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Firma & Ochrana

oblasť 80 300UN OAĺ

ČÍs|o návrhu

8100076390
ĘNová poistná zmluva

lzmena exist. zmluvy

okienko označte krĺŽikom,

Získateľské číslo

Nákladové čísloWą€|
7 3 0 0 7 I 0

Názovl LozoRNo spol.s r'o. lČoĺnČ 44 852142 DlČ 202 2849 774
Sídloz Hlavná 1 PsČ 90o 55 Miesto/štát Lozorno
KoreĘ.adresa v SR PSČ Mĺesto

isteĺ obchodný Žĺvnostenský iný (uviesť aký) @RSR Číslo zápisu 59238/8
Meno a funkcia osoby konajúcej v mene spoločnosti ĺaČ Lucia Hájniková - konatel'
Trvalý pabyt 1038 PsČ 900 55 Miesto/štát

Typ preuk'totaž.oP Čĺslo Ełszza3ĺ Dát.vydania 1 2.04.20 1 4 Vydal orgán lštát PZ Mal ac ky

.t
tr

o

Tel.čĺslo +421 948 522506 E-mail h aj n i k ov a @l o z o r n o. s k štát.prísl, SR Kat.klienta 120

PolsTNĺK/ ĺx]Právnická osoba flSzČo Hátca DPH: Báno l]nie

POISTENY sa iba v ak nie s BPrávnieká osoba [szČo Plátca DPH: L]áno Bnie

1 Ak ie poistnĺk/poistený ýzickd osoba uved'te priezvisko, meno, titu! 2 Ak je poistník/poistený ýzicka osoba uvedte trvatý pabyt

Názovlobec Lozorno lČolnČ 00 3o4 905 Štát.pľkl.SR Kat.kl. 120
Sídloz Hlavná 1 PsČ 9oo 55 Miesto/štát Lozorno
KoreĘ.adresa v SR PsČ Miesto

Lo
'6

Tel'číslo E-mail Číslo účtu

Začiatok poistenia: 31.05.2020 Koniec poistenia: neurčito Zmena poistenia:
I

Doba trvania

(Poist9nie sa začĺna, resp' mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp' Zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa
uvedeného ako koniec poĺstenia)
Platenie IBAN formót čĺsla účtu

Periodicita platenia lx, Ročne ĺ l Polročne i lštvrťročne

Spôsob platenia f-'Trvalý prĺkaz f-] lnkaso Ąvríkaz na úhradu |-' Pošt'poukáŽka

Číslo účtu poĺstníka (v IBAN ĺormúte):

s K1 8 560 000 00 0 0 3 27 5 5 5600 1

Vinkulácĺa

V prospech Druh poistcnia

Predchádzajúce poistenia (bolo poistenému navrhované poĺstenĺe vypovedoné ałebo zomietnuté?)
číslo druh dôvod nte

!áno Bnie
škodovosť (vznikli v minulosti škady alebo boli vznesené nóroky voči poistenému z činnosti poisťavanej týmto nóvrhom PZ?)
aká uved'te rok a rozsah NE v

!áno Bnie

Poznámky

Získatel' (priezvisko, meno)
VaIent František

Ćíslo získatel'a
7300780

Kontakt na získatel'a (tel. číslo, e-mail)
+421 91 8667079
v a I e nt.f ra nti se k@g m a i l. co m

UNIQA poistbvňą a.s., Krasovského 15, 85l ot Bratislavą Slwenská repub|ika

lČo; oo 653 5o1, o,e, ,ę,&?!i9,ĺi'ď'rŕŤ,tr ffi's:%ľ''ľ"ľ'ľää'!,;oŕ Üĺ,.inĺl ľä:"[?j':i1lioĺ'łoo,"' : Sa, vlaŽka čísla: B43lB
Císĺo účtu IBAN (platba poistného): sK98 1100 0000 0CI26 23ú 5a34, Swift kód: TATRSKBX
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Názov prevád zl<y Čistiareň odpadových vôd (cov)
Ulica, číslo domu/parcely Jelšová ul. P5Č 9o0 55 Miesto Lozorno
Typ budovy

x
Ústredné kúrenie: ! tuno palivo t plynové ! elektrické

Lokálne kúrenie: ! tune palivo ! plynové ! elektrĺcké

Pľevádzka (budova prevádzky): f, obývaná

Budova prevádzky je: Ę v užĺvaní

Vzdialenosť od vodného toku: Ę ao zo m

Druh strechy (prekrytie): f, plochá

Ę neob11vaná

f] vo ýstavbe
fl nad 20 m

t sedlová

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnutel'ností a hnutel'ných vecí (zodpovedá hodnota vecí poŽadovanej poistnej sume?)

m3Vel'kosť (obiem) poĺsťova ných pľiestorov:

Všeobecné úda|e

Druh stavby: masív I zmiešaná f] drevená

Miesto

Dojednáva sa, že pokial'nie je explicĺtne/ýslovne pri poloŽke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace
položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poĺsteného'

lnformácie o riziku

]' Poĺstené budovy boli dané do užívania podl'a platných predpisov a sú v technicky bezchybnom stave?

2. Predmety poistenia sú používané na účel, na ktoý boli určené?

3. Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zarĺadenív zmysle platných predpisov?

4. Je v objekte samočinné hasĺace zariadenie?

5. Je v objekte samočinná elektrická požiarna sĺgnaĺizácia s u.ŕvodom na nepretrŽitú službu?

Ęĺno
Eano
Eano
Dano
fl ano

I nie

I nie

n nie

Ę nie

Ę nie

Proti

v zmysle platnej legislatĺvy
ruh

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a vodovodných škôd Podoblasť: 80301, 80302, 80303
Pre poistenie platĺa: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie poŽiaru a následného prerušenia pľevádzky '2o',7

štatistick;i kód: 1 0 2 4 Popis čĺnnosti čistiaca stanica odpadových vôd Riziková trieda: 2

Položky predmetu poistenia Poistná suma
Ročné poĺstné
na krytie rizika

Potiar (8o3o1) Živel (80302) Voda (8o3o3

02 Ę Prevádz.-obchodné zariadenie (Poz) (na novú hodnotu) 167 023,-€ 49,27 € 33,40 €

Pripoistenia Poistná suma Ročné poistné
na krytie rizika

údeľ bIesku /kl. 01c0o9i (na prvé rizika) 3.000,- € 40,00 €

spoluúčasť: Bos,- € f] 165,- € D rrą- c Dooo,- e

Ročné poistné na krytie rizík pľed zl'avou: 245,35 € Ročné poistné na krytíe rizík so zľavou 122,67 €

Poistenie maietku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu Podoblasť: 80304

0 2Štati kód: 4I 0 2 Popis činnosti: čistiaca stanica odpadových vôd Rizĺková trieda:

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienĘ pre poistenie majetku

02Ę Pľevádzkovo-obchodné zariadenie (na nov(l hodnotu)

0sE Náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti

10 Ę Vonkajší vandallzmus - spoluúčasť 65,- € /kl. o4coo1/
Estetĺcké škody: E]nie [áno (limit plnenia do 500,- €)

spoluúčasť: EJo,-e Úlos,-€ n33o-€
230,30 €

30 000,- € 167 023,-€

3 320,-€

2 000,-€

72,15 €

4,48 €
27,00 €

103,63 €

a vandalizmu - 2017

Ročné poistné na krytie rizík so zľavou

krádeti,

na rizikaUmity plnenia Poistná suma

Ročné poistné na krytie rizík pred zl|avou:

Položky predmetu poistenia

(na prvé riziko)

(na prvé riziko)
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Poistenie lomu stroja Podoblasť: 80306

Podnikatel'ská činnosť: Vodáme a čističky odpadových vôd (technológia pre spracovanie a úpravu vody, ...) Riziková trĺeda: 0 3

Pre istenie platia: Všeobecné a následného pľevádzky - 2017

Položky pľedmetu poistenia Druh skladovaného tovaru Riz.trieda Poistná suma Ročné
na rizika

01 E Stroie a strojné zariadenia

oo! obsah chladiacich zariadeni lkl. o6c399ĺ

167 023,-€

€

671,43 €

€

Dojednanie poistenia na: ! súbor x ĺnil.rar pľi dojednaní poistenia na ''týber'' (pre vybľané stroje) je nutné
do poznámky v Návrhu PZ uvĺest zoznam poistených strojov

I

I

I

spoluúčasť: E]os,- € n 165,- € f sro,- € t] 660,- €

Ročné poĺstné na krytie ľizík pred zl'avou 1 342,8ô € Ročné poistné na krytie rizík so zľavouz 671,43€
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Asistenčné služby
Asistenčné služby sú súčasťou poĺstenia a sú poskytované _núdzovátelefonická prevádzka,podobu7dní
zdarma. Cielbm asistenčných služieb je zabezpečiť nevyhnutnú _ vyhlädanie náhradných priestorov, pľedloženie 3 ponúk
pomoc 

. 
klientovi v havarijmých situácĺách, kloré si vyžaduit3 - právna asistencia (telefonická), ó0 minút

vykonaťnevyhnutné opatrenia za účelom odstránenia ich príčin. -' právna asistencia (s finančným plnením), do lĺmitu plnenia
Limity plnenia v havarijných situáciach sú nasledovné: 500,- € (za predpokladu, že hodnota sporu je vyššia ako 15Q- €)
- inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pakrývač, Tieto kľytĺa platĺa aj pre prípady, ak nejde o poistnú udalosť. V
kominár:do300,-€ prípade, Že škoda presahuje uvedené límity plnenĺa a nastala

- zámočník: do ]50.- € poĺstná udalos{ poskytne poisťovňa poĺstné plnenie aj nad rámec
V rámcĺ uvedených limitov sa hradia náklady na príiazd, odiazd, uvedených limitov.
prácu remeselníka a drobný materĺál použiý na odstránenie
príčĺn havarĺjného stavu Ak ste sa dostali do situácią v ktorej potrebujete pomoc v zmysle
Ďalei sú v rámciasistenčných služieb poskytované: dojednaného poistenia, kontaktujte sa s pracovnĺkmi asĺstenčnej

- sťahovacie služby, do limĺtu plnenia 300,- € služlsy UNlQA AsslsTANCE na teĺefónnych číslach:
- stráženie prevádzky, do limitu plnenia 500,- € +421/2/544 11 o29 a o85o 85o 111 .

UNIQA AsslsTANcE je tu pre Yás 24 hodín denne, 7 dní v ýždni a 3ó5 dní v roku.

897,73 €

71,82€

969,55 €

96ą55 €

Roöté poistné na krytie rizĺk:

Daň z poistenia (8 %):

Poistné za poiĺtrté oMobie vrátane dane:

Splátka poistného vrátane dane:

zAzNAM ENAN É VY|ADREN lA PolsTN ít(A
sú sma komunikáciou

! Udel'ujem výslovný súhlas, s pouŽitím mojich kontaktných informáciív rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a

mobilné teleÍónne číslo za účelom telefonického oslovovanĺa s ponukami poistných produktov a iných produktov a sluŽieb
Spoločnosti UN lQA poisťovňa, a's. alebo ich zmeny.

! uaeľu|em výslovný súhlas, s poużitĺm moiĺch kontaktných informáciív rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-maĺlová adresa a

mobilné telefónne čjslo za účelom zasielanĺa ponúk poistných a íných produktov a služieb tľetích strán, ktoré Spoločnosť UNlQA
poisťovňa, a.s. sprostredkúva.

Súhlas/y udel'u|em na dobu trvania zmluvného vzťahu medzĺ mnou a UNlQA poisťovňou, a.s' a 5 ľokov po jeho ukončeníalebo do
odvolania súhlasu.

Ę oomietam pouŽívanie mojich kontaktných ínformácií pľe účely priameho marketingu elektronickou poštou, v zmysle zákona
č.351 l2011Z,z' o elektronĺckých komunikáciách v platnom znení'

lnformácie o spracúvaní osobných úda jov
Spoločnosť UNlQA získava a spracúva vyššie uvedené osobné údaje na základe súhlasu. Súhlas udel'ujem dobľovol'ne, pričom

beriem na vedomie, že každý z udelených súhlasov môžem kedykol'vek odvoĺať pÍsomne, resp. zasĺaním e-mailu alebo lĺstu na
kontaktnú adresu Spoločnosti UNIQA, ústne na pobočke Spoločnosti UN|QA alebo telefonicky, a to bez akýchkoĺ'vek nákladov a
následkovvovzťahu kexistujúcim alebo budúcim zmluvnýmvzťahom medzimnou a 5poločnosťou UNlQA.
odvolaním súhlasu však nie ie dotknutá zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov vychádzaiúca z udeleného sÚhlasu pred
jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu SpoločnosťUNlQA zastavi akékol'vek spracovatel'ské činnosti týkajúce sa osobných údajov
spracúvaných na základe sÚhlasu' odvolanĺe tohto súhlasu však neznamená, že by SpoĺočnosťUNlQA musela zmazaťosobné úda|e,
ktoré spracúva pre účel plnenia zmluvy uzatvorenej 50 mnou alebo na základe iného právneho titulu.

lnformácie o d'alšĺch pľávach dotknuteiosoby
Mám právo poŽadovaťod Spoločnosti UNlQA prístup k mojim osobným údajom, ĺch prenos k inému prevádzkovatel'ovi, opravu

a lebo rnýmaz, prípadne obmedzen ie spracúva n ĺa'
Spoločnosť UNlQA poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osôb a moŽnostiach, ako ich uplatniť v osobitnom
dokumente a takisto na weboýh stránkach Spoločnosti UNlQA'

Automatizova né rozhodovanie
osobné údaje, ktoré je Spoločnosť UNIQA oprávnená spracúvať na základe tohto môjho súhlasu, nebudú použité pre účely

rozhodovania výlučne nabáze automatĺzovaného spracovania anĺ profilovanĺa.

Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údaiov prenos osobných údajov do tretích krajín
Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva Spoločnosť UN lQA, osobné údaje však pre SpoĺočnosťuľĺlQł môžu spracúvaťaj

vybraní sprostredkovatelĺa, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webových stránkach Spoločnostĺ UNlQA. Kaźdý
sprostredkovatel' musĺ poskytovať dostatočné a vierohodné záruky technického a organizačného zabezpečenia ochrany vyššie
uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa vykonáva v technicky ai ýzicky zabezpečených
e|ektron ických i nformačných systémoch.
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Prístup k osobným údajom môŽu maťspoločnosti zo skupiny UNlQA, d'alej môžu byťosobné údaje za určiĘich podmienok
sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, orgánom Íinančne| správy, Národnej banke Slovenska a pod' v rámci
výkonu ích zákonných právomocí) alebo ich Spoločnosť UNlQA môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom
osobitným predpisom. Aktuálnyzoznam príiemcov osobných údajov je uvedený na weboqŕch stránkach Spoločnosti UNlQA.

osobné údaie môžu byť prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (napr'
sprostredkovatel'om, zaisťovniam alebo spoločnostiam zo skupiny UNlQA). V súlade s právnymi predpismĺ môžu byťosobné údaje
prenášané ajdo krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodłárskeho priestoru.

Kontaktné údaje prevádzkovatel'a a dozorného orgánu
V prípade pochybností o dodrŽiavaní povinnostĺ srivisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa môžem obľátĺť na

zodpovednú osobu alebo priamo na Spoločnosť UNlQA alebo so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12,82o07 Bratislava 27, (email: statny'dozor@pdp.gov.sk, https://datapľotection.gov.sk).

VYHlÁsENlA Po|5TNíKA A PolsTtTEĽA
Vyhlásenie poistníka:
Pľílohamitohto návrhu

80c001, 01 c009, 04L002, 04c001

zm sÚ ,s i bol obozn a tm ilich revzatie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom preclstihu pred uzavretím poistnej zmluvy (d'alei len

,,návrh") obchodným zástupcom poĺstĺteľa (osobou sprostredkujúcou poĺstný produkt) poskytnutý- lnformačný dokument o
príslušnom poistení (lPlD) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016197 aVykonávacím
nariadením Komisie (EU) 2017l1469,tak aby som mohol pľijaťinformované rozhodnutie o uzavretĺpoistnejzmluvy.

Svojim podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto návrhu som bol podrobne oboznámený s písomnými
vyhotoveniamĺvšeobecných poistných podmienok, zmluvných podmienok (d'alej len podmienky), ktorými sa poistenie dojednané
podl'a tohto návrhu ľiadi a súhlasím s nimi; uvedené podmienky Woria neoddelitel'nú súčasť poistnej zmluvy. Svojim podpisom
potvrdzujem pravdivosd aktuálnosť a úplnosť všetkých údajov vrátane osobnýc-h ridajov uveclených v návrhu a žĺaclam o
uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu. Zároveň potvrdzujem, v čase pred podpisom návrhu poistnej zmluvy,
prevzatie písomných podmienok alebo ich prevzatĺe elektronĺckou poštou. Beriem na vedomią že podmienky v písomncj forme sú
k dispozícii na verejne dostupne| internetovej stránke poistitel'a www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach
poistitel'a.

Beriem na vedomie, že priýpočte poistného a súviaciacom zaokrúhľovaní, môŽe dôisťpri spracovaní k rozdielu oprotĺ poistnému,
ktoré je uvedené V tomto návľhu. Súhlasím s ým, že poistiteľ je oprávnený jednostranne upravĺť výšku poistného, a to do výšky
nepresahujú ceio,\Vo z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

ochrana osobných údajov - Vyhlásenia poistnĺka
Beriem na vedomie, že UNlQA poisťovňa, a.s. a jej sprostredkovateĺia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

20161679 o ochrane ýzických osôb pri spracúvanĺ osobných ridaiov a o vol'nom pohybe takýchto údaiov, ktorým sa zrušuje
smernica 95l46lEs (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) spľacovávajú moje osobné údaje v rozsahu stanovenom v poistnej
zmluve v rámci čĺnností v sektoľe poistenia a čĺnnostĺ súvisĺacich s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne
potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývailjcich zo zmluvného vztahu založeného na základe poistnei zmluvy'
Spracúvanie mojich osobných úda|ov je v súlade s článkom 6 ods. 1 pĺsm. b) všeobecného nariadenĺa o ochrane osobných údaiov
potrebné na plnenĺe tejto poistneizmluvy. Beriem na vedomią že moje osobné údaje môžu byt poskytnuté ai iným subjektom
podnikajúcĺm v oblasti poistenia, zaístenia a bankovníctva. Vyhlasujem, že za účelom uzavretia tejto poistne| zmluvy som pri
poskytnutísvojich osobných údajov poistiteľovĺ UNlQA poisťovňa, a.s. bol/a dostatočne a zrozumitel'ne informovanýĺá o svojich
právach vyplývajúcích zo spracúvania mojich osobných Údaiov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajĺn, o povinnosti
osobné údaje poskytnúťv súvĺslosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkamĺ, ako ajo ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente označenom ako ''lnformácĺe o podmienkach spracúvania osobných údajov'', ktorého jedno
vyhotovenie som osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Beriem na vedomie, Že aktuálna verzia '' lnformácie o podmienkach
spracúvaľlia os<lbnýclr údajov'' je <1ĺlstupllá na ktoroĺrtkĺrl'vek zasttipeníUNlQA poisťovňa, a.s. a na webovom sídle www

i s t.l
.uniqa.sk.
l. s ľ.o.i.'i}'ŻŰ
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Vyhlasujem, Že som ako zástupca poistitel'a zaznamenal na základe informácií poistníka jeho poŽiadavky
sittlácitl ako aj jeho skt'lsenosti a znalosti týkajrice sa poistenĺa' Na záklarle týchto informácĺívyhlasujem, že poĺstný proclu
má záuiemuzatvoriťpoistník Ie pre poĺstníka vhodný.
PoistiteI'tento návrh prijĺma, čím je poistn á zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná zmena
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Podpĺs stiteod zástupcu po

Vyhlásenie poistiteľa:


