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Účinnost' zmeny: 1.6.2020

Ročné poistné na krytie rizika

422,76 eur

267,32 eur

459,72 eur

98,20 eur
369,00 eur
241,39 eur

1 858,39 eur

148,66 eur
2 007,05 eur

2 007,05 eur

lČo: oo 653 5o1
DlČ:2021096242
lČ opH: sK7o2oooo22g

a
Poistník:

lČo:

Zaěiatok poistenia
Koniec poistenia:

obchodný register okresného súdu:Bratislava l
oddiel: Sro; VloŽka čĺslo:59238/8
Zastúpená: Lucia Hájniková, konatel'

uzatvárajú v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka a vŠeobecných poistných podmienok poistnú zmluvu

číslo 800í4í5572

S
S
š

Druh poistenia:

PoŽiarne nebezpečia
Żivelné nebezpečia
Voda z vodovod. zariadenĺ
KrádeŽ a lúpeŽ

VŠeobecná zodpovednost'
Poistenie lomu strojov

Ročné poistné na krytie rizík:

Daň z poistenia (8 %):

Poistné za poistné obdobie vrátane dane:
Splatnost': 'l . 6. beżného roka

Sp!átka poistného vrátane dane

Zmluvné dojednania:

Poistený: obec Lozorno
lČo: oo3o49o5
Hlavná 1' 900 55 Lozorno

UNIQA poisťovňa, a.s. lnfolinka: (+421) 2 32 6001oo
Krasovského'l5,85] 01 Bratislava Web:www.uniqa.sk
Slovenská republika E-mail: poistovna@uniqa.sk

obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo: 843/8
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Dľuh poistenia: Požiarne nebezpečia
Všeobecné zmluvné doiednania:

Pre tento druh poistenia platia VŠeobecné poistné podmienky pre poistenie poŽiaru a následného
preruŠenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prĺlohami uvedenými v
poistnej zmluve. Dojednáva sa, Že pokial' nie je explicitne pri poloŽke predmetu poistenia uvedené
inak, poist'ujÚ sa všetky veci patriace poloŽke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sÚ vo vlastníctve
poisteného.

Klauzuly:
01t001,01c009,

Miesto poistenia: Podl'a prílohy č. 1

Lozorno

Predmet poistenia Ročné poistné
na krytie rizika

269,36 eur

88,40 eur

25,00 eur

25,00 eur

'ĺ 5,00 eur

Dľuh poistenia: Živelné nebezpečia
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia VŠeobecné poistné podmienky pre poistenie poŽiaru a následného
preruŠenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované k|auzulami a inými prílohami uvedenými v
poistnej zmluve, Dojednáva sa, Že pokial' nie je explicitne pri poloŽke prectmetu poistenia tlveclené
inak' poist'ujÚ sa vŠetky veci patriace poloŽke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastnÍctve
poisteného'

Miesto poistenia: Podl'a prílohy č. '|

Lozorno

Predmet poistenia:

Budovy na novú hodnotu podl'a pľĺlohy č. í
SpoluÚčast'čiastka: 330,00 eur
Prevádzkovo-obchod né zariadenia l na'l. rizikol
SpoluÚčast'čiastka: 330,00 eur
Náklady po poistnej udaIosti lna 1. ĺizikol
SpoluÚčast'čiastka: 330'00 eur
Sklo /na 1. rizikol podl'a klauzuly 0íl00í
SpoluÚčast'čiastka: 33,00 eur
Nepriamy úder blesku podl'a klauzuly 0íC009
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur

Budovy na novú hodnotu podl'a prílohy č. í
SpoluÚčast'čiastka: 330,00 eur
Prevádzkovo_obchodné zaľiadenia / na 1. ľiziko/
Spoluúčast'čiastka: 330,00 eur
Náktady po poistnej udalosti lna'l' rizikol
SpoluÚčasť čiastka: 330,00 eur

Poistná suma

1 480 000,00 eur

176 810,00 eur

50 000,00 eur

2 000,00 eur

3 000,00 eur

Poistná suma

1 480 000,00 eur

176 810,00 eur

50 000,00 eur

Ročné poistné
na krytie rizika

1 53,92 eur

88,40 eur

25,00 eur

lČo: oo 653 5o1
DlČ:2021096242
lČ opH: sK7o2oooo22g
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UN|QA poisťovňa, a.s. lnfolĺnka: (+421) 232 600 1oo
Krasovského 15, 851 01 Bratislava Web: www.uniqa.sk
Slovenská republika E-mail: poistovna@unĺqa.sk
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Druh poistenia: Voda z vodovod. zariadení
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie poŽiaru a následného
prerušenia prevádzky - 2017 ' doplnené a modifikované klauzulami a inými prÍlohami uvedenými v
poistnej zmluve. Dojednáva sa' Že pokial' nie je explicitne pri poloŽke predmetu poistenia uvedené
inak' poist'ujÚ sa všetky veci patriace poloŽke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve
poisteného.

osobitné zmIuvné dojednania:
Limit plnenia pre jednu a vŠetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie pre predmety poistenia
Budovy a POZ:20% z poistnej sumy
Poistený: obec Lozorno, Hlavná 1' 900 55 Lozorno

Miesto poistenia: Podl'a prílohy č. 1

Lozorno

Predmet poistenia: Ročné poistné
na krytie rizika

346'32 euľBudovy na novú hodnotu podl'a prílohy č. í
Spoluúčast'čiastka: 330,00 eur
Prevádzkovo-obchodné zariadenia / na 1. riziko/
Spoluúčast'čiastka: 330'00 eur
Náklady po poistnej udalosti lna 1. ĺizikol
SpoluÚčast'čiastka: 330'00 eur

25,00 eur

S
šoš

UN lQA poisťovňa, a.s. lnfolinka: (+421) 2 32 600 1oo
Krasovského 15, 851 0'l Bratislava Web: www.uniqa'sk
Slovenská republika E-mail: poistovna@uniqa'sk

obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo: 843/8

Poistná suma

1 480 000,00 eur

176 8'10,00 eur

50 000,00 eur

88,40 eur

lČo: oo 653 5o1
DlČ:2021096242
lČ optt: sK7o2oooo229
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Druh poistenia: Krádež a lúpeŽ
Všeobecné zmluvné doiednania:

Pre tento druh poistenia platia VŠeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeŽi ,

lÚpeŽi a vandalizmu - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v
poistnej zmluve. Dojednáva sa, Že pokial' nie je explicitne pri poloŽke predmetu poistenia uvedené
inak' poist'ujú sa všetky veci patriace po|oŽke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve
poisteného.

osobitné zmluvné dojednania:

odchýlne od klauzuly 04c001 VonkajŠí vandalizmus sa dojednáva nasledovné
- v bode 2. - estetické Škody na limit 1.000,_ EUR.
ostatné dojednania klauzuly 04c001 ostávajú nezmenené.

Dojednáva sa , że škody spÔsobené krádeŽou sú na jednotlivých miestach poistenia kryté maximálne
do poistnej sumy/limitu plnenia uvedeného v kluzule o4Loo2, v rámci ktorého spĺnair: stanovený
spÔsob zabezpečenia.
Poistený: obec Lozorno, Hlavná 1' 900 55 Lozorno

Klauzuly:
04LO02,04C001,

Miesto poistenia: Podl'a prílohy Č. 1

Lozorno

Predmet poistenia

Pľevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu (na
1.ľiziko )
Náklady na odstránenie násIedkov PU/ na pľvé riziko/
Vonkajší vandalizmus /na pľvé ľiziko/ podl'a klauzuly
04c00í
Spoluúčast'čiastka: 65,00 eur
Stavebné úpľavy, súěasti stavby /na prvé riziko/

Poistná suma

27 000,00 eur

4 000,00 eur

1 000,00 eur

4 000,00 eur

Ročné poistné
na krytie rizika

64,80 eur

6,00 eur

2'ĺ,00 eur

6,40 eur

lČo: oo 653 50ĺ
DlČ:2021096242
lČ opH: sK7o2oooo229
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UN|QA poisťovňa, a.s. lnfolinka: (+421)2326001oo
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Druh poistenia: Všeobecná zodpovednosť
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za
Škodu - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v poistnej zmluve'

osobitné zmluvné dojednania:

Podmienky poistenia:

1. Poistenie sa vzt'ahuje na náklady trov sÚdneho konania a právnej obhajoby v rozsahu VPPZ do
výŠky poistnej sumy.
2. Poistenie sa vzťahuje na škody spÔsobené na prenajatej nehnutel'nosti v rozsahu VPPZ do výŠky
poistnej sumy.
3. Poistenie sa vá'ahuje na zodpovednosť za Škodu vyplývaj,jcu z vlastníctva nehnutel'ností v rozsahu
VPPZ do výšky poistnej sumy.
4. Poistené činnosti v zmysle VoR:
- Prevádzkovanie veĘných vodovodov pre kategÓriu V-1
_ Prevádzkovanie veĘných kanalizácii pre kategÓriu K-'1

_ Čistenie kanalizačných systémov
_ KÚpa tovaru na Účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi/maloobchod / alebo iným
prevádzkovatel'om Živností/vel'koobchodl
_ Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Správa a údržba komunikácií
- Čistiace a upratovacie práce
- Prenájom nehnutel'ností spojených s poskytovaním iných neŽzákladných sluŽieb s prenájmom
_ Prenájom hnutel'ných vecí
_ Správa bytového a nebytového fondu
_ Prevádzkovanie športových zariadení
_ organizovanie kultÚrnych a iných spoločenských podujatí.

5' Územná platnost' poistenia: Slovenská republika.
6. Poistenie sa okrem výluk uvedených vo VPPZ nevzťahuje ani na:

a) organizovanie, usporadÚvanie alebo zabezpečovanie motoristických' leteckých alebo extrémnych
Športových podujatí' vrátane vykonávania horolezectva a lezenia na umelých stenách a lanouých
prekáŽkach,

b) akékolVek Škody spÔsobené alebo vzniknuté v dÔsledku nepokojov, násilných prejavov alebo
výtrŽností' explozívnymi látkami alebo pyrotechnikou.

Miesto poistenia: Slovenská republika

Predmet poistenia:

\
š
š

Všeobecná zodpovednosť
Spo|uúčast'čiastka: '165'00 eur

UN|QA poisťovňa, a.s. lnfolinka: (+421)2326001oo
Krasovského 15, 851 0'l Bratĺslava Web:www.uniqa.sk
Slovenská republika E-mail: poistovna@uniqa.sk

obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 843/8

Poistná suma

'ĺ70 000'00 eur

Ročné poistné
na krytie rizika

369,00 eur

lČo: oo 653 5o1
DlČ:2o2to96242
lČ opH: sK7o2oOOo229
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Druh poistenia: Poistenie lomu strojov
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného
prerušenia prevádzky - 2017 ' doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v
poistnej zmluve' Dojednáva sa, Že pokial' nie je explicitne pri poloŽke predmetu poistenia uvedené
inak' poist'ujú sa vŠetky veci patriace poloŽke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sÚ vo vlastníctve
poisteného.

Klauzuly:
061331

Miesto poistenia: Podl'a prílohy č. 1

Lozorno

Predmet poistenia: Ročné poistné
na krytie rizika

241 ,39 eurStroje a strojové zaľiadenia - výber podl'a zoznamu
PrĺIoha č.2' (poistené na 1. riziko)
SpoluÚčasť čiastka: 165,00 eur

Poistná suma

21 630,00 eur

q

F
S

UN|QA poisťovňa, a.s. lnfolinka: (+421) 232 600 1oo
Krasovského ]5, 851 0] Bratislava Web:www.uniqa.sk
Slovenská republika E-mail: poistovna@uniqa.sk

obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 843/8

lČo: oo 653 5o1
DlČ:2021096242
lČ opH: sK7o2oooo229



UNIOA
-GL Pzč' 8001415572

Účinnost' zmeny: 1'6.2o2o
strana 7/8

Prílohami tejto poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktonými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich
prevzatie: 011001' 04L002' 061331' 04c001' 0íc009.

wHlÁseľn polsrľíxĺ
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, Že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom poistne.j

zmluvy (d'alej len ,,zmluva") obchodným zástupcom poistitel'a (osobou sprostredkujÚcou poistný produkt) poskytnutý

lnformačný dokument o prĺslušnom poistení (lPlD) Vypracovaný v sÚlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ)

2016t97 a Vykonávacím nariadenĺm Komisie EÚ) 2017t1469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretĺ
poistnej zmluvy.

Svojim podpisom potvrdzujem, że som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami,

zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými V tejto poistnej zmluve alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s
nimi' Zároveřl svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a Žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia V

rozsahu tejto poistnej zmluvy.

Beriem na Vedomie, Že podmienky v pĺsomnej forme sÚ k dispozĺcií na verejne dostupnej internetovej stránky poistitel'a

www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách' resp. obchodných miestach poistitel'a.

Beriem na vedomie, że pri uýpočte poistného a súvisiacom zaokrúhl'ovanĺ, môže dÔjsť pri spracovanĺ k rozdielu proti

poistnému, ktoré je uvedené ponuke na poistenie. Súhlasím s tým, Že poistitel' je oprávnený jednostranne upraviť výšku

poistného, a to do tłýšky nepresahujÚcej 0,5 % z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

oCHRANA osoBNÝcH Úoł.lov - VYHLÁSEN|A PolsTNíKA
Beriem na vedomie, że UNlQA poisťovňa, a.s. a jej sprosłredkovatelia spracÚvajÚ v zmysle nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 z 27. aprila 2016 o ochrane ń7zických osôb pri spracúvanĺ osobných údajov a o vol'nom

pohybe takýchto údajov' ktoým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) moje osobné údaje

v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činností v sektore poistenia a činnostĺ súvisiacich s poisťovacou a
zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnÚ na zabezpečenie práV a povinnostĺ vyplývajúcich zo zmluvného

vztahu založeného na základe poistnej zmluvy. Spracúvanie mojich osobných údajov je v sÚlade s článkom 6 ods. 1 písm. b)

všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie tejto poistnej zmluvy.

Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje môŽu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti

poistenia, zaistenia a bankovníctva.

Vyhlasujem, że za Účelom uzavretia tejto poistnej zmluvy pri poskytnutí osobných údajov Poisťovatel'ovi UNlQA poisťovňa,

a.s. som bol/a dostatočne a zrozumitel'ne informovaný/á o mojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných
Údajov' o prenose mojich osobných údajov do tretĺch krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými
alcbo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o d'alšĺch relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako
''lnformácie o podmienkach spracúvania osobných údajov'', ktorého jedno vyhotovenie som osobne alebo elektronickou
poštou prevzalla. Ako poistník beriem na vedomie, że informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na

webovom sídle WWW.uniqa.sk'

LOZÖŘNO s l' s ľ.o.

NIIOA 850
lČo: 00653501
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UN|QApoisťovňa, a.s. lnfolinka: (+421)2326001oo
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wnlÁseľĺle SPRosTREDKoVATEĽA
Vyhlasujem, Že som ako obchodný zástupca poistitel'a zaznamenal na základe informáciÍ poistníka jeho
poŽiadavky a potreby, finanČnÚ situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto
informácií vyhlasujem, Že poistný produkt, ktoý si uzatvára poistník je pre poistnĺka vhodný'

łng. Frantiśeke- 7 78A

fua-ł(t ď,r ę-{L() /,0c rľł,.źr^T 905ofr 9t5
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š

dňa
Meno obchodného
zástupcu poistitel'a

UN|QA poisťovňa, a.s. lnfolinka: (+421) 2 32 600 1oo
Krasovského ]5, 851 01 Bratislava Web: www.unĺqa.sk
Slovenská republika E-mail: poistovna@uniqa.sk

obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 843/8

Podpis
zástupcu poistitel'a

lČo: oo 653 5o1
DlČ:2021096242
lČ opH: sK7o2oooo229


