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Poistnlk a Poistený

obchodné meno: obec Martinček
lČo: 00315630 DlČ: 2020589703 Kategória klienta: 320
Sídlo: Martinček,03495 Martinček
Ob. register alebo iná evidencia podnikatela, číslo zápisu:

Tel. číslo / mobil; 421904692859 Email: ou@martincek.sk Súhlas s komunikáciou emailom

Platenie DPH: Poistník NlE JE registrovaný platca DPH
Štát: Slovensko, Daňová príslušnosť: Slovensko, Politicky exponovaná osoba: nie, Účel poistenia: neživotné
poistenie, Štatutár: Juraj Bobek - starosta obce MartinčeŘ

Doba tlvania poistenia

Periodicita platenia

Spósob platenia

začiatok poistenia

počet splátok 1

prevodom z úóu

14.05.2020

roěne

koniec poistenia

splátka ku dňu

na neurčito

14.5-

Druhy polstenia

Poistenie poŽiaru, živelných nebezpečí a škód spósobených vodou z vodovodných zariadení
Poistenie elektroniky
poistenie

Výška poistného:

proti krádežia lúpeži

Ročné poistné na krytie rizíkna poistnú zmluvu:

Daň z poistenia (8%):

Poistné za poistné obdobie vrátane dane

Splátka poistného vrátane dane:

113,72 EUR

9,10 EUR
122,82ÉUR
122,82EUR

Súčasťou poistnej zmluvy je aj paušálna dektarácia (Klauzula 8OCOOl)

Druh Poistenia: Poistenie požiaru, živelných nebezpečía škód spósobených vodou z vodovodných zariadení
Podoblasť: B0301 /B0302/80303

|1e t9nt9 druh poistenia platia vŠEoBEcNÉ potsrruÉ poDMlENKv pRE polSTENlE požÁRU A NÁSLEDNÉHo
PRER USEN lA PREVADZKY - 2017

Miesto poistenia

Názov prevádzky:

Ulica, číslo, poschodie, miestnosť:

PSČ:

Zberný dvor obce Martinček

cKN 30/1

034 95 Mesto: Martinček

poisťované činnosti

Štatisticlý kód Riziková trieda
1185 1

Mate]iálna škoda
Dojednáva sa, Že Pokial nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky
veci patriace poloŽke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Popis činnosti

obecný úrad _ obce

PoIožky prcdmetu poistenia

Návrh číslo: 9160119283

Nebezpečie

id tlače: 15430847

Poistná suma Ročné poistné
na krytie rizika
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22

prevádzkovo-obchodné
zariadenia

prevádzkovo-obchodné
zariadenia na otvorenom
priestranstve

Požiar
!.Avel

Požiar
živel

13 000,00 EUR
13 000,00 EUR

10 000,00 EUR
10 000,00 EUR

5,33 EUR
5,20 EUR

8,80 EUR
60,00 EUR

Ročné poistné za poistenie požiamych nebezpeěí:

Ročné poistné za polstenie živelných nebezpečí:

Ročné poistné za poistenie vody zvodovodu:

Roěné poistné za druh a miesto poistenia:

Spoluúčasť:

Ročné poistné za druh a miesto poistenia po zlave:

14,13 EUR

65,20 EUR

0,00 EUR

79,33 EUR
65 EUR

39,68 EUR

lnformácie o poistenom majetku

Lokalita?

Poistné sumy sú vrátane DPH?
Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteíností a hnuteťných vecí

Protipožiarne zabezpečenie - hasiace prístroje

Protipožiarne zabezpečenie - sprinklery

Protipožiarne zabezpečenie - elektronická signalizácia

Poistené budovy bolidané do užívania podía platných predpisov a nachádzajú sa v
technicky bezchybnom stave, resp. ak sa poisťujú budovy aj vo výstavbe majú platné
stavebné povolenie?

Predmety poistenia sú používané na účel, na ktoný boli určenó?

Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov?

Je v objekte samočinné hasiace zariadenie?

Je v objekte samočinná elektrická požiarna signalizácia s vývodom na nepretržitú slyžbu?

Spósob vykurovania?

Kúrenie - Tuhé palivo?

Kúrenie - Plynové?

Kúrenie - Elektrické?

Druh strechy?

vzdialenosť vodného toku?

Kúrenie - Horúcovodné?

Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byť týmto poistením kryté?

NlE

Druhpoistenia: Poistenieelektroniky

Podoblasť: 80307

Pre tento druh poistenia olatia VŠEoBECNÉ potsrruÉ PoDMlENKY PRE PolSTEN|E ELEKTRoNlcKÝcH
ZAR|ADEN í n ŇÁslroŇ ÉHo pReRuŠeNtn PREVÁDZKY - 2017

V obci

Áno
udržiavané

Áno

Nie

Nie
Áno

Áno

Áno
Nie

Nie
l,Jstredné

Áno
Nie

Nie

Plochá

Do 20m
Nie

Miesto poistenia

Názov prevádzky:

Ulica, číslo, poschodie, miestnosť:

PSČ:

Zberný dvor obce Martinček

cKN 30/1

034 95 Mesto: Martinček

poisťované ěinnosti
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Štatisticlý kód

1 185

Popis činnosti

obecný úrad - obce

Materiálna škoda

Dojednáva sa, Že pokial nie je explicitne/výslovne uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v
predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

PoIožky predmetu poistenla

01 Elektronické a
elektrotechnické

Nebezpeěle

Riadenie, kontrola a
registrácia, napr. zariadenia na

Poistná suma Ročné poistné
na krytie rizika

6 000,00 EUR 53,28 EUR

zariadenia a prístroje (do testovanie motorov, trenažéry
15 rokov)

Zoznam poistených predmetov pre výberové poistenie:

Plošinová váha, príloha

Roěné poistné za druh a miesto poistenia:

Spo!uúčasť:

Ročné poistné za druh a miesto poistenia po zfave:

53,28 EUR

65 EUR

37,32 EUR

lnformácie o poistenom majetku
Poistné sumy sú vrátane DPH?
Sú všetky poisťované zariadenia vo veku do 15 rokov?

Parametre poisťovaného majetku
Elektronické a elektrotechnické zariadenia a prístroje (do 15 rokov) - Výberové poistenie

Dokumenty

Zoznam poisteného majetku pre výberové poistenie

Predchádzajúce škody
vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byť týmto poistením kryté?

NlE

Druh poistenia: Poistenie majetku proti krádežia lúpeži
PodobIasť: 80304

Pre tento druh poistenia platia VŠEOBEcNÉ potsrnÉ poDMlENKy pRE polsTENlE MAJETKU pRoTl KRÁDEžI
A LUPEZ|A VANDAL|ZMU -2017

Áno
Áno

Miesto poistenia

Názov prevádzky:

Ulica, číslo, poschodie, miestnosť:

PSČ:

Zberný dvor obce Martinček

cKN 30/1

034 95 Mesto: Martinček

poisťované činnosti

Št]atistický kód Riziková trieda
1185 1

Materiálna škoda

Dojednáva sa, Že pokial nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky
veci Patriace poloŽke uvedenejv predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Popis ěinnosti

obecný úrad - obce

Položlty predmetu poistenia

02 Prevádzkovo-obchodné
zariadenia

Návrh číslo: 9160119283

Nebezpečie

Krádež, lú pež, vnútorný
vandalizmus

id tlače: 15430847

Poistná suma Ročné poistné
na krytie rizika

13 000,00 EUR 31,20 EUR
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10 Vonkajšívandalizmus (na Vonkajší vandalizmus 1 000,00 EUR 30,00 EUR
prvé riziko)

Ročné poistné za druh a miesto poistenia:

Spoluúčasť:

Roěné poistné za druh a miesto poistenia po zlave:

61,20 EUR

0 EUR

36,72 EUR

lnformácle o poistenom majetku

Lokalita?

Obývanosť?

Poistné sumy sú vrátane DPH?

Klauzuly
04C001 - Vonkajší vandalizmus

04L002 - Zabezpečenie miesta poistenia - riziková trieda 1-3

Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byť týmto poistením kryté?

NlE

V obci

Neobývané

Áno

Dokumenty

PZ - lNFoRMActe o PoDMlENKAoH sPRAcÚVANlA osoBNÝcH tJoR.lov
PZ - Návrh PZ
PZ- Oprávnenie na činnosť (výpis z OR, živnostenský list, iné)

Súčasťou tohto návrhu sú ajvšeobecné poistné podmienky číslo: M/008l17,Ml010l17,Ml011l17

A.sistenčná služba
Asistenčné služby sú súčasťou poistenia a sú zadarmo. Cieťom asistenčných služieb je zabezpeěiť nevyhnutnú pomoc
klientoviv havarijných situáciach, ktoré sivyžadujú vykonať nevyhnutné opatrenia za účelom odstránenia ich príěin,
Limity plnenia v havarijných situáciach sú nasledovné:
- inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, poknývač, kominár - do 300 EUR
- zámočník - do 150 EUR

V rámci uvedených limitov sa hradia náklady na prijazd, odjazd, prácu remeselníka a drobný materiál použitý na
odstránenie príčin havarijného stavu.
Ďalej sú poskytované nasledovné služby:
- sťahovacie služby - do limitu plnenia 300 EUR
- stráženie prevádzky - do limitu plnenia 500 EUR
- núdzová telefonická prevádzka - po dobu 7 dní
- vyhtadanie náhradných priestorov - predloženie 3 ponúk
- právna asistencia telefonická - 60 minút
- právna asistencia s finančným plnením - do limitu plnenia 500 EUR za predpokladu, že hodnota sporu je vyššia

ako 150 EUR
Tieto krytia platia aj pre prípady, ak nejde o poistnú udalosť. V prípade, že škoda presahuje uvedené limity plnenia
a nastala poistná udalosť, poskytne poisťovňa poistné plnenie aj nad rámec uvedených limitov.

Ak ste sa dostali do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle dojednaného poistenia, kontaktujte sa s pracovníkmi
asistenčnejslužby UN|QAASS|STANCE na telefónnom čísle +42112154411029 a 0850 850111,

UN|QA ASS|STANCE je tu pre Vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Zmluvné dojednania

Miesto poistenia a limity pInenia

Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená na tomto návrhu. Ak má poistený viacero prevádzok každá z
nich musí byt uvedená samostatne pre jednotlivé druhy poistenia (požiar, krádež a lúpež, lom stroja, elektronické
zariadenia), 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.
Dojednaná spoluúčasť platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poistnej zmluvy.

Návrh číslo: 9160119283 id tlače: 15430847 stránka 4 z 9



Prcdmet poistenia a poistná suma

Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná
suma v tomto prípade musízodpovedať novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste
poistenia.

Ak je súČasťou návrhu poistnej zmluvy príloha obsahujúca zoznam predmetov poistenia, platí, že poistenie sa
vzťahuje len na predmety poistenia uvedené v tomto zozname, pričom poistná suma musízodpovedať ich novej
hodnote.

K poisteniu zodpovednosti:
Ak je dojednané pripoistenie regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní, je limitom plnenia v rámci
dojednanej poistnej sumy za zodpovednosť čiastka 17 000 EUR, ak je však dojednaná poistná suma za poistenie
zodpovednosti nižšia, limitom plnenia je dojednaná poistná suma.
K poisteniu požiarneho prerušenia prevádzky:
Ak je dojednané poistenie požiarneho prerušenia prevádzky, dojednáva sa doba ručenia 12 mesiacov a spoluúčasť
2 dni.

Klauzula 80C001 Paušálna deklarácia k poisteniu Firma & Ochrana _ platí len v prípade dojednania nasledujúcich
druhov poistenia: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škód spósobených vodou z vodovodných zariadení
a/alebo pre Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve.
Doleuvedené predmety a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

1. Budoly
Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:
a. Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s
budovou pevne spojené ako
- dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
- elektromechanicky poháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
- medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
- inštalačné vedenia, inštalačné šachty v rámci budovy,
- elektroinŠtalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetťovacích zariadenía bez elektrických prístrojov/zariadení,
- Plynové inŠtalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prísťojov/zariadéní slúžiacich

chodu prevádzky,
- vodovodné inŠtalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t.j. prítokové a odtokové

Potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filřačných zariadenía príslušenstva,
- sanita, tj. toalety a kúpel'ňové zariadenia,
- vykurovacie (kotol, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenia,
- výťahy,

. 
- obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaí sú vo vlastníctve majiteía budovy;

b. V rámci poistnej sumy za budovu
- na kanály 9 Šag|ty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokial'sa tieto

objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorlý je v poistnejzmluve uvedený ákb miesto
poistenia;
c. V rámci požiarnych nebezpečípri poisteníbudovy
- na oplotenie každého druhu,
- na solárne zariadenia;

d. V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy
- na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:
a. senníky bez ohťadu na druh stavebnej konštrukcie,
b. hosPodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokial'slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v
polnohospordárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
c. budovY urČené na zbúranie - od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od
obdžania oznámenia o nariadení zbúrania,
d. objekty, ktoré sa ťahko rozkladajú alebo sú transportovateíné
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2. prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:
a. Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúži prevádzke ako aj:
- mobilné pracovné stroje bez eČ, resp, ŠPZ,
- hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu, športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomócky,

pracovné oblečenie každého druhu,
- základy a podstavce strojov a zariadení,
- chladiace zariadenia, aj ked'sú upevnené v stene, t.j, vmurované, resp. pribetónované,
- náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomócky predpísaného druhu určené pre nové

zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,

b. V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:
- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voíne stojace

solárne zariadenia, pokiaí sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t.j. na mieste poistenia

3. Vedfišie náklady- náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečía vody z vodovodných zariadení sú poistené
vedl'ajŠie náklady, t.j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktonýmisa okrem ustanovení
uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti
plnenia, pokial sa týkajú poistenej veci, a síce
- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované

následkom škodovej udalostispadajúcej do poistenia, pokiaí bolitieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie

(prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie,

Ak vzniknú vedl'ajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej
udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie staqých
zaťažení,
Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhÍbenejjamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie
a odpratanie kontaminovanej zeminy sa v každom škodovom prípade krátia o povinnú spoluúčasť vo výške 25 7o.

V rámci poistnej sumy za vedlajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvýš šesťmesačného provizórneho
medziuskladnenia kontaminovanejzeminy, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu,
ktoný nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a lo za predpokladu, že nám toto
provizórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5 o/o z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

A.Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom
potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároveň však na pozemku, ktoný je v poistnej zmluve uvedený
ako miesto poistenia.
Limit plnenia predstavuje 0,25 o/o z poistnej sumy budov,

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie
následkov poistnej udalosti.
Limit plnenia predstavuje 0,25 o/o z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:
a. náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúí/náhradného zadebnenia (napr.
ochranné mreže), d'alej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zadebnenie, ako aj náklady na lešenie,
ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zadebnenie,
b. škody na zásobách, ktoré nie je možné z dóvodu krytej škody spósobenej lomom skla predať,
c, škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytejškody
spósobenej lomom skla a ktolých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
d. škody na nápisoch na skle, na maťbách na skle a na slnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok
krytej škody spósobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50 o/o z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne
však 663,88 €.

7.iné
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V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:
a. stavebné Úpravy a súčasti stavby, t.j. pruky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestnitel'né
prieČky, sanita, nátery, malovky, obklady, dlažby a pod., a to do limitu plenenia 1327,768,
b. veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím
osobám - okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj
predmetov patriacich bytu, ktoný sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka - pokiaí nie je možné
uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 659,70 0 ,

c. hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky,
cestovné lístky a pod, nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj
proti odcudzeniu samotnejschránky, t.j. schránka musí byť umiestnená v uzatvoreneja v uzamknutejčasti nábytku,
a to do výšky 165,97 C,
d. písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 663,88
e,
e. pri poŽiarnych nebezpečiach prevádzkovo-obchodné zariadenia, zásoby a iné hnutel'né veci umiestnené na
vol'nom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, a to do výšky 3 319,39 €,
f. náklady na nevyhnutnú výmenu zámkulzámkov, pokial sa originálne alebo duplikátne kl'úče od poistených
priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 331,94 0,
g. lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného
služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 331,94 €.
Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti.
Prepravou mÓŽu byť poverené len osoby, ktoré nie sú íyzicky ani psychicky postihnuté,

ZMNAMENANÉ \ryJADREN lE PolsTNÍKA
Odmietam pouŽÍvanie mojich kontaktných informácií pre účely priameho marketingu elektronickou poštou v zmysle
zákona č.35112011 Z.z, o elektronických komunikáciách v platnom znení.
lnformácie o ďalších právach dotknutej osoby
Mám Pravo poŽadovať od Poistitel'a prístup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovateťovi, opravu
alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania.
PoistiteI poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osób a možnostiach, ako ich uplatniť v osobitnom
dokumente a takiglg nq Wpbqyy§h stránkach poistitel'a / www,uniqa,sk/osobneudaje.
Automatizované rozhó'ďórr_ánié.' l.,,|,;

Osobné úd".te,,|!Ť;_efdPljtbiopipúnplý spracúvať na základe tohto mójho súhlasu, nebudú použité pre účely
rozhodovanii výlu§ne- ná,báze_ §utoiňátiŽovaného spracovania ani profilovánia.
Sprostredkovatella a prfiemcovia osobných rldajov, preno§ osobných rídajov do tretích krajín
Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva Poistiteí, osobné údaje vŠak pre poistitel'a móžu spracúvať aj vybraní
sProstredkovatelia, ktoných aktuálny zoznamje uvedený na webových stránkach poistitel'a / www.uniqa.sk/oiobneudaje.
KaŽdý sProstredkovatel' musí poskytovať dostatočné a vierohodné záruky technického a organizačného zabezpečenia
9clrany vyŠŠie uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údaJov sa vykonáva v t'echnicky aj
tyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch.
Prístup k osobným Údaj91 móžu maťspoločnosti zo skupiny UNlQA, d'alej móžu byť osobné údaje za určitých
podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, orgánom finaňčnej správy, Ňárodnej b-anke
Slovenska a pod. v rámcivýkonu ich zákonných právomocí) alebo ich §oistitel'móže priamo póskytnúť iným subjektom
v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je uvódený n-a wenovycn
strá nkach poistitel'a / www. u n iqa.sk/osobneudaje.
Osobné Údaje mÓŽu,|vJipr,e,pPS.q,né na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru
(naPr. sProstredková[eíótŤ,-1áig!P{lniam g|ebo spoločnostiam zo skupiny UNlOA). V súlade s právnymi predpismi móžu
bYť osobné údaje prehá§ah§ qi,Qq,krajín rňimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho piiestoru.
Kontaktné údaje prévédlkovátelg ;a áoztirrieho orgánu
V PríPade PochYbiiošiíci dodřŽiavání povinností súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa móžem obrátiť na
zodpovednú osobu alebo priamo na poistiteía alebo so sťažnosťou na tJrad na bchranu oŠobnýcň údajov Slovenskej
rePubliky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email statny.dozor@pdp.gov.sk,
web: http://dataprotection. gov,sk.
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\^íHLÁSEN|A PolsTNÍKA
Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktonými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil
ich prevzatie:

04c001 ,04L002

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhťovaní, móže dójsť pri spracovaní k rozdielu oproti
poistnému, ktoré je uvedené v tomto návrhu. Súhlasím s tým, že poistitet je oprávnený jednostranne upraviť výšku
poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5o/o z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

Dňa 'l3.05.2020

Martinček
o ou, u n *,"o.;[:? 

1r:X; 3?::l 
Vyd a n ý :

Vyhlásenie poistitela
Vyhlasujem, že som ako zástupca poistitel'a zaznamenal na základe informácií poistníka jeho požiadavky a potreby,
finančnú situáciu ako ajjeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia, Na základe týchto informáciívyhlasujem,
že poistný produkt, ktoný má záujem uzatvoriť poistník je pre poistníka vhodný.
Poistitel' tento návrh prijíma, čím je poistn á zmluva platne uzavretá.

Prehlasujem, že som prevzal návrh poistnejzmluvy.
Potvrdzujem zaplatenie prvého poistného (prvej splátky poistného), resp. dojednanie inkasa.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie
klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č.29712008Z.z,o ochrane pred legalizáciou príjmovztrestnejčinnostia o ochrane
pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti.

#ffi,W
Dňa 13.05.2020 Ján Brtko e-mail:brtko.jan@uniqísk

Ján Brtko

Pečiatka a podpis obchodného
zástupcu poistiteťa

e-mail:

Štatutár: Juraj Bobek - starosta obce

Meno obchodného zástupcu
poistitel'a

ZČ:7'1636358

Nákladové miesto: 00709

Poistitel tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná zmena akceptovaná.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prijal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie
klientavzmysle§7a8zákonač,29712008Z,z,Oochranepredlegalizácioupr'ljmovztrestnejčinnostiaoochrane
pred íinancovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti.

Mgr. Ján BRTKO
manažér egentliry
7 í63 6358
mobil:+421 903 810

_o_
UNloA

Dňa 13.05.2020

Meno a podpis obchodného zástupcu poistitel'a, ktoný má
oprávnenie prijať návrh

Návrh číslo: 9160119283 id tlače: 15430847 stránka 8 z 9



lnformácie k platbe prvej splátky poistného

číslo účtu (IBAN) Blc
sK98 1 100 000000 2623005034 TATRsKBx

Variabilný symbol

91601 19283

On|ine pIatba poistného

Výška prvej splátky poistného

122,82c
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,1'^t Záznam o sprostredkovaní

!i pre klientov - právnické osoby

U N lQA spísaný viazaným finančným agentom (d'alej len ,,VFA") na základe informácií
poskytnutých klientom podía zákona č, 186/2009Z,z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve (d'alej len ,,zákon o finančnom sprostredkovaní") pred
sprostredkovaním finančnej služby.

Záznam

l|ll ffiffiffilffiffiffi] lll
70027lil22

Obchodnýástupca -VFA

Meno a priezvisko/Obchodné meno: Ján Brtko
Registračné číslo v zozname VFA v podregistri poistenia alebo zaistenia:247834
Adresa v SR: Maftinček 92, 034 95 Maftinček
Osobné identifikačné číslo v UNlQA poisťovni, a.s.: 71636358

VFA zastupuje výlučne spoločnosť UNlQA poisťovňa, a,s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, lČO:
00 653 501 (d'alej "UN|QA') na základe zmluvy, ktorá má výhradnú povahu. VFA nemá žiadny podiel na základnom imaní
UN|QA ani na hlasovacích právach UNIQA. UNlQA nemá žiadny podiel na základnom imaníVFA ani na hlasovacích
právach VFA, Dňom účinnosti poistnejzmluvy sú UNlQA a poistník viazaní právamia povinnosťamiv nejdohodnutými,
pričom UNlQA sa zavázuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť bližšie
označená v poistnej zmluve a poistník sa zavázuje platiť poistné. Prípadné sťažnostije možné podať:
a)písomne na adresu: UNlQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, B51 01 Bratislava, resp. na ktoromkolvek obchodnom
mieste UNlQA, alebo
b)príslušnému orgánu dohl'adu nad poisťovníctvom, ktonim je od 1, 1,2006 Národná banka Slovenska,
lmricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SR.
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasenízmluvnými stranami riešiť
mimosúdne podl'a zákon a č. 42012004 Z. z. o mediácii, zákona č. 24412002 Z, z. o rozhodcovskom konaní a v prípade
finančných spotrebitelov podl'a zákona č.33512014 Z.z. o spotrebitelskom rozhodcovskom konaní. Systém ochrany pred
zlyhaním finančnej inštitúcie upravuje zákon č. 3912015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
a je predovšetkým tvorený pravidlami na zabezpečenie solventnosti finančnej inštitúcie a zabezpečenie riadnej tvorby
a umiestnenia prostriedkov technických rezerv. Finančná inštitúcia podlieha dohťadu Národnej banky Slovenska (d'alej
len "NBS").

Klient - Poistník:

Meno obchodnej spoločnosti: Obec Martinček, lČO: 00315630
Adresa v SR: Martinček , 03495 Martinček 421904692859 ou@maftincek,sk

Podla svojich požiadaviek si klient na tomto stretnutí prioritne zvolil:
Názov produktu a číslo poistnej zmluvy / návrhu zmluvy

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škód spósobených vodou z vodovodných zariadení, Poistenie elektroniky,
Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži, 9160119283

Upozornenie: Ak má poistník v súčasnosti uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie majetku s rovnakým predmetom
poistenia a poistným rizikom ako žiada poistiť novou poistnou zmluvou v UNlQA, odporúča VFA poistníkovi ukončiť
platnosť predchádzajúcej poistnej zmluvy, nakol'ko celkové plnenie viaceqých poistitel'ov nesmie spolu presiahnuť výšku
poistnej hodnoty poisteného majetku.
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Náklady na fi nančné sprostredkovanie
VFA informuje klienta, že zaíinanéné sprostredkovanie
prijíma na základe zmluvy s UN|QA odmenu, ktorou sa
rozumie akákoťvek provízia, odplata alebo iný druh platby
vrátane ekonomickej výhody alebo iná peňažná výhoda,
nepeňažná výhoda alebo stimul, ktoré sa ponúkajú alebo
poskytujú v súvislosti s činnosťami sprostredkovania
poistenia (d'alej len ,,provízia"). VFA tiež informuje, že
dojednanie tejto poistnej zmluvy móže viesť spolu s inými
dojednanými poistnými zmluvami k dodatočnej provízii
VFA napr. vo íorme boniíikácie, zájazdu, príspevku na
nájomné kancelárie alebo inej podobnejvýhody. VFA
informuje klienta, že móže požiadať o zverejnenie výšky
provízie.

Xl Klient o zverejnenie výšky provízie nežiada

Klient o zverejnenie výšky provízie žiada a

vyhlasuje, že bol jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným
a zrozumitelným spósobom informovaný o výške provízie
VFA (získatel'skej a kmeňovej), ktorú prijíma od UN|QA
za finančné sprostredkovanie ako aj o výške v súčasnosti
známej možnej dodatočnej provízie,

Vyhlásenie klienta
Vyhlasujem, že mi bola v súlade s ustanovením zákona
o finančnom sprostredkovaní, jasne a zrozumiteíne
predložená ponuka UNlQA, tejto ponuke som porozumel a na
základe nej som si zvolil vyššie uvedený poistný produkt
slobodne a bez nátlaku, Potvrdzujem, že moje požiadavky
a potreby týkajúce sa poistenia boli riadne zaznamenané
v tomto formulári, považujem hore uvedený rozsah
zaznamenaných informácií v súvislosti s dojednávaním
uvedeného poistenia za dostatoěný a dojednávané poistenie
kryje moje potreby v súvislosti s poisťovaným rizikom,
Potvrdzujem , že mám dostatok disponibilných peňažných
prostriedkov na Úhradu poistného. súčasne potvrdzujem, Že
som bol oboznámený s informáciami, ktoré sa týkajú
oznamovacej povinnosti VFA voči mojej osobe na základe
zákona o finančnom sprostredkovanía že som bol písomne
oboznámený s dóležitými zmluvnými podmienkami
uzatvára nej poistnej zml uvy prostred níctvom form u lá ra pod l'a
vzoru ustanoveného NBS.

Mgt. Ján BRTKa
menriér rgcntúry
7 í63 635t
mobil: +42í t03 810

Dňa 13.05.2020

štatutár:
Podpis poistníka
Bobek - starosta obce Martinček

Občiansky preukaz: EV1 02154 Vydaný: Ružomberok,
29.07,2015

Dohodnutý ďalší postup:

UN|QA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 8§1 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel, (+421) 2 32 600 1oo,
Fax (02) 57 883210, www.uniqa.sk, lČo:00 653 5O1, DlČ: 2o21og6i42. tč'opn:'sxtózoooozzg,

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka č. 843/8
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Prosím skontrolujte, či máte v tejto dokumentáciivšetky dokumenty podpísané podla tohto zoznamu.
Túto stránku nie je potrebné tlačiť a posielať do poisťovne,
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