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Krasovského 15, 851 01 Bratislava
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Tel. (+421) 2 32 600 100, Web: www.uniqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk, IŠO: 00 653 501
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Oddiel Sa, Vložka č. 843/B
Šíslo návrhu:

Firma & Ochrana

Návrh

OblasÍ 80300

9160115405

Poistník a Poistený
Obchodné meno:

Obec Myslina

IŠO:

00323268

Sídlo:

Myslina 19, 06601 Myslina

DIŠ: 2021232774

Kategória klienta:

01

Ob. register alebo iná evidencia podnikateÍa, číslo zápisu: ............, ..........
Tel. číslo / mobil:

421905629284

Email: obexmyslina@gmail.com Súhlas s komunikáciou emailom

Platenie DPH:

Poistník NIE JE registrovaný platca DPH

Štát: Slovensko, Danová príslušnosÍ: Slovensko, Politicky exponovaná osoba: nie, Účel poistenia: neživotné
poistenie, Štatutár: Helena Podolinská starosta
Doba trvania poistenia

začiatok poistenia

13.05.2020

koniec poistenia

na neurčito

Periodicita platenia

počet splátok

ročne

splátka ku dnu

13.5.

Spôsob platenia

prevodom z účtu

1

Druhy poistenia
Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
Poistenie elektroniky
Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži
Výška poistného:

Ročné poistné na krytie rizík na poistnú zmluvu:

185,40 EUR

Dan z poistenia (8%):

14,83 EUR

Poistné za poistné obdobie vrátane dane

200,23 EUR

Splátka poistného vrátane dane:

200,23 EUR

SúčasÍou poistnej zmluvy je aj paušálna deklarácia (Klauzula 80C001)
Druh poistenia:

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

PodoblasÍ:

80301/80302/80303

Pre tento druh poistenia platia VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE POŽIARU A NÁSLEDNÉHO
PRERUŠENIA PREVÁDZKY - 2017
Miesto Poistenia
Názov prevádzky:

obec

Ulica, číslo, poschodie, miestnosÍ: Myslina
PSŠ:

066 01

Mesto:

Myslina

PoisÍované činnosti
Štatistický kód

Riziková trieda

Popis činnosti

1185

1

obecný úrad - obce

Materiálna škoda
Dojednáva sa, že pokial nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisÍujú sa všetky
veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.
Položky predmetu poistenia
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22

Prevádzkovo-obchodné
zariadenia na otvorenom
priestranstve

Požiar

10 000,00 EUR

8,80 EUR

Voda
Živel

10 000,00 EUR
10 000,00 EUR

4,00 EUR
60,00 EUR

Ročné poistné za poistenie požiarnych nebezpečí:
Ročné poistné za poistenie živelných nebezpečí:

8,80 EUR
60,00 EUR

Ročné poistné za poistenie vody z vodovodu:
Ročné poistné za druh a miesto poistenia:

4,00 EUR
72,80 EUR

SpoluúčasÍ:

65 EUR

Ročné poistné za druh a miesto poistenia po zÍave:

36,40 EUR

Informácie o poistenom majetku
Lokalita?

V obci

Poistné sumy sú vrátane DPH?

Áno

Vizuálne zhodnotenie poisÍovaných nehnuteÍností a hnuteÍných vecí

Udržiavané

Protipožiarne zabezpečenie - hasiace prístroje

Áno

Protipožiarne zabezpečenie - sprinklery

Nie

Protipožiarne zabezpečenie - elektronická signalizácia

Nie

Poistené budovy boli dané do užívania podÍa platných predpisov a nachádzajú sa v
technicky bezchybnom stave, resp. ak sa poisÍujú budovy aj vo výstavbe majú platné
stavebné povolenie?

Áno

Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené?

Áno

Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov?

Áno

Je v objekte samočinné hasiace zariadenie?

Nie

Je v objekte samočinná elektrická požiarna signalizácia s vývodom na nepretržitú slyžbu?

Nie

Spôsob vykurovania?

Ústredné

Kúrenie - Tuhé palivo?

Áno

Kúrenie - Plynové?

Nie

Kúrenie - Elektrické?

Nie

Druh strechy?

Plochá

VzdialenosÍ vodného toku?

Do 20 m

Kúrenie - Horúcovodné?

Nie

Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byÍ týmto poistením kryté?
NIE
Druh poistenia:

Poistenie elektroniky

PodoblasÍ:

80307

Pre tento druh poistenia platia VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ELEKTRONICKÝCH
ZARIADENÍ A NÁSLEDNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY 2017
Miesto Poistenia
Názov prevádzky:

obec

Ulica, číslo, poschodie, miestnosÍ: Myslina
PSŠ:

066 01

Mesto:

Myslina

PoisÍované činnosti
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Štatistický kód

Popis činnosti

1185

obecný úrad - obce

Materiálna škoda
Dojednáva sa, že pokial nie je explicitne/výslovne uvedené inak, poisÍujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v
predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.
Položky predmetu poistenia

Nebezpečie

01

Telekomunikácie, rozhlasové a
televízne zariadenia

Elektronické a
elektrotechnické
zariadenia a prístroje (do
15 rokov)

Poistná suma

Ročné poistné
na krytie rizika

26 746,00 EUR

237,50 EUR

Zoznam poistených predmetov pre výberové poistenie:
Rozhlas 13 603 eur
Kamerový systém 13 143 eur
Ročné poistné za druh a miesto poistenia:

237,50 EUR

SpoluúčasÍ:

65 EUR

Ročné poistné za druh a miesto poistenia po zÍave:

118,76 EUR

Informácie o poistenom majetku
Poistné sumy sú vrátane DPH?

Áno

Sú všetky poisÍované zariadenia vo veku do 15 rokov?

Áno

Parametre poisÍovaného majetku
Elektronické a elektrotechnické zariadenia a prístroje (do 15 rokov) - Výberové poistenie
Dokumenty
Zoznam poisteného majetku pre výberové poistenie
Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byÍ týmto poistením kryté?
NIE
Druh poistenia:

Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

PodoblasÍ:

80304

Pre tento druh poistenia platia VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MAJETKU PROTI KRÁDEŽI
A LÚPEŽI A VANDALIZMU 2017
Miesto Poistenia
Názov prevádzky:

obec

Ulica, číslo, poschodie, miestnosÍ: Myslina
PSŠ:

066 01

Mesto:

Myslina

PoisÍované činnosti
Štatistický kód

Riziková trieda

Popis činnosti

1185

1

obecný úrad - obce

Materiálna škoda
Dojednáva sa, že pokial nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisÍujú sa všetky
veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.
Položky predmetu poistenia
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Ročné poistné
na krytie rizika
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10

Vonkajší vandalizmus (na
prvé riziko)

Vonkajší vandalizmus

15

Stavebné úpravy a súčasti
stavby (na prvé riziko)

Krádež, lúpež, vnútorný
vandalizmus

1 000,00 EUR

30,00 EUR

100,00 EUR

0,24 EUR

Ročné poistné za druh a miesto poistenia:
SpoluúčasÍ:

30,24 EUR
0 EUR

Informácie o poistenom majetku
Lokalita?

V obci

ObývanosÍ?

Neobývané

Poistné sumy sú vrátane DPH?

Áno

Klauzuly
04C001 - Vonkajší vandalizmus
04L002 - Zabezpečenie miesta poistenia - riziková trieda 1-3
Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byÍ týmto poistením kryté?
NIE
Dokumenty
PZ - INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PZ - Návrh PZ
PZ - Oprávnenie na činnosÍ (výpis z OR, živnostenský list, iné)
SúčasÍou tohto návrhu sú aj všeobecné poistné podmienky číslo: M/008/17, M/010/17, M/011/17
Poznámky
Vonkajší vandalizmus sa vÍahuje na rozhlas a kamerovy systém.
Asistenčná služba
Asistenčné služby sú súčasÍou poistenia a sú zadarmo. CieÍom asistenčných služieb je zabezpečiÍ nevyhnutnú pomoc
klientovi v havarijných situáciach, ktoré si vyžadujú vykonaÍ nevyhnutné opatrenia za účelom odstránenia ich príčin.
Limity plnenia v havarijných situáciach sú nasledovné:
- inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač, kominár - do 300 EUR
- zámočník - do 150 EUR
V rámci uvedených limitov sa hradia náklady na príjazd, odjazd, prácu remeselníka a drobný materiál použitý na
odstránenie príčin havarijného stavu.
Dalej sú poskytované nasledovné služby:
- sÍahovacie služby - do limitu plnenia 300 EUR
- stráženie prevádzky - do limitu plnenia 500 EUR
- núdzová telefonická prevádzka - po dobu 7 dní
- vyhÍadanie náhradných priestorov - predloženie 3 ponúk
- právna asistencia telefonická - 60 minút
- právna asistencia s finančným plnením - do limitu plnenia 500 EUR za predpokladu, že hodnota sporu je vyššia
ako 150 EUR
Tieto krytia platia aj pre prípady, ak nejde o poistnú udalosÍ. V prípade, že škoda presahuje uvedené limity plnenia
a nastala poistná udalosÍ, poskytne poisÍovna poistné plnenie aj nad rámec uvedených limitov.
Ak ste sa dostali do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle dojednaného poistenia, kontaktujte sa s pracovníkmi
asistenčnej služby UNIQA ASSISTANCE na telefónnom čísle +421/2/544 11 029 a 0850 850 111.
UNIQA ASSISTANCE je tu pre Vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.
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Zmluvné dojednania
Miesto poistenia a limity plnenia
Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená na tomto návrhu. Ak má poistený viacero prevádzok každá z
nich musí byÍ uvedená samostatne pre jednotlivé druhy poistenia (požiar, krádež a lúpež, lom stroja, elektronické
zariadenia). Pre každú z takýchto prevádzok platia limity plnenia a podmienky dojednané pre dané miesto poistenia.
Pri poistení prerušenia prevádzky platí, že poistná suma uvedená v takomto prípade na návrhu poistnej zmluvy je
hornou hranicou plnenia pre jedno a všetky miesta poistenia naraz.
Dojednaná spoluúčasÍ platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poistnej zmluvy.
Predmet poistenia a poistná suma
Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná
suma v tomto prípade musí zodpovedaÍ novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste
poistenia.
Ak je súčasÍou návrhu poistnej zmluvy príloha obsahujúca zoznam predmetov poistenia, platí, že poistenie sa
vzÍahuje len na predmety poistenia uvedené v tomto zozname, pričom poistná suma musí zodpovedaÍ ich novej
hodnote.
K poisteniu zodpovednosti:
Ak je dojednané pripoistenie regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisÍovní, je limitom plnenia v rámci
dojednanej poistnej sumy za zodpovednosÍ čiastka 17 000 EUR, ak je však dojednaná poistná suma za poistenie
zodpovednosti nižšia, limitom plnenia je dojednaná poistná suma.
K poisteniu požiarneho prerušenia prevádzky:
Ak je dojednané poistenie požiarneho prerušenia prevádzky, dojednáva sa doba ručenia 12 mesiacov a spoluúčasÍ
2 dni.
Klauzula 80C001 Paušálna deklarácia k poisteniu Firma & Ochrana - platí len v prípade dojednania nasledujúcich
druhov poistenia: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
a/alebo pre Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži
Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve.
Doleuvedené predmety a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.
1. Budovy
Ak sú predmetom poistenia budovy, vzÍahuje sa poistenie:
a. Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s
budovou pevne spojené ako
- dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
- elektromechanicky pohánané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
- medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
- inštalačné vedenia, inštalačné šachty v rámci budovy,
- elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetÍovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
- plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich
chodu prevádzky,
- vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t.j. prítokové a odtokové
potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva,
- sanita, t.j. toalety a kúpeÍnové zariadenia,
- vykurovacie (kotol, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenia,
- výÍahy,
- obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaÍ sú vo vlastníctve majiteÍa budovy;
b. V rámci poistnej sumy za budovu
- na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaÍ sa tieto
objekty nachádzajú mimo budovy zároven však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto
poistenia;
c. V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení budovy
- na oplotenie každého druhu,
- na solárne zariadenia;
d. V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy
- na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.
Z poistenia budov sú vylúčené:
a. senníky bez ohÍadu na druh stavebnej konštrukcie,
b. hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaÍ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v
poÍnohospordárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
c. budovy určené na zbúranie - od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od
obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
d. objekty, ktoré sa Íahko rozkladajú alebo sú transportovateÍné
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2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia
Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzÍahuje sa poistenie:
a. Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúži prevádzke ako aj:
- mobilné pracovné stroje bez EŠ, resp. ŠPZ,
- hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohnu, športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky,
pracovné oblečenie každého druhu,
- základy a podstavce strojov a zariadení,
- chladiace zariadenia, aj keá sú upevnené v stene, t.j. vmurované, resp. pribetónované,
- náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové
zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,
b. V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:
- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voÍne stojace
solárne zariadenia, pokiaÍ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t.j. na mieste poistenia
3. VedÍajšie náklady - náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti
Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené
vedÍajšie náklady, t.j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení
uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti
plnenia, pokiaÍ sa týkajú poistenej veci, a síce
- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestnovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované
následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaÍ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstranovanie
(prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.
Ak vzniknú vedÍajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej
udalosti (staré zaÍaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých
zaÍažení.
Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhÍbenej jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie
a odpratanie kontaminovanej zeminy sa v každom škodovom prípade krátia o povinnú spoluúčasÍ vo výške 25 %.
V rámci poistnej sumy za vedÍajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvýš šesÍmesačného provizórneho
medziuskladnenia kontaminovanej zeminy, resp. iného poistnou udalosÍou poškodeného alebo zničeného materiálu,
ktorý nie je možné pri odstranovaní následkov škody umiestniÍ na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto
provizórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.
Limit plnenia predstavuje 5 % z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.
4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy
Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzÍahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom
potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároven však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený
ako miesto poistenia.
Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy budov.
5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže
Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzÍahuje sa poistenie na náklady na odstránenie
následkov poistnej udalosti.
Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.
6. Lom skla
Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzÍahuje sa poistenie aj na:
a. náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabranujú osadeniu náhradných tabúÍ/náhradného zadebnenia (napr.
ochranné mreže), áalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zadebnenie, ako aj náklady na lešenie,
ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zadebnenie,
b. škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predaÍ,
c. škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody
spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonaÍ na náklady poisteného,
d. škody na nápisoch na skle, na maÍbách na skle a na slnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok
krytej škody spôsobenej lomom skla.
Limit plnenia predstavuje 50 % z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne
však 663,88 €.
7. Iné
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V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:
a. stavebné úpravy a súčasti stavby, t.j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteÍné
priečky, sanita, nátery, maÍovky, obklady, dlažby a pod., a to do limitu plenenia 1 327,76 €,
b. veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím
osobám - okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj
predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka - pokiaÍ nie je možné
uplatniÍ nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 659,70 € ,
c. hotovosÍ, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky,
cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosÍ, a to aj
proti odcudzeniu samotnej schránky, t.j. schránka musí byÍ umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku,
a to do výšky 165,97 €,
d. písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 663,88
€,
e. pri požiarnych nebezpečiach prevádzkovo-obchodné zariadenia, zásoby a iné hnuteÍné veci umiestnené na
voÍnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, a to do výšky 3 319,39 €,
f. náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaÍ sa originálne alebo duplikátne kÍúče od poistených
priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 331,94 €,
g. lúpež pri preprave penazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného
služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 331,94 €.
Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti.
Prepravou môžu byÍ poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

ZAZNAMENANÉ VYJADRENIE POISTNÍKA
UdeÍujem výslovný súhlas s použitím mojich kontaktných informácií v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová
adresa a mobilné telefónne číslo za účelom telefonického oslovovania s ponukami poistných produktov a iných produktov
a služieb spoločnosti UNIQA poisÍovna, a.s. alebo ich zmeny.
Súhlas/y udeÍujem na dobu trvania zmluvného vzÍahu medzi mnou a UNIQA poisÍovnou, a.s. a 5 rokov po jeho ukončení
alebo do odvolania súhlasu.
Beriem na vedomie, že zasielanie ponúk môže byÍ vykonávané aj prostredníctvom iných elektronických komunikácií
v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (áalej len "ZEK") a neodmietam
používanie mojich kontaktných informácií pre účely priameho marketingu elektronickou poštou.
UdeÍujem výslovný súhlas so spracovaním môjho biometrického podpisu za účelom dohodnutia, uzatvorenia a plnenia
zmluvy a jej dodatkov (a to aj mimo obchodných priestorov a prevádzkarne PoistiteÍa), poskytovania poistných služieb a
áalších písomných právnych úkonov, vrátane jednostranných právnych úkonov.
Tento súhlas udeÍujem na dobu trvania zmluvného vzÍahu medzi mnou a PoistiteÍom a 5 rokov po jeho ukončení alebo
do odvolania súhlasu.
Informácie o spracúvaní osobných údajov
PoistiteÍ získava a spracúva vyššie uvedené osobné údaje na základe súhlasu. Súhlas udeÍujem dobrovoÍne, pričom
beriem na vedomie, že každý z udelených súhlasov môžem kedykoÍvek odvolaÍ písomne, resp. zaslaním e-mailu alebo
listu na kontaktnú adresu PoistiteÍa, ústne na pobočke PoistiteÍa alebo telefonicky, a to bez akýchkoÍvek nákladov
a následkov vo vzÍahu k existujúcim alebo budúcim zmluvným vzÍahom medzi mnou a PoistiteÍom.
Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosÍ spracúvania mojich osobných údajov vychádzajúca z udeleného
súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu PoistiteÍ zastaví akékoÍvek spracovateÍské činnosti týkajúce sa
osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu. Odvolanie tohto súhlasu však neznamená, že by PoistiteÍ musel
zmazaÍ osobné údaje, ktoré spracúva pre účel plnenia zmluvy uzatvorenej so mnou alebo na základe iného právneho
titulu.
Informácie o áalších právach dotknutej osoby
Mám právo požadovaÍ od PoistiteÍa prístup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovateÍovi, opravu
alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania.
PoistiteÍ poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osôb a možnostiach, ako ich uplatniÍ v osobitnom
dokumente a takisto na webových stránkach poistiteÍa / www.uniqa.sk/osobneudaje.
Automatizované rozhodovanie
Osobné údaje, ktoré je PoistiteÍ oprávnený spracúvaÍ na základe tohto môjho súhlasu, nebudú použité pre účely
rozhodovania výlučne na báze automatizovaného spracovania ani profilovania.
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Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov, prenos osobných údajov do tretích krajín
Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva PoistiteÍ, osobné údaje však pre poistiteÍa môžu spracúvaÍ aj vybraní
sprostredkovatelia, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webových stránkach PoistiteÍa / www.uniqa.sk/osobneudaje.
Každý sprostredkovateÍ musí poskytovaÍ dostatočné a vierohodné záruky technického a organizačného zabezpečenia
ochrany vyššie uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa vykonáva v technicky aj
fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch.
Prístup k osobným údajom môžu maÍ spoločnosti zo skupiny UNIQA, áalej môžu byÍ osobné údaje za určitých
podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, orgánom finančnej správy, Národnej banke
Slovenska a pod. v rámci výkonu ich zákonných právomocí) alebo ich poistiteÍ môže priamo poskytnúÍ iným subjektom
v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený na webových
stránkach poistiteÍa / www.uniqa.sk/osobneudaje.
Osobné údaje môžu byÍ prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru
(napr. sprostredkovateÍom, zaisÍovniam alebo spoločnostiam zo skupiny UNIQA). V súlade s právnymi predpismi môžu
byÍ osobné údaje prenášané aj do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.
Kontaktné údaje prevádzkovateÍa a dozorného orgánu
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa môžem obrátiÍ na
zodpovednú osobu alebo priamo na poistiteÍa alebo so sÍažnosÍou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
web: http://dataprotection.gov.sk.
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VYHLÁSENIA POISTNÍKA
Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil
ich prevzatie:
04C001, 04L002
Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhÍovaní, môže dôjsÍ pri spracovaní k rozdielu oproti
poistnému, ktoré je uvedené v tomto návrhu. Súhlasím s tým, že poistiteÍ je oprávnený jednostranne upraviÍ výšku
poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5% z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

X

Dna 12.05.2020

Podpis poistníka (poisteného)
Štatutár: Helena Podolinská starosta
Občiansky preukaz: Vydaný:

Vyhlásenie poistiteÍa
Vyhlasujem, že som ako zástupca poistiteÍa 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, ktorý má záujem uzatvoriÍ poistník je pre poistníka vhodný.
PoistiteÍ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá.
Prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy.
Potvrdzujem zaplatenie prvého poistného (prvej splátky poistného), resp. dojednanie inkasa.
Svojim podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie
klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti.

Dna 12.05.2020

AG blue Humenné s.r.o.
Hrubišáková Agáta
Meno obchodného zástupcu
poistiteÍa

Pečiatka a podpis obchodného
zástupcu poistiteÍa

ZŠ: 72656356
Nákladové miesto: 00694
PoistiteÍ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná zmena akceptovaná.
Svojim podpisom prehlasujem, že som prijal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie
klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti.

Dna 12.05.2020

AG blue Humenné s.r.o.
Hrubišáková Agáta
Meno a podpis obchodného zástupcu poistiteÍa, ktorý má
oprávnenie prijaÍ návrh
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