
KOMUNÁLNA
poisťovňa

€

VIENNA INSURANCE GROUP

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE STROJOV
A STROJOVÝCH ZARIADENí, ELEKTRONIKY

podľa ust. §788 a nasl. Občianskeho zákonníka
účinnosť PZ

24.3.2012

číslo návrhu PZ
I 6500003015

Základná škola
M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen
37888421

poistený
adresa

IČO
bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpený I Mgr. Ondrej Kanka

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Ir.surance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO: 31 595545
IČ DPH: SK2021097089
zapisaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B

Bankové spojerue:
0178195386/0900 SLSP, a.s.
1200222008/5600
Dexia banka Slover.sko a.s.

Získate!': 62900000



Dojednanie poistenia za týchto doplňujúcich podmienok €

Poistenie pokrýva plnú sadzbu za určenú časovú jednotku podl'a oprávárenských prác.

V prípade, že oprava bude vykonaná v značkovej alebo inej špecializovanej opravovni,

poisťovňa plní v rozsahu podl'a faktúry do výšky časovej ceny. V prípade likvidácie

poistnej udalosti rozpočtom poiťovňa plní v rozsahu predbežnej faktúry, ktorú si zabezpečí

poistený u výrobcu alebo v opravovni do výšky časovej ceny.
Poistenie stroja, strojového zariadenia je platné len na území SR

Poznámky a osobitné dojednania:

Podklady - overené fotokópie:

Splatnosť poistného je do 5 dní odo dňa účinnosti poistnej zmluvy.
Neoddelitel'nousúčasťou poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky- všeobecná a zvláštna časť
V zmysle ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže
vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistený prehlasuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne a zaväzuje sa oznámiť všetky zmeny
údajov v poistnej mzluve ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.

Vznik poistnej udalosti hlási poistený najneskôr do 3 dní telefonicky a písomne do 14 dni na adresu:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horná 25, 97401 Banská Bystrica
tel.: 0850 111 566 (zo SR), +421 2526272 82 (zo zahraničia) - --
Poistné je Jednorázové I I

Bežné I X

I
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V súlade s § 2 oas 3) Zákona č 659/2007 Z z o zavedeni meny euro v Slovenskej republike sa konečné sumy v eurách po prepočte pocta konverzného kurzu zackrúttlujú

na dve desatinné miesia na najbližši euro ct-nt pocta pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1. 1. 2009 je hodnota uvedená v SKK len informatfvna.



KOMUNÁLNA f.,~ €
poisťovňa

VIENNA INSURANCE GROUP
IZOZNAM POISTENYCH STROJOV I

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Príloha č.] 1 I k PZ č.] 6500003015 I

ZOZNAM POISTENÝCH STROJOV A STROJOVÝCH ZARIADENí

P. ADRESA RIZIKA POISTENIE NA ROK VÝROB. POISTNÁ SUMA SADZBA ZÁKLADNÉ SPOLUÚČASŤ

č. ( Špecifikácia poistenej veci ) NH ČH NADOB. ČíSLO EUR v%o POISTNÉ
1. Súbor elektroniky X 1473,60 EUR 3,50 5,15 EUR 100,00 EUR

viď. preberací protokol číslo: 502672-2200

Adresa rizika: územie SR

POISTNA SUMA SPOLU 1473,60 EUR
sulade s §2 ods 3) Zákona č.65912OO7 z.e. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike sa konečné sumy II eoracn po prepočte pcere konverzného kurzu zaokruhrujú

na dve eesaemné miesta na najbli1:M euro cen! podte pravidiel uSlanovenych odcbitnjrn predpisom. Po 1 1 2009 je hodnota uvedená II SKK len informalfvna
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