
KOMUNÁLNA vM 
POISŤOVŇA^“

Návrh odoslaný Číslo návrhu PZ

441 9016214
Číslo PZ

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO 31 595 545
DIČ 2021097089
IČ DPH SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny 
registrovanej pre DPH.
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa. 
vložka č 3345/B 
(ďalej len „poisťovňa“)

Prezentačná pečiatka Získateľ 1 Podiel

2700100634 100%

Ziskateľ 2 Podiel

Náhrada za PZ č. Poistné Náhrada za PZ č. Poistné

Návrh prijatý Taxoval dňa Zaistenie

MPL

Vinkulácia

| | áno | -J | nie

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB 
A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

POISTNÍK / POISTENÝ
Titul, priezvisko / Obchodný názov
Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

Meno Telefón / mobil / fax
I

IČO
3 |5 |5 |4 |3 |8 |2 |5

Rodné číslo
x | x | x | x | x | x /|x|x|x|x

Poistenie dojednal

RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
Adresa - ulica, č.d.

Školská 3
Miesto - dodacia pošta

Pavlovce nad Uhom
PSČ

0 I 7 I 2 1 4
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č. E-mail

Bankové spojenie - názov peňažného ústavu Kód banky Číslo účtu Špecifický symbol

ZVLÁŠTNE ÚDAJE
1. Výška plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom obdobi pre poistné udalosti následkom povodne a/alebo záplavy je 20 % zo súčtu poistných súm 
pre riziko živel, max. však 7 251,00 EUR, so spoluúčasťou 10%, min. 170,00 EUR.
danom poistnom období do výšky 350,00 EUR. V prípade poistenia rizika vandalizmus platí limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom obdobi dojednaný v poistnej 

zmluve.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE
Začiatok 
poistenia 20.11.2022 Koniec 20 11

poistenia
____ nadobul |.2023 1

neurčitú

Krátkodobé poistenie 

Koeficient:

Zľava za viac poistení 

Koeficient:

CROSS SELLING Koeficient ÚNP

Poistné je 
O bežné 
□ jednorazové

Periodicita platenia poistného 
0 ročne O štvrťročne
□ polročne O jednorazovo

Druh platby
□ PZ poštový peňažný poukaz
□ KN bezhotovostne bez avíza

□ KZ bezhotovostne a avízo 
□ IU inkaso z účtu platiteľa

Poznámka:
IU - inkaso z účtu platiteľa v prospech účtu 
0178195386/0900 SLSP. a.s.
1200222008/5600 Príma banka Slovensko, a.s.

DRUH ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA KLIENTA
MAJETOK (stupeň rizika) Požiar / združený živel Odcudzenie ZODPOVEDNOSŤ (stupeň rizika) všeobecná zodpovednosť vadný výrobok Plátca DPH

kód: 5201 1 1 kód: □ áno □ nie

ADRESA RIZIKA (miesto poistenia) PREDMETU POISTENIA
Ulica, číslo domu

Podľa prílohy č. 1
Miesto - dodacia pošta PSČ

Pavlovce nad Uhom 0 | 7 | 2 | 1 | 4
1. BUDOVY, HALY, STAVBY 0 Výber nehnuteľností podľa prílohy □ Súbor nehnuteľností (podľa účtovníctva)

Popis budovy (definícia predmetu poistenia) Rok výstavby

Riziko Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR
0* Flexa 0*ZŽ 0 * ZŽ + 36 256,80 3,850 170,00 139,59
Odcudzenie 36 256,80 0,450 100,00 16,32
Vandalizmus - stav, súčasti okrem skla 36 256,80 0,450 10%,min.100,00 16,32
Vandalizmus - sklo na budove

Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+ Ročné poistné 
spolu v EUR: 172,23

Zľavy/Prirážky - Odcudzenie

Spôsob poistenia 0 Nová hodnota | | Časová hodnota

Poistná suma stanovená: 0 z účtovníctva 0 zo znaleckého posudku | | podľa oceňovacích tabuliek 0 klientom

Poistený súhlasí s indexáciou poistných súm nehnuteľného majetku: 0 áno 0 nie

Zvláštne údaje a dojednania:
Ponuka UNP
Pre PZ platia Dojednania uvedené v ponuke UNP č. 2. až 4.
Limit plnenia pre odcudzenie a vandalizmus je 10 000,00 EUR.
* Vysvetlivky: Flexa = balík Flexa (OPP z 156-6 čl. II ods 1); ZŽ = balik Združený živel (OPP Z156-6 čl. II ods. 2); ZŽ + = balík Združený živel Plus (OPP Z156-6 čl. II ods. 3)



2. ZÁSOBY 3 Súbor Q Výber

Riziko Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

* Flexa □ * zž □ * zž +
Odcudzenie

Vandalizmus

Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+ Ročné poistné
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie spolu v EUR:

Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (stroje, zariadenia, inventár, leasing) Q Súbor Q Výber

Riziko Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

* Flexa □ *zž □ *ZŽ +
Odcudzenie

Vandalizmus

Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+ Ročné poistné
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie spolu v EUR:

Spôsob poistenia '] Nová hodnota l] Časová hodnota
Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

4. □ CUDZIE VECI PREVZATÉ / □ HNUT. VECI/ZÁSOBY NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE / □ CUDZIE VECI PRENAJATÉ □ Súbor □ Výber

Riziko Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR
2J * Flexa □ •Zž □ *zž +
Odcudzenie

Vandalizmus

Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+ Ročné poistné
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie spolu v EUR:

Spôsob poistenia ĽJ Nová hodnota 3 Časová hodnota
Špecifikácia výberu: Zvláštne údaje a dojednania:

5. PENIAZE A CENINY
Riziko - odcudzenie Poistná suma v EUR 1. riziko Sadzba v %o Násobok koeficientov Ročné poistné v EUR

Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom / v trezore

Peniaze a ceniny - denná tržba lúpež

Peniaze a ceniny prepravované poslom

Zľavy/Prirážky - Odcudzenie Ročné poistné
Zvláštne údaje a dojednania: spolu v EUR:

6. SKLO
Riziko - poškodenie, zničenie Plocha v m" Počet ks 1 riziko Poistná suma v EUR Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR

Druh 
skla

Špecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia): Zvláštne údaje a dojednania: Ročné poistné 
spolu v EUR:



7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Podnikateľ - obrat v EUR Najrizikovejšia činnosť: Územná platnosť:
Zvláštny subjekt - počet žiakov, lôžok, miest, ľudí, bytov+nebyt. priestorov

Všeobecná zodpovednosť za 

škodu (VZ)

Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR Základné poistné v EUR Koeficient LP (Kí) Koeficient územia (K2)
Hnpoistenio vady výrobku (ZVV)m rovnak., 
WHjčast a spobiny i-nt pbema so VZ - Koeficient ZW 
1*3)_______________________

Ročné poistné v EUR za VZ+ZW

Zodpovednosť za škodu 

vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome 

(ZVBD)

Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR Základné poistné v EUR Kooficionl LP (Kí) Koeficient úzomia (K2) Koeficient počtu (K4) Ročné poistné v EUR za ZVBD

Pripoisteme krížovej zodpovednosti 
za škodu vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v bytovom 
dome (KZ)

na spoločný limit plnenia 
so ZVBD. spoluúčasť 
rovnaká ako pri ZVBD

Poistné za 1 byt/ NbP 
v EUR

Počet bytov ♦ nebyť 
priestorov spolu

Koeficient LP (K 1) Koeficient územia (K2) Koeficient počtu bytov + 
nebyt priestorov (K4) Koeficient KZ (K5) Ročné poistné v EUR za KZ

Všeobecná zodpovednosť 

za škodu - 

jednorazové akcie

Limit plnenia v EUR Spoluúčasť v EUR Základné poistné v 
EUR

Koeficient LP (K 1) Koeficient územia (K2) Ročné poistné v EUR za VZ

U do 3 dní | | nad 3 dni [_] do 500 návštevníkov Ql do 3 000 návštevníkov Q nad 3 000 návštevníkov

PRIPOISTENIE - ZODPOVEDNOSŤ

Predmet poistenia + poistné riziko Sublimit plnenia v EUR Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené H s mo,orovýml vozidlami s kasko poistením

L- .. J fpoistenie len dojednanej spoluúčasti poškodeného v kasko poistení)
_J bez motorových vozidiel | | s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané 1 i s molorovými vozidlami s kasko poistením

1----- 1 (poistenie len dojednanej spoluúčasti poškodeného v kasko poistení)
| | bez motorových vozidiel | | s motorovými vozidlami bez kasko poistenia

Dobrovoľné požiarne zbory

Poskytovanie 
sociálnej služby

I 2] s poistením ošetrovateľskej starostlivosti 
O bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti

kód počtu obyv

Poistením nie sú kryté činnosti: Ročné poistné 
spolu v EUR:

Zvláštne údaje a dojednania:

8. PRIPOISTENIE - MAJETOK
Predmet poistenia + poistné riziko Poistná suma v EUR Sadzba v %o Spoluúčasť v EUR Ročné poistné v EUR

Zvláštne údaje a dojednania: Ročné poistné 
spolu v EUR:

SÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO v EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 ROČNÉ POISTNÉ SPOLU v EUR

172,23 172,23

C
R

O
SS

 
SE

LL
IN

G PZ 1 č.: PZ 2 č.: PZ 3 č.:
Koeficient 

cross selling

Koeficient 

krátkodobého 

poistenia

Koeficient ÚNP ■j ročné POISTNÉ SPOLU
JEDNORAZOVÉ (zohľadnené o prirážku alebo zľavu v EUR)

172,23
Ročné poistné vrátane dane' celkom z toho daň z poistenia Ročné poistné bez dane' Splátka poistného vrátane dane1

172'23 EUR 12,76 EUR 159,47 EUR 172,23 EUR

Poistné za nnskvtované nnistné krvtip sa nnvažilia za uhrarlané nrinisaním nnistnéhn vrátaná Hana z nnistania1 na i'ič.pt nnisťnvnn
ÍNa toto_p.oistenie sa.unlatňuie daň odistenia oodía zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z odistenia a o zmene a doolneni niektorých zákonov.

Peňažný ústav poisťovne IBAN Variabilný symbol Konštantný symbol Prvé poistné v EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Príma banka Slovensko, a.s.

SK28 0900 0000 0001 7819 5386
SK60 1100 0000 0026 2322 5520
SK87 5600 0000 0012 0022 2008 4419016214

3558
od: 20.11.2022 |do:| 20.11.2023
vo výške: 172,23

1 Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? 17| áno |__| nie
2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí? [yj áno [ J nie
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? p| áno [_| nie
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? [y] áno | ] nie
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky (ďalej len ,VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP") a Zmluvné dojednania (ďalej len .ZD").

VPP MP 106-6[yJ OPP Z 156-6| J | ZD C-60 OPP OV 206-6 
+ ZD SZ-6

OPP SK 256-6[___ | VPP ZP BOG-fij___ | OPP ZVV 656-e[__ | ZD SOC-6 [2 ZD S-6Q2 ZD BD-6 U
všeobecná časť živelné poistenie živel - hroby odcudzenie, vandalizmus sklo všeobecná zodpovednosť zodpevŕdnost za vadj výrobku poskytovateľ soc služby zodpovednosť škôl zodpovednosť - bytové domy

Okrem uvedených poistných podmienok, zmluvných dojednaní sú súčasťou poistnej zmluvy aj prílohy Dotazník D2, Ponuka UNP, Dodatok OPP ZMOS.

V zmysle § 800 ods 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedal poistený / poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy Výpovednáfleriôiéfé O<ontd0^á. jrij>óiéten:e zamkne

Prehlásenie poistníka:
1. Poistník svojim podpisom prehlasuje, že:
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so VPP. s OPP. so ZD. ktôteNôoá neoddeliteľnú [poistnej zmluvy, s

dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“) a tiež orehlasuie. že VPP. OPP 7D a ipid prevzal v 

písomnej podobe, alebo
| že VPP, OPP, ZD a IPID neprevzal v písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom,

b) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania, poištéňľá Tjezltevtočného odkladu 

oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného- n^účôíý úŕábzá'räiitléľlépf^ýypojsjtnej 

zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poistníka. že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné’nariader)ie$o pchrap^jjdajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. 
Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údaiov" oodľä Nariadenia, vrátane in’otmácií n ip.hn nrávanh 7ámvoň berie na vedomie, že informácie-o spracúvaní 

osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne .www.kpas.sk

podpis poistníka

V Michalovciach , dňa 16.11.2022 ......................................... .............. ............................-........................
podpis poistníka 1 podpis zástupcu poisťovne



KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA

ZOZNAM POISTENÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

I | * na inom riz. objekte pod por. č.

VIENNA INSURANCE GROUP
Príloha č. 1 k poistnej zmluve č. 4419016214

Por. 
č.

Špecifikácia nehnuteľnosti + adresa rizika

Spôsob 
poistenia * živelné poistenie: □ Tlexa Q *ZŽ □ *ZŽ+ Analýza rizika

N
ov

á h
od

no
ta

Č
as

ov
á 

ho
dn

ot
a

2
§

Rok výstavby 
rekonštrukcie 
nadobudnutia

Poistná suma v EUR sadzba 
v %o spoluúčasť nás. koef. “ Ročné poistné

Prirážka 
/zľava % koef.

1. Detské ihrisko v Materskej škole, hracie prvky PR1

Hlavná 39, Pavlovce nad Uhom X 2022 19 843,20 3,850 170,00 76,40 PR2

2. Hracie a cvičiace prvky v areáli Základnej školy PR3

Školská 3, Pavlovce nad Uhom x 2022 16 413,60 3,850 170,00 63,19 PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

SPOLU: 36 256,80 139,59 Z7

* príslušnú platnú kolónku označte krížikom
‘ Vysvetlivky: Flexa = balík Flexa (OPP Z 156-2 čl. II ods. 1); ZŽ = balík Združený živel (OPP Z 156-2 čl. II ods. 2); ZŽ + = balík Združený žive Plus (OPP Z 156-2 čl Hods 3) Z8

násobok koef. **

V Michalovciach, dňa 16.11.2022 " uplatní sa pre všetky poistené nehnuteľnosti rovnako

Analýza rizika (prirážky / zľavy) vykonaná:
|_ | * na PML objekte pod por. č.|___

pečiatka a podpis poiitníka pečiatka a podpis zástupcu poisťovne



INDIKATÍVNA PONUKA NA POISTENIE
Ponuku ÚNP je možné meniť len s predchádzajúcim súhlasom ÚNP, tzn. úprava výšky poistného a iných v nej uvedených podmienok je zakázaná! Produkt 441

KOMUNÁLNA Ä 
POISŤOVŇA^

VIENNA INSURANCE GROUP

Poistník/Poístený Základná škola s materskou školu
Adresa: Pavlovce nad Uhom, Školská 3 Druh činnosti - kód

IČO: 35 543 825 Majetok Zodpovednosť

Požadované riziká: Združený živel ÁNO Limit plnenia 5201 -

Adresa rizika: 1. Základná škola s materskou školu Odcudzenie

Vandalizmus
ÁNO na limit plnenia 10 000

Odvetvie: Centrá obci, autobusové zastávky, cesty, chodniky, multifunkčné ihriská Počet splátok za rok (1, 2,4): 1

Predmet poistenia

Ostatné stavby a príslušenstvo stavieb - centrá obci, autobusové zastávky, cesty, chodníky

Združený živel

Odcudzenie

Vandalizmus

Adresa 
rizika

NH/ČH

NH

Celkovú PS s DPH:

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzi 
Ostatné stavby a príslušenstvo stavieb - centrá obci, autobusové zastávky, cesty, chodníky | 1 | LP | NH |

Poistná suma 
v EUR

36 256,80

36 256.80

Limit plnenia

%

Spoluúčasť

EUR
170,00

Ročná sadzba v %o

3,850___________

Medzisúčet:

lických osôb VPP MP 106-5 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalosti OPP Z 156-5.

36 256,80 10 000,00 100,00 0,450___________

Medzisúčet:

Ročné poistné 
v EUR

139,59

139,59

Lehotné poistné (EUR)"* 
__________ 139,59_________

16,32

16,32

Lehotné poistné (EUR)* 
____________16,32

odcudzenia alebo vandalizmu, soô ila ZD SZ-5.tie veci

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb VPP MP 106-5 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPP OV 206-5 a Zmluvné dojednania pre

Ostatné stavby a príslušenstvo stavieb - centrá obci, autoousové zastávky, cesty, chodniky 1 I LP I NH I 36 256.80 10 000,00 10% 100,00 0,450 16,32

Medzisúčet: 16,32

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb VPP MP 106-5 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPP OV 206-5 a Zmluvné dojednania pre

škody spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách, markízach, vysunutých strieškach a obdobných zariadeniach maximálne do výšky sublimitu 1 000,00 EUR Lehotné poistné (EUR)*'
16,32

poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsoby zabezpečenia ZD SZ-5.
SPOLU: | 172,23

Vysvetlivky:
LP = limit plnenia 1 .R = poistenie prvého rizika NH = poistenie na novú hodnotu ČH = poistenie na časovú hodnotu •* možnosť platenia štvrťročne, polročne, ročne

Ďalšie dojednania:
1. Ročný limit plnenia za jednu a všetky škody pre riziko povodeň, záplava je 20% zo súčtu poistných súm pre riziko združený živel, max. 7 251 EUR Výška spoluúčasti pre povodeň, záplava: 10%; min. 170 EUR

2. Pre účely tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na predmety poistenia podľa písmen h), i), a I) uvedených v ods. 3, Článku 4 Výluky z poistenia VPP MP 106-5 (civilné inžinierske stavby, liniové stavby, majetok na otvorenom priestranstve).
Poistenie sa nevzťahuje na predmety menované v ostatných písmenách ods. 3, Článku 4 Výluky z poistenia VPP MP 106-5 a to ani v prípade, že sú zahrnuté v poistnej sume

3. Pre účely tejto zmluvy sa dojednáva, že limit plnenia na jednu a všetky poistné uda osti počas poistného obdobia je 5.000,- EUR/10.000,- EUR pre základné poistenie pre prípad odcudzenia a 5.000,- EUR//10.000,- EUR pre doplnkové pripoistenie pre prípad odcudzenia vzťahujúce sa na úmyselné poškodenie alebo zničenie 

poistenej veci treťou osobou t.j. vandalizmus.
4. Doplnkové pripoistenie pre pripad odcudzenia vzťahujúce sa na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci treťou osobou t.j vandalizmus sa vzťahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách, markízach, vysunutých strieškach a obdobných zariadeniach maximálne do výšky sublimitu 500 EUR/1.000 EUR 

so spoluúčasťou 100 EUR za jedno poistné obdobie.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 8'1 05, IČO: 31 595 545, IČ DPH SK7020000746, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd Sa, vl. č. 3345/B platnosť kalkulačky od 01 09.2022 do 31.12.2022, verzia 27

V Bratislave, dňa: 15.11.2022

Ing. Marek Ragan, MBA, LL.M. 
oddelenie underwritingu

T H i ouíá ,



D2 - Dotazník k poisteniu majetku malých a stredných podnikateľov 
(Vypracuje sa pri agregovanej poistnej sume od 0 do 3 340 000 €) 
PZ č. 4419016214

KOMUNÁLNA 
POISŤOVŇA

VIENNA INSURANCE GROUP

Všeobecné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom
Adresa: Školská 3, Pavlovce nad Uhom, 072 14 IČO: 35543825
Adresa www stránky:............................................................................ Telefón:

Rok založenia: 2003

Informácie o prevádzkovej činnosti

Druh vykonávanej poisťovanej činnosti:
Identifikácia nehnuteľnosti - dátum výstavby/rekonštrukcie: 
Poistná hodnota stanovená:

Detské ihrisko v MŠ, Hracie a cvičiace prvky v areáli ZŠ

• z účtovníctva □ Platca DPH:
• zo znaleckého posudku □ □ áno 0 nie
• oceňovacími tabuľkami (m2/m3 - vyhovujúce zakrúžkujte) □
• klientom □

Informácie o predmete poistenia
PR 1 Neštandardné vyhotovenie objektu - štandardné materiály (tehla, betón,...) 

neštandardné materiály (drevo, plasty,..)
□ áno
0 áno

0 nie 
□ nie

PR 2 Umiestnenie - (napr. horské hotely, prevádzkové budovy, bytové domy a sklady -t.j. 
všade tam, kde je možné očakávať oneskorený alebo sťažený prístup požiarneho 
útvaru - nad 6 min. od vzniku/nahlásenia)

□ áno □ nie

PR 3 Vykurovanie objektu kotlom (tuhé palivo, olej, plyn) nachádzajúcom sa v priamo v objekte 
alebo sa v prevádzke nachádza otvorený oheň (pizzerie, otvorené krby, ...)

□ áno 0 nie

PR 4 Sú prístupové a únikové cesty v budove a jej blízkosti priechodné? □ áno □ nie
PR 5 Nadmerné horľavé obloženie (koberce, linoleum, drevený obklad, PVC,...) 

podlahy alebo steny alebo stropy □ áno O nie
podlahy a steny alebo podlahy a stropy alebo steny a stropy □ áno 0 nie
podlahy, steny a stropy □ áno 0 nie

PR 6 Výška objektu
do 27m (vrátane) Q áno □ nie
koľko metrov má nad 27m
má objekt max. 9 nadzemných podlaží (prízemie + 8 posch.) □ áno □ nie
koľko ďalších nadzemných podlaží objekt má nad 9. podlažím

PR 7 Umiestnenie objektu v blízkosti vodných tokov 
do 50 m □ áno 0 nie
do 100 m □ áno 0 nie
do 200 m □ áno 0 nie
do 500 m □ áno 0 nie
nad 500 m (alebo do 500 m ak je v dostatočnej výške nad hladinou vody) 0 áno 0 nie

PR 8 Je predmetom poistenia stánok alebo kiosk? □ áno 0 nie
PR 9 Poisťuje sa výber? Q áno 0 nie

Z 1 Nachádzajú sa v budove sprinklery ?
pokrytie do 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu

□ áno 
□ áno

0 nie 
ľ 7'1 nie

pokrytie nad 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu □ áno 0 nie
Z 2 Nachádza sa v budove EPS ?

uveďte výrobcu a typ EPS
0 áno □ nie

pokrytie do 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu 0 áno □ nie
nad 50% hodnoty majetku, resp. úžitkovej plochy PML komplexu 0 áno 0 nie

ručná 0 áno 0 nie
automatická - vyvedená na SBS, centrálny pult (24hod) 0 áno 0 nie
automatická - vyvedená na požiarny zbor 0 áno 0 nie

Z3 Vykurovanie - nachádza sa kotolňa (kotol) mimo poisťovanej budovy ? 0 áno 0 nie
Z4 Umiestnenie - umiestnenie prevádzky na dostupnom mieste v obci

(medzi tabuľami obce) s nesťaženým prístupom hasičov, t.j. s dobrou 
dopravnou komunikáciou alebo je tam stály strážnik?

0 áno □ nie

je tam SBS? 0 áno 0 nie

dotaznik_D2_ZŠ Pavlovce 2 1/2



Z5 Sídlo požiarneho zboru sa nachádza v obci/mestskej časti príp. príjazd hasičov 
do 6 min. od vzniku/nahlásenia? □ áno □ nie

Z 6 Zákaz fajčenia na pracovisku □ áno Q nie
Z 8 Je poisťovaná budova vo výstavbe?

„Živé" stavby s prebiehajúcou stav, činnosťou treba poistiť cez stavebno-montážne poistenie / alebo cez živelné poistenie rozostavaných stavieb
□ áno □ nie

Odcudzenie/vandalizmus
PR 10 Je prevádzka umiestnená v stánku, kiosku alebo pojazdnej predajni? □ áno 0 nie
PR 11 Osamelo stojace objekty/v extravil. obce, ktoré sú prechodne prevádzkované □ áno □ nie

Objekty v bežnej prechodne obývanej zástavbe □ áno □ nie
PR 12 Nachádza sa objekt v meste so zvýšeným výskytom trestnej činnosti? □ áno □ nie
PR 13 Poisťuje sa výber? □ áno □ nie
PR 14 Poisťuje sa na prvé riziko? □ áno □ nie

Spôsob zabezpečenia nehnuteľného majetku

Z 9 Dôkladnejšie zabezpečenie poistených vecí ako je predpísané v sadzobníku:
o 1 stupeň vyššie zabezpečenie □ áno 

□ áno
B nie
E nieo 2 stupne vyššie zabezpečenie

Z 10 Umiestnenie prevádzky
na frekventovanom, viditeľnom, osvetlenom mieste, s možnosťou kontroly 
pohybu osôb E áno □ nie

je nainštalovaný kamerový systém (vlastný)? E áno □ nie
Z 11 Nachádza sa prevádzka v dome v ktorom poistený trvalé býva? □ áno E nie

Je prevádzka v bezprostrednej blízkosti (prístavbou) domu poisteného? □ áno E nie

Spôsob zabezpečenia hnuteľného majetku (stroje, zariadenia, inventár)

Súčasné poistenie a škodovosť____________________________________________________________________________
1. Máte v súčasnosti uzavreté poistenie majetku? E áno □ nie

2. Súčasný poisťovateľ Komunálna poisťovňa, a.s. VIG.................

3. Máte s našou poisťovňou uzavreté aj iné druhy poistenia? □ áno E nie

4. Ak áno, aké druhy poistenia : ....................

5. Škodovosť na majetku za posledné 3 roky (uveďte podrobnosti, vrátane počtu, predmetu, príčin a výšky škody v €): 
rok R (aktuálny rok)..............................................................................
rok R - 1............................................................................................................
rok R - 2............................................................................................................

Prehlasujem, že som na všetky otázky odpovedal pravdivo a zaväzujem sa v prípade uzavretia poistnej zrjilpvy oznámiť: :• f- 
Komunálnej poisťovni, a.s. bez zbytočného odkladu všetky zmeny v horeuvedených skutočnostiach.

V Michalovciach, dňa 16.11.2022 ........... ........................ .
Podpis a pečiatka klienta

Vyplňuje obchodný zástupca / maklér

Meno a priezvisko: Jana Dlužanská............................ Názov spoločnosti: Komunálna poisťovňa, a.s. VIG
Číslo: 2700100634..................................................... Adresa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Telefón: 0905 249 032....................................................................
Fax:...........................................................................
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KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA^

VIENNA INSURANCE GROUP

INFORMAČNÝ FORMULÁR K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU 
A ŽIVOTNÉMU POISTENIU BEZ ODKUPNEJ HODNOTY

Názov poisťovne: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Názov poistného produktu: 441. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb 
a podnikajúcich fyzických osôb

Výška ročného poistného, ak je poistná doba kratšia ako jeden rok, výška 
celkového poistného 172,23 EUR

z toho na krytie rizík 87,84 EUR

z toho na úhradu nákladov na uzavretie poistenia 43,06 EUR

z toho na úhradu ostatných nákladov, daňových povinností 
a odvodových povinností poisťovne 41,33 EUR

Poistník svojím podpisom prehlasuje, že bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím 
poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o 
jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému 
poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár“) a tiež prehlasuje, že 
Formulár prevzal v písomnej podobe.

V Michalovciach dňa 16.11.2022

podpis poistníka podpis zástupcu poisťovne



JANUAR.2022KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17,811 05 Bratislava, Slovenská republika
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. oddiel: Sa. vložka č.: 3345/B

ZÁZNAM Z ROKOVANIA SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA S KLIENTOM PRED UZATVORENÍM ALEBO ZMENOU POISTNEJ ZMLUVY
vyhotovený v súlade s ust. zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zák. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o znene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len .záznam").

Meno a priezvisko/meno finančného agenta/zamestnanca E-mail Kontaktný telefón

Ing. Jana Dlužanská dluzanska@kpas.sk 0905 249032

Trvalý pobyt (prechodný pobytj/Miesto podnikania/Sídlo

Štefánikova 2A, 071 01 Michalovce

Právna forma (pri podnikajúcej osobe) Registračné číslo v Národnej banke Slovenska

2700100634

ktorý koná v mene spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31 595 545, (ďalej len „sprostredkovateľ poistenia”) a

A. Meno a priezvisko poístníka ’ B. Meno a priezvisko/obchodné meno/názov osoby, 1 v prospech ktorej má byť uzatvorené poistenie/

vykonaná zmena poistenia alebo zástupcu poistnika (ak je odlišná od osoby v časti A) ”

RNDr. Milan Zolota, PhD,, MBA ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

Trvalý pobyt/Miesto podnikania/Korešpondenčná adresa2 Kontaktný telefón/E-mail Trvalý pobyt/Miesto podnikania/Korešpondenčná adresa2 Kontaktný telefón/E-mail

Školská 3, Pavlovce nad Uhom, 072 14
Rodné číslo Št prfsl. číslo bankového účtu3 lodné číslo Št priši. Čisto bankového účtu3

SR
Ste sankcionovanou osobou?1
Áno' n N® r*i

IČO

Číslo zápisu a označenie registra 

zápisu právnickej osoby alebo 
fyz. osoby podnikatefa

Ste politicky exponovanou osobou?5 (1

Je oprávnená osoba lak je v zmluve idei

ktorý má v úmysle využiť, resp. vy uživ 

k zmene poistnej zmluvy so spoločnos

)ruh dokladu 
totožnosti OP

Čisto 

to

dokladu 

ožnosti

DIČ

i
Ste sánke 
Áno' Q

onovanou osobou?1
Nie ["I

IČO

u a označenie registra 

vnickej osoby alebo 
podnikateľa

ky exponovanou osobou?5'

oprávnená osoba sankciou

nt” *) spísali tento záznam

)ruh dokladu 
totožnosti

355 438 25

Číslo 

to

dokladu 
tožnosti

DIČ

—

Čisto zapi 

zápisu prá 
fyz. osoby

Ste politic

fie | | Je 

(ďalej len „klit

ra pri životnom poistení!) Áno' FT Nie |“ j

ntifikovaná) politicky exponovanou osobou?5 (Iba pri životnom poistení!) Áno' i**l

poisťovacie služby spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 

fou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

ha pri životnom poistení!) Áno5 L] Nie L":

ovanou osobou?5 Áno' F~1 Nie |" |

o rokovaní sprostredkovateľa poistenia s klientom vo vzťahu k uzatvoreniu alebo

POŽIADAVKA A POTREBY KLIENTA S OHĽADOM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Udržanie životnej úrovne v dôchodkovom veku 
w ďalší dôchodok

PI Áno □ Nie

2. Ochrana príjmu a rodiny pred nepredvídateľnými udalosťami 

w strata života, choroba, úraz
í"! Áno pŕ] Nie

3. Budúcnosť vašich deti 
štúdium, štart do života

Q Áno □ Nie

4. Vaše bývanie

>«• kúpa nehnuteľností, rekonštrukcia nehnuteínosti
P*] Áno □ Nie

5. Ochrana vášho majetku
auto, nehnuteľnosti, domácnosť

pHÁno n Nie

6. Iné

« poistenie zodpovednosti, cestovné poistenie, investovanie
f"} Áno p] Nie

FINANČNÁ SITUÁCIA KLIENTA

Príjmy

W čistý príjem EUR

—» počet platov ročne

>-» odmeny EUR

w výplatný deň

Celkové príjmy EUR

Voľné prostriedky EUR

Iné 
skutočnosti

Výdavky

w bývanie EUR

<-» domácnosť EUR

w cestovné EUR

>-» deti EUR

»•» splátky / záväzky EUR

w sporenia / poistenia EUR

r-» ostatné EUR

Celkové výdavky EUR

ZNALOSTI A SKÚSENOSTI 

KLIENTA S OHĽADOM NA 
POSKYTNUTÉ SLUŽBY

J neklient

J bývalý klient

□ súčasný klient

□ lné

ODPORÚČANIA SPROSTREDKOVATEĽA S OHĽADOM NA ZISTENÉ INFORMÁCIE 0 KLIENTOVI KLIENTOM ZVOLENÉ RIEŠENIE

Finančná . . . . .,
služba poistenie majetku

Produkt 441

Finančná 
služba

Finančná . , . .
služba poistenie majetku

Finančná 
služba

Produkt
Produkt . .

návm 4419016214
zmluvy c.

Produkt 
návrh 

zmluvy č.

Zdôvod- Zdôvod- Zdôvod- Zdôvod-
nenie nenie nenie nenie

Náklady 172,23 EUR Náklady Náklady 172,23 EUR Náklady

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu a že prevzal jeho kópiu. Na základe slobodnej voľby klienta je číslo pripravovanej poistnej zmluvy/ 
poistného návrhu 4419016214
Poisťovňa informuje klienta, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Klient prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podfa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, 
že informácie o spracúvaní osobných údajov je merné nájsf na webovej stránke poisťovne.

Klient berie na vedome, že tento záznam nie je návrhom na uzatvorenie poistnej zlmuvy v zmysle príslušných občiansopravnych predpisov. Klient zároveň berie na vedomie, že informácie nachádzajúce 

sa v tomto zázname poskytuje sprostredkovatefovi poistenia v zmysle zákona č 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a že budú spracúvané v informačnom systéme 
sprostrerärwateía poistenia, resp. spoločnosti KOMUNÄLNA poisťovňa, a s. Vienna Insurance Group.

Sprostredkovateľ poistenia týmto vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu klienta ako aj overil ostatné údaje uvedené v tomto zázname na základe jeho dokladu 
totožnosti (0P/PA9výpis ORSR. ŽRSR alebo iného regŕstra'dokladu o DIG) Sprostredkovatel poistenjavyhfasuje. že na základe klientom poskytnutých informácií týkajúcich sa jeho požiadaviek, potrieb, 

skúsenosti, znalosti a finančnej situácie je klientom zvolená poistná zmluva (ďalej len _PZ“) pre kiierfe vhodná/nevbodná/nie je možné určiť (nehodiace sa prečiarkut)1 V prípade označenia „nevhodná" 
alebo .nie je možné určiť' sa sprostredkovaná zmluva o poskytnutí finančnej služby považuje za rwvhedriu pre klienta, na čo sprostredkovatel poistenia klienta upozorňuje a odporúča mu starostlivo 

zvážiť či aj napriek uvedenej skutočnosti uzavrie túto zmluvu!

v Michalovciach Dňa 16.11.2022
Čas jednania (hod.: min.) 11:10

Jana Dlužanská

Klient prehlasuje, že pri rokovaní o uzatvorení poistnej zmluvy odmietol poskytnúť sprostredkovatefovi informácie o svojich:

Meno a priezvisko sprostredkovateľa poistenia / podpis ,
(v prípade finančného agenta uveďte meno a priezvisko osoby zasťiipupjjíiíj / 

tohto finančného agenta)

požiadavkách a potrebách | [ skúsenostiach a znalostiach j | finančnej situácii a napriek tomu trvá na uzatvorení zvolenej poistnej zmluvy

’ Ak je táto osoba Sankcionovanou osobou podfa Smernice č. CO-1/20*9 Program vlastnej činnosti na ochranu pred legahzaoou prijmew z trestnej činnosti a pred fkiarcovarwn terorizmu 
a o opatreniach vo vzťahu k MedzirwDďiýin sankciám (ďatej len "Program’) je potrebné vyplniť Rozšírený proti kfento a oznámiť zodpwednej osobe Obchod je zakázané uzatvoriť bez 
súhlasu zodpovednej osoby.

2 Ak štát p&rtxto klienta je v súlade s článkom 15ods. 1 Programu, je potrebné postupovať podá článku 15 ods. 2 až 4 Programu. Obchod je zakázané uzatvonť bez súhlasu zodpoved 
nej osoby.

3 Vypfcv sa ten v prípade ronovama o nutnosti uzatvorenia žnotnebo postená. Ak je účet v krajne podlá čiánku 15 ods. 1 Programu alebo v krajne mimo EHP je potrebné vyplniť

Meno a priezvisko osoby (paličkovým písmom) podpis klienta

4 Vyplní sa Rozšírený profil klienta, ak
existuje skutočnosť vzbudzujúca podozrenie. Je Mient vykonáva neotvykk- obchodnú operáciu.

• klientom je právnická osoba alebo osoba bez právnej subjektivity. ktorá je prostnedkom na držbu osobného majetku. 
■ klientom je spoločnosť, v ktorej môžu pôsobiť splnomocnení akcionári alebo spoločnosť, ktorá vydáva akcie na doručiteľa.
- klient vo svojej podnikatefskej činností mtenzt/ne využíva hotovosť.
• vlastnícka štruktúra klienta sa javí ako neobvyklá alebo nadmieru zložitá vzhíadom na povahu obchodnej činnosti

Rozšírený proťJ kkenta a oznámiť zodpovednej osobe Obchod je zakázané uzatvoriť bez súhlasu zodpovednej osoby

J^ilan Zolota

INŠTRUKCIA PRE SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA1 Túto stranu záznamu (strana 1/41 ie ootrebné woísať vždv. (Tzn. Dri rokovaní o možnosti uzavretia akéhokoľvek druhu ooistenia.l Strana 1/4
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INFORMÁCIE PRE KLIENTA

1. Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545 (ďalej len 
„Poisťovňa“) týmto poskytuje klientovi informácie v súlade s ustano
vením § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2015 Zz. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoP“) v spojení 
so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finanč
nom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZFS") prostredníctvom*:
a. Svojho zamestnanca .!?.?:.^.9!^.?^............................... ,

ktorý koná v mene spoločnosti na základe Pracovnej zmluvy 
v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

b. Viazaného finančného agenta .................................................. 
vykonávajúceho sprostredkovateľskú činnosť v súlade s ustano
veniami ZFS (ďalej len „VFA"). VFA vykonáva sprostredkovanie 
poistenia na základe zmluvy s poisťovňou. Zmluva má výhradnú 
povahu. VFA je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska 
(ďalej len „NBS“) číslo rozhodnutia/rozhodnutí..................
zo dňa........................ , na základe ktorého je oprávnený vyko
návať sprostredkovanie v sektore........................................
Tieto informácie je možné overiť na internetovej stránke NBS 
regfap.nbs.sk/search.php. (ďalej len „sprostredkovateľ poiste
nia")

2. Odplatou sprostredkovateľa poistenia za uzatvorenie poistnej zmluvy 
je finančná odmena od Poisťovne - variabilná zložka platu/provízia 
sprostredkovateľa poistenia*, ktorá je určená Pracovnou zmluvou/ 
Zmluvou o sprostredkovaní* medzi sprostredkovateľom poistenia 
a Poisťovňou. Finančnú odmenu obdrží sprostredkovateľ poistenia 
len vtedy, pokiaľ bude poistná zmluva platne uzatvorená a riadne 
zaplatené príslušné poistné.

3. Klient, ktorému sprostredkovateľ poistenia poistenie sprostredko
val, žiaďa/nežiada* informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie 
jeho poistenia. Výška odmeny za sprostredkovanie poistenia pre 
sprostredkovateľa poistenia za uzatvorenie poistnej zmluvy je:

4. Sprostredkovateľ poistenia nemá účasť na základnom imaní alebo na 
hlasovacích právach v Poisťovni.

5. Poisťovňa nemá účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích 
právach sprostredkovateľa poistenia.

6. Klient je informovaný o skutočnosti, že neuhrádza sprostredkovateľo
vi poistenia odplatu ani žiadne ďalšie plnenia za sprostredkovanie po
istenia. Sprostredkovateľ poistenia nie je oprávnený účtovať klientom 
žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s uzatvorením poistnej 
zmluvy.

7. Klient platí poistné výhradne v prospech účtu Poisťovne. Platobné 
podmienky sú uvedené v poistnej zmluve a všeobecných poistných 
podmienkach Poisťovne a môžu sa líšiť v závislosti od frekvencie 
platenia poistného, priznávaných výhod, zliav a bonusov, spôsobu 
platenia poistného alebo iných okolností určených Poisťovňou. Tie
to informácie sú súčasťou poistnej zmluvy, poistných podmienok či 
iných zmluvných dojednaní Poisťovne, odovzdaných klientovi spolu 
s poistnou zmluvou.

8. Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojedna
nia, ako aj výška poistného Poisťovne sú poskytnuté priamo z Pois
ťovne.

9. Sprostredkovateľ poistenia nie je oprávnený poskytovať klientovi vý
hody finančnej, hmotnej alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa 
nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

10. Poistné zmluvy, dojednávané a uzatvárané prostredníctvom sprostred
kovateľa poistenia sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a poistnými podmienkami Poisťovne. Uzatvorením poistnej zmluvy je 
klient je povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poistnými a obchod
nými podmienkami, zmluvnými dojednaniami, ako aj platnými právny
mi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú k uzatvorenému 
poisteniu a tejto povinnosti si je vedomý. Klient berie na vedomie, že 
nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zá
nik poistnej zmluvy, finančné sankcie, poprípade trestnoprávny postih 
v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. Poistná zmluva, ktorú klient uzatvára, predstavuje najmä záväzok 
Poisťovne poskytnúť poistné plnenie v prípadoch predpokladaných 
poistnou zmluvou, a záväzok klienta platiť za poistenie poistné vo výške 
dojednanej v poistnej zmluve.

12. V prípade porušenia povinností zo strany sprostredkovateľa poiste
nia môže klient podať sťažnosť na výkon činnosti sprostredkovateľa 
poistenia pri sprostredkovaní poistenia, a to písomne na adrese sídla 
Poisťovne alebo ústne, pričom o tom musí byť vyhotovená zápisnica 
v 2 vyhotoveniach a musí byť podpísaná oboma stranami. Poisťovňa 
je povinná informovať klienta o vyriešení jeho sťažnosti do 30 dní od 
jej doručenia. V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient 
podať sťažnosť NBS, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa 
ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1,813 25 Bratislava 1.

13. Spor medzi klientom a sprostredkovateľom poistenia je takisto možné 
riešiť mimosúdne:
a. alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle zákona 

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b. mediácia v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o dopl
není niektorých zákonov,

c. rozhodcovské konanie v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o roz
hodcovskom konaní,

d. spotrebiteľské rozhodcovské konanie v zmysle zákona č. 335/2014 
Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a dopl
není niektorých zákonov.

14. Sprostredkovateľ poistenia informuje klienta, že v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2019/2088 z 27. novembra 
2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných 
služieb nepovažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť za relevantné z na
sledovných dôvodov. Sprostredkovateľ poistenia vykonáva finančné 
sprostredkovanie výlučne pre spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratisla
va (ďalej len „KOMUNÁLNA“), ktorá spôsob zohľadnenia a začlenenia 
týchto rizík uvádza v dokumente KID ako aj na svojej webovej stránke, 
pričom sprostredkovateľ poistenia má po posúdení obsahu tejto infor
mácie za to, že pri výkone finančného sprostredkovania nie je z jeho 
pohľadu relevantné začleniť riziká ohrozujúce udržateľnosť inak alebo 
nad rámec ako ich začleňuje spoločnosť KOMUNÁLNA.

y Michalovciach dňa..16:.11.:2022
sprostredkovateľ poistenia klieď

* nehodiace sa prečiarknite
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Dodatok OPP

Dodatok č. 1, 
ktorým sa menia a dopĺňajú 

Osobitné poistné podmienky pre prípad živelných udalostí (OPP Z 156-6) a 
Osobitné poistné podmienky pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 206-6)

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné poistenie majetku miest a obcí, ktoré dojednáva spoločnosť 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „po
isťovňa“), upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podni
kajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-6“), Všeobecné po
istné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických 
osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP ZP 606-6“), 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných 
udalostí (ďalej len „OPP Z 156-6“), Osobitné poistné podmienky pre 
poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (ďalej len 
„OPP OV 206-6“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla 
(ďalej len „OPP SK 256-6“) v znení tohto dodatku (ďalej len „Dodatok 
OPP“) a poistná zmluva.

2. Dodatok OPP je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňa 
jej znenie a v nižšie uvedenom rozsahu mení znenie OPP Z 156-6 
a OPP OV 206-6.

Článok 2
Predmet Dodatku OPP

1. Dodatok OPP sa vzťahuje na poistenie majetku obcí, miest, mest
ských častí, krajov, organizačných zložiek územnosprávneho celku, 
spoločností vo vlastníctve územnosprávneho celku (napr. technické 
služby), príspevkových a rozpočtových organizácií územných samo
správnych celkov (napr. divadlá, kultúrne domy, školy).

2. Dodatkom OPP sa menia ustanovenia osobitných poistných podmie
nok v rozsahu uvedenom v Čl. 3 a nasl.

Článok 3
Plnenie poisťovne

1. V Čl. 6 sa ods. 3 OPP Z 156-6 nahrádza novým odsekom 3, ktorý 
znie:
„ 3.1/prípade poistnej udalosti spôsobenej atmosférickými zrážkami 
poskytne poisťovňa poistné plnenie maximálne do výšky 1000 EUR 
pre jednu a všetky škody v jednom poistnom období pre poistenie 
budov a/alebo súboru/výberu poistených vecí/zásob, so spolu
účasťou vo výške 100 EUR.“
V Čl. 6 sa ods. 4 OPP Z 156-6 nahrádza novým odsekom 4, ktorý 
znie:
„4. V prípade poistnej udalosti spôsobenej nepriamym úderom 
blesku poskytne poisťovňa poistné plnenie najviac do výšky 2 % 
z dojednanej poistnej sumy pre poistenie budov a/alebo súboru/ 
výberu poistených vecí/zásob, maximálne však 1 000 EUR pre jed
nu a všetky škody v jednom poistnom období, so spoluúčasťou vo 
výške 100 EUR.“

2. Odchylne od čl. 3 ods. 1 písm. c) OPP OV 206-6 sa dojednáva, že 
poisťovňa poskytne poistné plnenie za škody na poistených veciach 
vzniknutých alebo spôsobených estetickým poškodením predmetov poiste
nia najviac do výšky 20 % z poistnej sumy dojednanej pre riziko van
dalizmu podľa čl. 2 ods. 2 OPP OV 206-6 na stavebných súčastiach 

nehnuteľností, maximálne však 1 000 EUR pre jednu a všetky škody 
v jednom poistnom období, so spoluúčasťou vo výške 100 EUR.

3. Ak bolo dojednané živelné poistenie budovy podľa OPP Z 156-6, po
isťovňa uhradí poistné plnenie podľa OPP SK 256-6 až do výšky 
1 000 EUR za jednu a všetky škody v poistnom období v prípade 
rozbitia skla v tejto poistenej budove.

Článok 4
Poistné riziká

1. V Čl. 2 ods. 2 sa písm. b) OPP Z 156-6 mení takto: 
„b) búrlivým vetrom alebo krupobitím,“.

Článok 5
Výklad pojmov

Pre účely poistenia majetku miest a obcí podľa Dodatku OPP sa:
1. Čl. 9 OPP Z 156-6 sa dopĺňa o nový odsek 19, ktorý znie:

„ 19. Búrlivý vietor je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu dosa
hujúce v mieste poistenia rýchlosť min. 60 km/h. Ak nie je táto 
rýchlosť v mieste škody zistiteľná, je poistený povinný preukázať, 
že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne 
udržiavaných budovách alebo podobne odolných iných veciach, ale
bo že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo budovy, 
v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku 
búrlivého vetra. Za škodu spôsobenú búrlivým vetrom sa považujú 
aj škody spôsobené vrhnutím iného predmetu búrlivým vetrom na 
poistenú vec. “

2. V Čl. 8 OPP OV 206-6 sa dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:
„9. Vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej 
veci treťou osobou, inou osobou ako poisteným alebo jeho zamest
nancom alebo inou osobou, ktorá konala na pokyn alebo so súhla
som niektorej z vymenovaných osôb. Škoda musí byť oznámená 
a vyšetrovaná príslušným orgánom polície. “

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články poistných podmienok a zmluvných dojednaní uve
dených v poistnej zmluve zostávajú nedotknuté. Ak ustanovenia 
poistných podmienok a zmluvných dojednaní uvedených v poistnej 
zmluve upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a po
isteným odlišne od Dodatku OPP, majú ustanovenia Dodatku OPP 
prednosť pred ustanoveniami poistných podmienok a zmluvných 
dojednaní uvedených v poistnej zmluve pokiaľ by sa použitie oboch 
ustanovení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia poistných podmienok 
a zmluvných dojednaní uvedených v poistnej zmluve a Dodatku OPP, 
ktoré si neodporujú, platia popri sebe.

2. Od ktoréhokoľvek ustanovenia Dodatku OPP je možné sa odchýliť 
v poistnej zmluve. V tomto prípade majú ustanovenia poistnej zmluvy 
prednosť pred ustanoveniami Dodatku OPP.

3. Dodatok OPP bol schválený predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁL
NA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť 
dňom 01. 06. 2021.

vi


