
OJ poisťovne: 184 ČíSlo získateľa: 62900000

Dodatok číslo 1
zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v

KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (d'alej len poisťovňa)

Dátum účinnosti zmeny: 16.9.2014
Číslo poistnej zmluvy: 6808 294 125
Meno a priezvisko/ Názov firmy: Základná škola
Adresa: M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen
IČO: 37888421
Bankové spojenie:

Číslo návrhu PZ: 0100016118

Typ zmeny:

O zmena spôsobu (periodicity) platenia

X zmena z dôvodu pripoistenia

O zmena z dôvodu odpoistenia

o ročne o pol ročne o štvrťročne

Predmet poistenia: Pripoistenie elektroniky - viď. protokol o odovzdaní a prevzatí číslo: 2141393-10175
Poistná suma = 1 381,29 EUR
Poistné za pri poistený majetok = 20,50 EUR
Poistené riziká: združený živel, krádež, vandalizmus, 10m stroja

Prnohou k dodatku číslo 1 je protokol o odovzdaní a prevzatí číslo 2141393-10175

Poistná suma Poistná suma RIZIKO Sadzba soôsotr ooistenla VVber/súbor Výsledné ooistné
Pred zmenou Po zmene Nová časová hodnota

HM O,OO€ 1381,29 € II 0,35%0 NH VÝber 048 €
HM 0,00 € l 381,29 € Krádež 3,50%0 NH Výber 483 €
HM O,OO€ l 381,29 € Vandal. 6,00%0 NH Výber 829 €
HM O,OO€ l 381,29 € Lom stroía 5,00%0 NH výber 690 €

Celkové poistné na poistnej zmluve je 1 306,61 EUR.

Odchýlne od čl. 2 bod 11 VPP 101 sa dojednáva: Poistenie sa vzťahuje na poškodenie a zničenie spôsobené
úmyselným konaním, škody spôsobené známym aj neznámym páchateľom. Poistením sú kryté aj škody
spôsobené následkom nárazu dopravného prostriedku. Tieto dojednania platia pre celú PZ + všetky dojednané
dodatky od účinnosti PZ.

Spôsoby zabezpečenia: Do 3 319,39 € poisťovňa akceptuje spôsoby zabezpečenia v čase uzatvorenia poistnej
zmluvy.

Ostatné dojednania ostávajú nezmenené.

Dátum uzatvorenia: 16.9.2014
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť I Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha č.2 k Dodatku č.1 k Zmluve o účasti na projekte

PROTOKOL O ODOVZDANí A PREVZATí: 2141393-10175
Odovzdávajúci:

Metodicko - pedagogické centrum Bratislava
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 00164348 DIČ 2020798714

V mene Odovzdávajúceho odovzdal:

DATALAN Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO 35810734 DIČ: 2020259175

Preberajúci I miesto dodania:

Názov školy. Základná škola

Projektové číslo: 00188 I ITMS: 26120130025
Kód školy. 710194110 I
Adresa: M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen

Kontakt. Mgr. Ondrej Kanka

Telefón: 045/5360091

E-mail: 6zs@centrum.sk

Popis techniky
Počet Výrobné číslo cena za ks cena za ks

ks bez DPH s DPH

1
Interaktivna tabul'a Hitachi StarBoard

1 FX79E1C04606 652,08 € 782,49 €
vrátane prislušenstva

2
Projektor Hitachi 1 F3LE02599 499,00 € 598,80 €
vrátane prislušenstva

3
Držiak na projektor

1 .>:.>.>vrátane prislušenstva

Servisné stredisko DATALAN, a.s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava I celkom bez DPH: I 1 151,08 €
mail: MPCservis@datalan.sk , http: www.datalan.sk I celkom s DPH: I 1 381,29 €

Záručné podmienky podľa Reklamačného poriadku a Kúpnej zmluvy čislo 2014_MPC_GR_028
uzatvorenej medzi Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava

a DATALAN, a.s. (číslo zmluvy DATALAN 52/2014).
Záručná doba na interaktivnu tabuľu je 60 mesiacov odo dňa prevzatia.

Záručná doba na projektor je 24 mesiacov odo dňa prevzatia.
Životnost' výbojky je 6000/5000 hodin v režime úsporný/normálny, životnosť filtra je 4000 hodín.

Preberaci protokol slúži súčasne ako Záručný list.

Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje, že kompletne prevzal predmet protokolu, berie na vedomie,
že nebezpečenstvo škody na predmete prechádza na preberajúceho okamihom jeho prevzatia

a súhlasi so všetkými údajmi uvedenými v tomto protokole.

Odovzdal: DATALAN, a.s. Meno a priezvisko preberajúcej osoby:

Dátum
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~
Funkcia: ? I A ])1 TEL - SKOLy

~r.~A~t,tAN u~škola
~~.

.M. Rózu. 1r 2/3, (volenOATllLA ";".. t',lava
pobočxa: Púcl"~\~" •.'-' !i,3 .v:> Bm .
5lOlo: Ga"~"
100.Z18~

pe
41t1V4 --

-----



RESPECT

Záznam z rokovania
finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

s profesionálnym klientom pred uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy
podl'a ust. § 33 a nasl. zákona Č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve")

Samostatný finančný agent:
Respect Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061,
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/T
Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: 34938
Zastúpený podriadeným finančným agentom:
MALFINIO, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Tehelná 2079/3, Zvolen 960 01, IČO: 47029919
Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: PFA 168983
Konajúci: Ing. Roman Fician- konateľ
(ďalej len "finančný agent")

a
Profesionálny klient:
Meno, Priezvisko / Obchodné meno: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Trvalý pobyt / Miesto podnikania / Sídlo: M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen
Dátum narodenia / IČO: 37 888421
Konajúci: Mgr. Ondrej Kanka - riaditel' školy
(ďalej len "klient")

vyhotovili tento záznam o požiadavkách a potrebách klienta
súvisiacich s uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy (ďalej len "záznam"):

1. Klient má záujem o finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia pre
nasledovné poistné riziko: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2. Základná špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta v rámci poisťovaného rizika:
pripoistenie súboru elektroniky (interaktívna tabul'a, projektor, držiak na
projektor) pre riziko živel, odcudzenie, vandalizmus, 10m stroja ( konkrétny
zoznam v prílohe poistnej zmluvy)
- požaduje klient nejaké špeciálne požiadavky a potreby vo vzťahu na poistnú zmluvu?
X nie o áno, ide o tieto špeciálne požiadavky a potreby: .
3. Klient výslovne odmietol nasledovné poistné riziká a možné dojednania v poistnej
zmluve, napriek skutočnosti, že na ich možnosť bol zo strany finančného agenta
upozornený: klient súhlasí zo všetkými ponúkanými rizikami
4. Dôvody, pre ktoré finančný agent odporúča výber daného poistného produktu: ide
len o dopoistenie do už existujúcej poistnej zmluvy
- porovnávané poistné produkty: neboli porovnávané žiadne iné poistné produkty
z dôvodu dopoistenia súboru elektroniky do už existujúcej poistnej zmluvy
5. Sprostredkovaný poistný produkt: poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
PZ Č. 0100016118 dodatok Č. 1
Komunálna poisťovňa, a.s.
6. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich s poistným produktom:
- ročné poistné - výška: 1 306,61 (eur) - splatnosť: ročne k 01.07.
7. Osobitné upozornenia: .

Podl'a zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") klient týmto udel'uje finančnému agentovi výslovný súhlas so
spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v sektore poistenia
alebo zaistenia a zároveň podl'a ust. § 10 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov klient udel'uje samostatnému
finančnému agentovi výslovný súhlas s poskytovaním a sprístupnením jeho osobných údajov osobám, ktoré
konajú za a v prospech poisťovní v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania v sektore poistenia

------------------------------~------==~==----------~~



RESPECT

alebo zaistenia, ako aj podriadeným finančným agentom finančného agenta a spoločnosti Respect SK, s.r.o., so
sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 36 727 105, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 19s0s/T.

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu a zároveň potvrdzuje, že prevzal
kópiu tohto záznamu a prevzal a bol oboznámený s kópiou základných informácií pre profeslonálneho klienta
podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený so Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojedaniami a osobitnými dojednaniami
vzťahujÚCimi sa k poisťovanému poistnému riziku, ktoré je predmetom tohto záznamu a formulárom
o podmienkach uzatvorenia poistnej zmluvy v súlade s ust. § 37 ods. 3 zákona Č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Klient svojím podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že všetkým vyššie uvedeným informáciám, údajom a
dokladom porozumel a boli mu poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Vo Zvolene, dňa 16.09.2014

n /J
k\adn6 lko\o

tA 1..7?13 l"o\en
M. R6zula 1!il-iJ I

finančný a{ent
Ing. Fician Roman



.NA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Na 17, 811 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3345/B

,ká republika
KOMUp~~~~t~ ,,"

VIENNA. INSURA.NCE GROUP

čas jednania
(hod.:min.)

Š~cla

IRespect Slovakia, s.r.o.

Meno a priezvisko / Obchodné meno finančného agenta, názov

Trvalý pobyt (prechodný pobyt) / Miesto podnikania / Sídlo Email Kontaktnýtelefón

I':V,--a.,-l_o_V..,.a_3_8_,-,-p.,-ie_š-,ť,...a:;-n-,yc;9_2.,.1_0.,.1--,,---------- --'11 . II
Právnaforma ( ri odnlkalúcel osobe) 1Registračnéčíslov Nár~:9a;k; Slovenska

~-~-.,----~K~O~M~U~N~A''L7N~E~J-p-07iS~ť'o-v-n-e,-a-.-s-.,~V~i,...e-n-n-a7In-s-u-r-a-n-c-e~G~r-o-u-p-,7IxO~:~3-:-1~S~9~S~S~4~S:-,7(ď·a-l~e.,.j.,.le-n-,-,s-p-r-o-st:-r-e~d~k-o-v-at:-e~r'p-o~i:-st~en~i-amU):-----------------~

Ä. Meno a priezviskoosoby, B. Meno a priezviskoosoby, Obchodnémeno, názov právnickejosoby,
ktorá sa informuje o možnostiach poistenia a finančných služieb pre ktorú má byť uzatvorené poistenie pre ktorú má byť uzatvorené poistenie

'--_-,-- ----'111---,-_-,----- [ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1
c_al_ý_p_O_b_yt_/_S_í_dl_O ---c.,-- __ ~--~ Ektn

ý

telefón -'l _ t ~í:~zusa 1672/3, 96001 Zvolen IIKontaktnýtelefón I

_
R_od_n_é_č_íS_IO_/_D_át_u_m_n_a_r_od_e_n_ia

11
Št.prísl.II_-;Čí~sl'7o-b'7a_:n::kO-v-:é-hro=ú=čt=u=========iRodnéčíslo/ IČO Št.prísl. ,=Č"'íS"'IOccb"a;cn-"kO"-v"é;ch=O-'Ú=čt=u'- -.I'11 . . 1,1 37_88_842_1__ 101,-;::-:-;-:-:-:-.=====.

Druh d~klad~ D Číslodokladu 1 I Identifikácia: Druh d~klad~ D Číslodokladu I I
totožnoste totožnosti: P' ==========i' totoznostt: totožnosti: ~L=======~====

Vydanýkým: I II Platný do: 1 I Vydanýkým: 1====---"===,,-=,,,1
'~V;:z';ť,a:';h:m~:e:d:zii~:O::S:O,':b:O:U~"~A~":a~";B~":~-lr~:~~::~,~::"%mnd."sl§.i2h~:~::~~~:t?EE"::?!i!5:;i.'i:..!'2 i,.." ".._~ ?j2?j..§.i2§.i2§..§§?j?j§§?j_?j_§.i2..?j?j.._?j..::.._,,_=, ?!.._"''.'_~,..:..,_'''_ .._''' ..''' 5 , ..- ...:..O'-''' ~''-l
Identifikácia:

Platnýdo:

ktorý v resp. a a. s., Vienna Insurance Group,

spísali tento formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy ako záznam o rokovaní sprostredkovatel'a poistenia s klientom vo vzťahu k uzatvoreniu alebo k zmene
poistnej zmluvy so spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group.

Císlo poistnej zmluvy (v prípade že existuje).
Spôsob kontaktovania poisťovne s klientom: v ktorej má klient záujem vykonať zmenu:

oklient sa aktívne ohlásil sám D internet DOdPorúčanie Dmy spôsob -7 špeciflkujte 9[ ..__ ., ..__ - ..__ - JI I
DObchodnlk-telefonickýkontakt Dbanka Dlistpoštou Dmformatnyteták-dotaznlk _ _.. '-- .J.

KLIENTMÁ ZÁUJEMDOJEDNAt NASLEDOVNÚF1NANéNÚSLUŽBU/POISTENIE KLIENTMÁ VO VZŤAHU K POISTNEJZMLUVETIETO~PECIFICKÉPOŽIADAVKY:
(toto chce klient): (špecifikujte ekonomický účel, resp, zákonný účel využitia požadovaných fin.služieb)

poistenie majetku a zodpovednosť za škodu PZ Č. 0100016118 dodatok Č. 1

'------------,----::-----c---cc-- .....-.---- ..----- ...-
KLIENTOVEOOVODYPREVÝBERF1NANC.SLUŽIEBPOIStOVNE, NA ZÁKLADEKTORÝCH
SPROSTREDKOVATHPOISTENIAPOSKYTUJESVOJEODPORÚCANIEPREVÝBERDANÉHO
POISTNÉHOPRODUKTUSPOJENÉHOSPREDPlsANÝMIFIN.OPERÁCIAMI:

L- .. ~

ODPORÚČANIE SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA PRE KLIENTA:
NÁZOVPOISTENIAALEBOSÚBORUPOISTENI,KTORÉMOŽU Byt DOJEDNANÉV POISTNEJ
ZMLUVEA SPLŇAJÚPOŽIADAVKYKLIENTA POISTNÝPRODUKT:

._--_ ..._-_ .._._.__ .._---
POISTNÉ RIZIKÁ ..POPISPOISTENIAALEBOSÚBORUPOISTENI,KTORÉMOŽU Byt DOJEDNANÉV POISTNEJZMLUVE(POISTNÝPRODUKT)Z HĽADISKAPOISTNÝCHRiZIK:

pripoistenie súboru elektroniky (interaktívna tabuľa, projektor, držiak na projektor) pre riziko živel, krádež,vandalizmus, 10mstroja (konkrétny zoznam v prílohe poistnej zmluvy)

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA POISTNÉHO PLNENIA Z POISTENIAALEBOSÚBORUPOISTENI,KTORÉMOŽU Byt DOJEDNANÉV POISTNEJZMLUVE:

1-::---,,------:---:-:---::--------,:--------------------------'
ĎALŠIE VÝHODY, KTORÉ MÔŽU BYŤ DO EDNANÉ V POISTNE ZMLUVE (POISTNOMPRODUKTE):

~ď~"'''~'' O"M,~mwo," 'M"""'" "~UO''"'" "0''' '''''''.''""O~'M""'" 0"""""'0 ,"o""m'~A<ď~""""" "MO'''''' "" wo,m" . I

PREHLASENIE / POTVRDENIE
Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu. Zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými na strane č.3. a 4. tohto záznamu a že prevzal kópiu
tohto záznamu.

Klient berie na vedomie, že informácie nachádzajúce sa v tomto zázname poskytuje sprostredkovateľovi poistenia v zmysle zá ona Č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a že
budú spracúvané v informačnom systéme sprostredkovateľa poistenia, resp. spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.,.Vienn surance Group.
Klient zároveň berie na vedomie, že tento záznam nie je návrhom na uzavretie poistnejzmluvy niektorej zq.-zúčastne 'ch strán v zmysle príslušných občianskoprävnvch predpisov.

v Zvolene dňa 16.9.2014

",~"...o.."""'3."""_""e~Q1t:n,,7"t:~~~

Resp

Sprostredkovateľ poistenia týmto vyhlasuje a svojim podpisom ~otvrdzuje, že i tlf I a ril i bfik' po' íka základe jeho dokladu totožnosti (OPI

9,00 H G12.

INŠTRUKCIA PRE SPROSTREOKOVATEťA POISTENIA!
Túto stranu formulára (strana 1/4) je potrebné vypísa(vždy! (Tzn. pri rokovaní o možnosti uzavretia akéhokoľvek druhu poistenia.) Strana: 1/4


