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Váš sprostredkovateľ poistenia:
Generálna agentúra Valent
lng' Valent František
Telefón

VáŽený klient
LOZORNO spol. s r. o
Hlavná 1

900 55 Lozorno

Bratislava dňa 28. 5.2020

YáŹený klient LoZoRNo spol. s r. o.,

d'akujeme za dÔveru, ktorú ste nám prejavili uzatvorenĺm majetkového poistenia v UN|QA poisťovni.

Zasiélame Vám poistku číslo 8100076390, ktorá je potvrdením prijatia poistného návrhu ěíslo 8100076390 do
poistenia.

Pre platbu poistného, prosím, uved'te nasledujúce údaje:

číslo účtu:2623005034t11oo variabilný symbol: 8100076390
IBAN: sK98 11o0 ooo0 0026 2300 5034 konštantný symbol: 3558
BlC: TATRSKBX splátka poistného: 969,54 eur

dátum splatnosti: 31.5. beŽného roka

Výška splátky za obdobie od 31. 5. 2020 do 31. 5- 2021je 969,54 eur.

Ponúkame Vám moŽnosť zasielania dokladov k úhrade poistného elektronicky na Vašu e-mailovú adresu.

V prípade záujmu kontaktujte naše call centrum.

V prĺpade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho sprostredkovateľa poistenia alebo sme Vám k dispozícii

na dole uvedených kontaktoch.

Budeme radi, ak sa na nás s dÔverou obrátite ajv budÚcnosti.

S pozdravom

e

šoš

lng. Martin Žáček, csc.
predseda predstavenstva

UN|QA poisťovňa, a.s. lnfolĺnka: (+421) 2 32 600 1oo
Krasovského 15, 851 0] Bratĺslava Web:www.uniqa.sk
Slovenská republĺka E_mail: poistovna@uniqa'sk

obchodný register okresného súdu Bratĺslava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B
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Wolfgang Friedl
pod predseda predstavenstva

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

8í 00076390

Poistník:

nČĺco poistníka:

Poistený:

nČĺČo poisteného:

Začiatok poistenia:
Koniec poistenia:

Periodicita platenia poistného:
Đátum splatnosti:
Roěné poistné na krytie rizík:
Daňz poistenĺa (8 %):

Poistné za poistné obdobie
vrátane dane:
Splátka poistného vrátane dane:

Čĺslo vydania:
Úěinnosť zmeny:

Miesto poistenia:

LOZORNO spol. s r. o
Hlavná 1

900 55 Lozorno

44852142

Obec Lozorno
Hlavná 1,

900 55 Lozorno

00304905

31. 5.2020
na neurčito

ročne
31. 5. beŽného roka
897,73 eur
7'l,81eur

969,

000
31.5.2020

Cistiareň odpadoqých Vôd (ČoV)
Jelšová ul.
900 55 Lozorno

PoŽiarne nebezpečia, Živelné nebezpečia, KrádeŽ,lúpeŽ,vandalizmus,
Poistenie lomu strojov

54
54

969, eur
eur

Š
;
S

Druh poistenia:

Rozsah poistenia je uvedený
v prílohe' ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto poistky.

lng. Martin Žáček, csc.
predseda predstavenstva

UN lQA poisťovňa, a.s. lnfolinka: 1+ł21) 2 32 600 1oo
Krasovského 15, 85'l 01 Bratislava Web: www.uniqa.sk
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Wolfgang Friedl
pod predseda predstavenstva

lČo: oo 653 5o1
DlČ:2021096242
lČ opH: sK7o2oooo229
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Firma & Ochrana
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Miesto poistenia

Čistiareň odpadových Vôd (cov)
Jelšová ul'
900 55 Lozorno

Požiarne nebezpečia

Predmet poisten Poistná suma Ročné poistné na
kľytie rizík

NEPRIAMY R BLESKU (na prvé riziko)
podľa klauzuly 01c009
Sooluúčasť: 65'00 eur

167 023,00 eur 49,27 eur

3 000,00 eur 40,00 eur

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Všeobecné zmluvné dojed nania:
Pre tento druh poisteniá platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie poŽiaru a následného prerušenia

prevádzky - 2o,l7,doplnené a modifikované 
'klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v

tejto zmluve. Dojednäva 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. Súčasťou

poistnej zmluvy sú asistenčné sluŽby.

Klauzuly:
01c009

e
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lČo: oo 653 5o1
DlČ:2021096242
lČ opH: sK7ozoooo22g
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Miesto poistenia

Cistiareň odpadorných Vôd (ČoV)
Jelšová ul'
900 55 Lozorno

Krádež. lú oež.vandalizm us

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné na
krytie rizík

POISTNEJ UDALOSTI 1.RrZl
3 320,00 eur 4,48 eur

P DZKOVGOBCHODN ZARIADENIA na

novú cenu - limit ia: 30000 eur

'ĺ 67 023,00 eur 72,15 eur

voŃxn.lŠĺ VANDALIZMUS (NA 1.R rzrKo)
podľa klauzuly 04c001 spoluúčasť= 65 EUR

2 000,00 eur 27,00 eur

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Všeobecné zmluvné dojednanla:
Pre tento druh poisteniá platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeŽi, lÚpeŽi a

vandalizmu - 2017, ooplneiie a modifikované 
'klauzulami 

a inýmiprílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v

tejto zmluve. Dojednáü" ."' że pokiaľ nie je explicitne pri. po.ĺoŽke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa

vśetky veci patriáce poloŽke uvebenej v prédmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Klauzuly:
04L002, 04c001,

Miesto poistenia

Čistiareň odpadoqých Vôd (CoV)
Jelšová ul.
900 55 Lozorno

Poistenie lomu stroiov

P met poistenia Poistná suma Ročné poistné na
krytie rizĺk

ffiDENIA
Spoluúčasť: 65,00 eur

167 023,00 eur 671,43 eur

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Všeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poisteniá platia Všeobecné poistné podmienky pre poislenie strojov a následného preruŠenia

prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulamia inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenýmiv

[ejto zmlűve. DojednáVa sa, Že pokiaľ nie je explicitne pri. poioŽke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa

vśetky veci patriáce poloŽke uvebenej v prédmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.
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