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zmluva

Poistitel:

ICO:
Zastúpená:

a

Poistník:

ICO:

Obchodnýre
Oddiel: Sro;

Zastúpená:

'

1
11

uzatvárajú

v

zmysle ustanovení

Obcianskeho zákonníka

a

všeobecn

·

ch

poistných podmienok poistnú zmluvu

císlo

Zaciatok poistenia:

28.5.2018

Koniec poistenia:

na

Druh

Úcinnost zmeny: 28.5.2018

neurcilo

poistenia:
Rocné

Všeobecná

poistné:

zodpovednost
580,00 EUR

Rocné

poistné

Splatnost: 28.

celkom:
5. bežného

580,00 EUR

roka

Splátka poistného:
580.00 EUR
Zmluvné

dojednania:

UNIQA poistovna, a.s.
Lazaret.ská 15, 82007

lnfolinka:
Bratislava

27

Slovenská republika

Obchodný register

Web:

E-mail:
Okresného

súdu

Bratislava

( +421)

2 32 600 100

http://www.uniqa.sk
poistovna@uniqa.sk

1, Oddiel:

Sa, vložka císlo: 843/B

ICO: 00

653 501

DIC:2021096242
IC DPH: SK7020000229

PZc.-
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Druh

poistenia: Všeobecná
zodpovednost
Všeobecné
zmluvné
dojednania:
Pre

druh

tento

škodu

poistenia

platia Všeobecné

2017, doplnené
uvedenými v tejto zmluve.
Osobitné zmluvné dojednania:
-

Podmienkypoistenia:
1. Poistenie sa
vztahuje
výšky poistnej sumy.
2. Poistenie sa
vztahuje

na

na

poistné

modifikované

a

náklady

trov

podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za
a
inými prílohami pre tento druh poistenia.

klauzulami

súdneho

škody spôsobené

konania

prenajatej nehnutelnosti

na

poistnej sumy.
3. Poistenie
VPPZ do

vztahuje na
výšky poistnej sumy.

4. Poistené
-

-

maloobchod

upratovacie

sa

cinnosti

v

zodpovednost

za

právnej obhajoby

a

škodu

v

vyplývajúcu z vlastníctva

v

rozsahu

VPPZ

VPPZ

rozsahu

nehnutelností

do

v

do

výšky

rozsahu

zmysle VOR:

velkoobchod,

a

práce

prenájom nehnutelností
spojených s poskytovaním iných než
prenájmom
opravy vyhradených technickýchzariadení zdvíhacích
uskutocnovanie
búracie a rucné výkopové práce
maliarske, natieracské a sklenárske práce
-

základných služieb

spojených

s

-

-

-

-

montáž, rekonštrukcia a údržba
vyhradených technických zariadení
Poistenie sa okrem výluk uvedených
vo VPPZ nevztahuje ani
na:
a) akékolvek škody spôsobené

stavieb

a

ich

zmien

-

5.

-

zdvíhacích

výbušninou,
b) škody spôsobené poddolovanim,
podkopaním, vibráciami alebo zhutnovaním
c) akékolvek cinností vykonávané v baniach alebo
tuneloch,
d) škody spôsobené atmosferickými zrážkami
pri realizácií výstavby, prestavby alebo
alebo podkroví,
úpravy striech
e) škody spôsobené s hlbinnýmiprácami.
f) škody spôsobené
výkopovou alebo
demolacnou
cinnostou
na
nadzemných alebo podzemných
kábloch, vedeniach alebo potrubiach.

Miesto

Predmet

poistenia:

Územná platnost SR

poistenia:

ŠKODANA MAJETKU, ŽIVOTEA ZDRAVÍ
TRETEJ
OSOBY 2. NÁKLADY
NA OBHAJOBU POISTENÉHO
Spoluúcast ciastka:
2 000,00 EUR
1.

UNIQA poistovna, a.s.
15, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Lazaretskä

Obchodný register Okresného

súdu

Poistná

lnfolinka: (+421) 2 32600100
Web: http://www.uníqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk
Bratislava

suma

580 000,00 EUR

1, Oddiel: Sa, vložka císlo: 843/B

Rocné

poistné

580.00 EUR

ICO: 00 653

501

DIC:2021096242
IC DPH: SK7020000229

PZc.Úcinnosf zmeny: 28.5.2018
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VYHLÁSENIAPOISTNÍKA
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že ml
bol riadne
v dostatocnom
casovom
predstihu pred podpisom
poistnej zmluvy (dalej len .zmluva")
obchodným zástupcom poistitela (osobou
sprostredkujúcou poistný produkt)
poskytnutý Informacný dokument
o
príslušnom
poistení
(IPID) vypracovaný v súlade
so
smernicou
Európskeho
parlamentu
a
Rady (EÚ) 2016/97
a
Vykonávacím nariadením
Komisie
(EÚ) 2017/1469, tak aby som mohol prijat
informované rozhodnutie o uzavretí
poistnej zmluvy.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol
oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými
poistnými podmienkami,
zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami
uvedenými v tejto poistnej zmluve alebo prílohách,
prevzal
ich a
súhlasím s nimi. Zároven svojim
som
podpisom potvrdzujem pravdivost uvedených
údajov a žiadam o uzatvorenie /zmenu
poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy.
Poistnik berie na vedomie, že osobné
údaje uvedené v zákone o poistovníctve c, 39/2015
Z.z. je poistilel oprávnený
spracúvat v zmysle § 10 ods. 2 a ods. 3
písm. b) zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov aj bez súhlasu
dotknutých osôb. Rovnako berie na vedomie, že
osobné
údaje môžu byt' predmetom cezhranicného
EU a švajciarska ako
do krajín
prenosu
aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú
úroven
ochrany osobných údajov a to iba
v prípade,
ak je prenos
nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi
dotknutou
osobou
a
poistitelom. Poistnik
na vedomie, že
berie
poistitel je oprávnený v súvislosti s výkonom
poistovacej cinnosti osobné údaje poistnika poskytnút
alebo
sprístupnit tretej strane.
Aktuálny zoznam
spolocnosti, ktorým sa osobné
údaje môžu
poskytnút alebo
sprístupnit je zverejnený na internetovej stránke
poistitela. Osobné
údaje dotknutej osoby nebudú
Poistnik prehlasuje, že bol
zverejnované
oboznámený so všetkými skutocnostami vyplývajúcimi
z § 15
ods. 1 zákona
o
ochrane
osobných údajov. Zároven potvrdzuje, že
svoje osobné údaje poskytol dobrovolne, bez nátlaku
a že uvedené
údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.
osobné
PrehlasuJe, že ako dotknutá osoba bol poucený o
svojich právach uvedených v §
28 zákona o ochrane
osobných údajov. Zároven berie na vedomie, že
informácie podla § 15 ods. 1 a § 28
umiestnené na webovei stránke
zákona sú
.

·

-

·-•--

··-··"

·"

VYHLÁSENIESPROSTREDKOVATELA
Vyhlasujem, že som ako obchodný zástupca

poistitela zaznamenal
na
základe informácii poistnika
aj jeho skúsenosti
a znalosti
týkajúce sa
poistenia. Na základe
vyhlasujem,že poistný produkt, ktorý si uzatvára
poistnik je pre poistnika vhodn ·.
a

potreby. financnú

situáciu

UNIQA poistovna, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Slovenská republika

Obchodný register Okresného

ako

lnfolinka: {+421) 2 32600100
27

súdu

Web: http://www.uniqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk

Bratislava

1, Oddiel:

Sa, vložka císlo: 843/B

jeho požiadavky
týchto informácií

ICO: 00 653 501
DIC: 2021096242

ICDPH:SK7020000229
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Úplnéznenie

poistne· zmluv

c

1/3

zmysle dodatku

Poistitel:

c. 1

ICO:

Zastúpená:

uzatvárajú v zmysle ustanovení
poistnej zmluve

Obcianskeho zákonníka

k

a

všeobecnýchpoistných podmienok

tento dodatok c.t

císloZaciatok poistenia.
Koniec poistenia:

28.5.2018
na

Úcmnostzmeny·

neurcilo

9.1.2020

Druh poistenia:

Rocné

Všeobecná zodpovednost
Rocné

Dan

z

Poistné

poistné

na

poistenia
za

Splatnost:

krytie rizík:

poistné

na

krytie rizika
630.00

eur

630,00

eur

(8 %);

poistné

obdobie vrátane
28. 5. bežného roka

Splátka poistného

vrátane

dane:

eur

680.40

eur

eur

dane

Zmluvné dojednania:

UNIQApoistovna,a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika

Obchodnýregister Okresného

50,40
680,40

súdu

lnfolinka; (+421) 2 32 600 100
Web; www.uniqa.sk
E-mail;

poistovna@uniqa.sk

Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka
tislo; 843/B

ICO: 00 653 501

DIC:2021096242
IC DPH: SK7020000229

.
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Všeobecná zodpovednost
dojednania:

zmluvné
Pre tento

druh poistenia platia Všeobecné
poistné podmienky pre zmluvné poistenie
zodpovednosti za
2017, doplnené a modifikované klauzulami
a
inými prílohami pre tento druh poistenia
uvedenými v tejto zmluve.
škodu
Osobitné

zmluvné

-

dojednania:

Podmienky poistenra
1. Poistenie
sa
vztahuJe
výšky poisinej sumy.
2 Poistenie
sa
vztahuje
poistnej sumy.
3. Poistenie

na

na

náklady

trov

súdneho

škody spôsobené

vztahuje na zodpovednost
VPPZ do výšky poistnej
sumy.
4. Poistené Cinnosti v
zmysle VOR:
maloobchod a velkoobchod,
sa

za

konania

právnej obhajoby

a

prenajatej nehnutelnostt

na

škodu

vyplývajúcu

z

v

vlastníctva

rozsahu

v

rozsahu

VPPZ

VPPZ

nehnutelnosti

do

v

do

výšky

rozsahu

-

upratovacie

práce
prenájom nehnutelnosti
spojených s poskytovaním iných než základných
služieb
prenájmom
opravy vyhradených technických zanadenl
zdvíhacích
uskutocnovanie stavieb a ich zmien
búracie a rucné výkopové práce
maliarske. naberacské a sklenárske práce
-

-

spojených

s

-

-

-

-

montáž. rekonštrukc,a
a údržba
vyhradených technickýchzanadeni
5. Poistenie sa okrem výluk
uvedených vo VPPZ nevztahuje ani na
a) akékolvek škody spôsobené výbušninou,
-

-

zdvíhacích

b) škody spôsobené poddolovanim.
podkopanim, vibráciami alebo zhutflovanim
c) akékolvek cinnostJ vykonávané v baniach alebo
tuneloch
d) škody spôsobené atmosferickými zrážkami
pri reahzácrl
výstaVby, prestavby alebo úpravy stnech
alebo podkroví.
e) škody spôsobené s hlbinným,prácami,
f) škody spôsobené
výkopovou alebo
demolacnou
cinnostou
na
nadzemných alebo podzemných
kábloch. vedeniach alebo potrubiach.

Miesto poistenia:

Predmet

Územná platnost

SR

poistenia:

Poistná

ŠKODA NA MAJETKU, ŽIVOTEA ZDRAVÍ
TRETEJ
OSOBY 2. NÁKLADY
NA OBHAJOBU POISTENÉHO
Spoluúcast ciastka
2 000,00 eur

suma

1.

UNIQApoistovna, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika

Obchodný register Okresného

súdu

na

700 000.00

lnfolinka: (+421) 2 32600100
Web:

www.uniqa.sk

E-mail:
Bratislava

poistovna@uniqa.sk

1, Oddiel:

Rocné

Sa, vložka císlo: 843/B

eur

poistné
krytie rizika

630.00

ICO:00

eur

653 501

DIC:2021096242
IC DPH: SK7020000229

.
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VYHLÁSENIAPOISTNÍKA
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že mi
bol
riadne v dostatocnom
casovom
predstihu
pred podpisom po1stne1
zmluvy (dalej len ..zmluva") obchodným
zástupcom poistitela
(osobou
sprostredkuJúcou poistný produkt) poskytnutý
Informacnýdokument o prislušnom poisteni (IPID)
vypracovaný v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady EÚ)
2016/97
a
Vykonávacím nariadením
Komisie
(EÚ) 2017/1469, tak aby som mohol
pn1ar informované rozhodnube
o
uzavretí
poistnej zmluvy
Svojim podpisom potvrdzujem, že som
bol
oboznámený s príslušnými platnými všeobecným,
po1stným1 podmienkami.
zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami
uvedeným, v
.

tejto poistnej zmluve

Zároven

nimi.

svojim

podpisom

rozsahu

tejto poistnej zmluvy.

Beriem

na

vedomie.

www.uniga.s?. ako aj

potvrdzujem pravdivost

podmienky v pisomne, forme sú k d1spoziai
pobockách, resp. obchodnýchmiestach poistitela.
-

vedomie,

na

parlamentu

že

rozsahu

a

stanovenom

zalsfovacou

prílohách.

žiadam

a

prevzal

ich

som

a

uzatvorenie/zmenu

o

súhlaslm

s

poistenia

v

cinnostou.

a

po1slovna,
z

27.

aprlla

a.s.

2016

zrušuie smernica
poistnej zmluve v rámci

v

to

na

verejne

dostupnej mtemetovs]

stránky poistitela

VYHLÁSENIA
POISTNÍKA

UNIQA

Rady (EÚ) 2016/679
pohybe takýchto údaiov. ktorým sa
v

alebo

údajov

že
na

OCHRANA OSOBNÝCHÚDAJOV
Beriem

uvedených

jeJ sprostredkovatelia

a

o

ochrane

95/46/ES
cmnosti

spracúvajú

fyzických osób
(všeobecné
v

sektore

zmysle

v

nariadenia

Európskeho

spracúvani

pn

nariadenie

osobných údajov a o volnom
ochrane
údajov) moje osobné údaje

o

poistenia

a

cinnosti

dobu

súviSJac:ich

s

poistovacou

a

nevyhnutne potrebnú na zabezpecenie práv a
povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného
na
základe poisme] zmluvy. Spracúvanie
mojich osobných údajov je v súlade s clankom 6
ods. 1 písm. b)
všeobecného nariadenia o ochrane
osobných údajov potrebné na plnenie tejto
poistnej zmluvy.
Zároven
beriem
na
vedomie. že moje osobné
údaje môžu byt poskytnuté aj iným subjektom
podnikajúcim v oblasti
poistenia, zaistenia
vztahu

po

založeného

a

Vyhlasujem. že

bankovníctva.

za

úcelom

uzavretia

tejto

poistnej zmluvy

poskytnuti

osobných údaiov Po1sfovatefov, UNJQA poistovna.
informovaný/á o mojich právach vyplývajúcich zo
spracúvania
mojich osobných
mojich osobných údajov do tretích krajín. o
povirmosh osobné
údaje poskytnút v súvislosti so zákonnými
alebo
zmluvnými požiadavkami. ako aj o dalších
relevantných skutocnostiach obsiahnutých v dokumente
"Informácie o podmienkach
oznacenom
ako
a.s.

boVa

som

údaiov,

o

dostatocne

pn

zrozumitelne

a

prenose

spracúvania

o

ktorého

jedno

vyhotovenie

spracúvaní

VYHLÁSENIESPROSTREDKOVATELA
Vyhlasujem. že som
ako
obchodný zástupca poisbtera zaznamenal
poŽladavkya potreby. financnú situáciu
ako aJ jeho skúsenosti
a znalosti
informácií vyhlasujem, že
poistný produkt, ktorý si uzatvára po,stnlk je
pre

--

v............................

na

osobne

som

osobných

základe

týkaJúce sa
po1stnika vhodný

alebo

údajov

informácii
poistenia.

sú

elektronickou

dostupné

poistnika
Na

základe

jeho
týchto

dna
..

UNIQA poistovna, a.s.
Krasovského

15, 851 01 Bratislava

Slovenská republika

Obchodný register Okresného

súdu

lnfolinka: (+421) 2 32600100
Web: www.uniqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk
Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka tislo:
843/B

na

ICO: 00 653 501

DIC:2021096242
ICDPH:SK7020000229

