Poistné v € 
21 Prerušenie prevádzky - zisk 
a stále náklady 
doba ručenia: 12 mes. 
spoluúčasť v dňoch: 2 

Informácie o poistenom riziku 
1. / Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov 

a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave áno 
27 Predmety poistenia sú používané na účel, 

na ktorý boli určené áno 
37 Sú v objekte vykonávané revízie hasiacich zariadení 

v zmysle platných predpisov áno 
47 Je v objekte samočinné hasiace zariadenie áno 
57 Je v objekte samočinná elektrická požiarna signalizácia 

s vývodom na nepretržitú službu áno 
67 Je v objekte závodný hasičský zbor áno 
77 Je v oblasti verejný hasičský zbor s príjazdom do 10 minút áno 
87 Je v objekte požiarny vodovod áno 
97 Uveďte výšku škôd, ktoré vznikli v dôsledku týchto 

nebezpečí za posledných 5 rokov jednotlivo: 0,- € 
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špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob, POZ atď) zariadenie, nábytok, 
koberce, elektronika, zariadenie, vybavenie a zásoby školskej kuchyne a jedálne, postelná 
bielizeň, hračky, učebné pomôcky, 5 práčok, 4 sušičky, mangel 
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Zápis z obhliadky miesta poistenia 

Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poistiteľa) 

Opis lokality: 

miesto poistenia sa nachádza v obci áno 
miesto poistenia je obývané áno 
vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je 3 km ( na kopci) 
uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.) rieka Váh 
Opis a zabezpečenie budovy, ktorá je predmetom poistenia, resp, budovy, v ktorej sa 
predmety poistenia nachádzajú: 
druh stavby (murovaná, drevená, iná - uveďte aká; akú časť tvorí murovaná časť a akú časť 
tvorí iný druh materiálu ) murovaná 
opláštenie budovy brizolit 
druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie) plochá, asfaltový poter 
počet podlaží (podzemné, nadzemné ) prízemie +1 poschodie 
spôsob vykurovania (ústredné kúrenie, na pevné palivo, plynové, elektrické, iné). 
protipožiarne zabezpečenie (druh, počet) 10 hasiace prístroje, 10hydranty 

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností (udržiavané. Prevádzkyschopné atď.) 
a poisťovaných hnuteľných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sume) 
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Druh poistenia: Poistenie majetku proti krádeži a lúpeží Podobiasť 80004 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti 
krádeži a lúpeži - 2004, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými 
v poistnej zmluve. 

Osobitné dojednania/Iné prílohy:* 
Poistné sumy pre poistenie majetku proti krádeži a lúpeži sú vrátane DPH. 

[Klauzuly: 04L002 

Miesto poistenia 
V prípade , ak má klient viacero prevádzok, pre každú prevádzku sa použije osobitné tlačivo. 
Ak sa jedná o prevádzky rovnakého druhu, v uvedenej kolónke sa vyplní „ Podľa klauzuly 
Miesta poistenia" a do klauzuly „Miesto poistenia" sa uvedú všetky miesta poistenia 
s vyznačením limitu plnenia v percentách. 
Ak je adresa miesta poistenia totožná s adresou poisteného uviesť viď. Adresa poisteného 

Názov prevádzky Materská školy 

Ulica,číslo, poschodie, 
miestnosť 

Rozkvet 2024 

PSC 017 01 

Mesto, pošta Považská Bystrica 

Kód činnosti/riz. Trieda krádež 1322/1 

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, 
poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poisteniea, ktoré sú vo 
vlastníctve poisteného. 

Materiálna škoda 
Položky predmetu poistenia 

02 prevádzkovo-obchodné 
zariadenia na novú hodnotu 
03 zásoby 

Poistná 
suma v € 

33 000, 

Limit 
plnenia v € 

33 000,-

Ročné 
poistné 
v € 
27,72, 

04 hotovosť, drahé kovy a ceniny /na prvé riziko/ 
podľa klauzuly 04L005 
05 klenoty, šperky a cennosti /na prvé riziko/ podľa 
klauzuly 04LQ05 a 04L007 
06 zbrane /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005 a 
04L006 
07 písomnosti, nosiče dát a plány /na prvé riziko/ 

08 náklady na odstránenie následkov PU/ na prvé 
riziko/ 

1 000, 1 000, 2,12, 

09 cudzie veci /na prvé riziko/ 

10 vonkajší vandalizmus /na prvé riziko/ podľa 
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klauzuly 04C001 

11 preprava peňazí /na prvé riziko/ podľa klauzuly 
04C002 
12 peniaze v registračnej pokladni /na prvé riziko/ 
podľa klauzuly 04L005 
13 zálohové poistenie prevádzkovo-obchodných 
zariadení podľa klauzuly 04C004 
14 umelecké predmety /na prvé riziko/ 

15 stavebné úpravy, súčasti stavby /na prvé riziko/ 
16 výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov 
/na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L008 
17 výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov 
/na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L009 

Spoluúčasť: 0,- € 

Ročné poistné za druh poistenia: 29,84,- € 

Uvedené poistné sumy predstavujú hodnotu predmetov poistenia vrátane DPH áno 

Informácie o poistenom riziku 
Uveďte výšku škôd spôsobenú krádežou alebo lúpežou na danom mieste poistenia za 
posledných 5 rokov jednotlivo: 0,-€ 

Povinnosť vykonať obhliadku miesta poistenia a vyhotoviť „Zápis z obhliadky 
miesta poistenia": 
Riziková trieda 1-3 - nad 66 400 € 
Riziková trieda 4 a 5 - vždy 

ROČNÉ POISTNÉ S P O L U za celú poistnú zmluvu 327,56,- € 
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x* 

Preukaz totožnosti: 

Vyhlásenie poistiteľa 
Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA 

poisťovne, a.s.. 

Poistná zmluva vznikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí tohoto návrhu poistiteľom klientovi 

v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu. 

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu klienta 

v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/ poistníka na základe 

preukazu totožnosti. 

Podpis obchodného zástupcu poistiteľa 

Poistiteľ tento návrh prijíma čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektíve navrhovaná 

zmena akceptovaná. 

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu klienta 

v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/ poistníka na základe 

preukazu totožnosti. 

f Meno osoby oprávnenej k prijatiu návrhu 
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Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odiel: Sa, Vložka číslo: 843/B 
Vyhlásenie poistníka 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 udeľujem poistiteľovi súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov uvedených na návrhu poistnej zmluvy v informačných systémoch poistiteľa za účelom poskytovania 
poistenia a činností s tým súvisiacich. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania poistenia a po zániku poistenia na 
dobu nevyhnutnú pre uplatňovanie práv a povinností z poistného vzťahu aj na dobu, po ktorú je poistite!' povinný 
tieto údaje archivovať. Po túto dobu nie je možné súhlas odvolať. 
Prehlasujem, že osobné údaje boli poskytnuté dobrovoľne a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne 
a aktuálne. 
Zároveň súhlasím s postúpením údajov poskytnutých poistiteľovi na iné poisťovacie alebo zaisťovacie 
spoločnosti, sprostredkovateľov poistenia a subjekty patriace do koncernu UNIQA ako aj iné subjekty, ak je 
poskytnutie týchto údajov v súlade s výkonom poisťovacej činnosti. Súhlasím s cezhraničným tokom svojich 
osobných údajov uvedených na návrhu poistnej zmluvy do krajín, ktoré sú súčasťou Európskej únie. 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými 
podmienkami a ustanoveniami uvedenými na tomto návrhu alebo jeho dodatkoch, prevzal som ich a súhlasím 
s nimi. 
Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzavretie/zmenu poistenia 
v rozsahu tohto návrhu. 
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