
Návrh poistnej zmluvy č. 8093104469
Biznis Plus Simple - balíkove poistenie - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov

POISŤOVATEĽ

ČSOB Poisťovňa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.
č. 444/B, IČO: 31325416 Poštová adresa: P. O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava Infolinka ČSOB Poisťovne: 0850 111
303, e-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk (ďalej len „poisťovateľ“)

POISTNÍK / POISTENÝ

Druh poistníka: PO

Názov spoločnosti: Obec Nemce

Sídlo: Lúčna 52

PSČ a obec: 97401 Banská Bystrica

IČO: 00647438

Oprávnena osoba: Alena Krajňáková

Číslo OP: JH484859

Pozícia oprávnenej osoby: Štatutárny orgán

E-mail: obec@nemce.sk

Telefón: +421905643357

Korešpon. adresa: Lúčna 52, 97401 Banská Bystrica

ÚDAJE O POISTENÍ
Začiatok poistenia: 13.01.2022

Typ bálika: Biznis Plus Simple - ŠTANDARD

Variant bálika: A

Poistná zmluva sa dojednáva na dobu: neurčitú s poistným obdobím 1 rok

OPRÁVNENÁ OSOBA NA DOJEDNANIE PZ- SPRÁVCA/SPROSTREDKOVATEĽ POISTENIA
Meno a priezvisko: Finportal a.s.

Číslo: 90010543

Región: Bratislava

Email: najpoistenie@najpoistenie
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1. POISTENIE MAJETKU

Popis poistenia: Garáž pre protipovodňový príves (DHZO)

Miesto poistenia: Nemčianská cesta 327, 97401 Banská Bystrica

1.1 ŽIVELNÉ UDALOSTI
Predmet poistenia Rozsah poistenia Spoluúčasť Poistná suma

Budova, vedľajšie stavby, výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby Komplexný živel 50 € 100000 €

1.2 ODCÚDZENIE
Predmet poistenia Spoluúčasť Poistná suma

Výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby 50 € 5 000 € (1. riziko)

2. VONKAJŠÍ VANDALIZMUS

Miesto poistenia: Poistenie sa vzťahuje na miesto poistenia uvedené v tomto návrhu poistnej zmluvy

Predmet poistenia Spoluúčasť Poistná suma

Budovy a vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí 50 € 1 000 €

3. POŠKODENIE SKLA

Miesto poistenia: Poistenie sa vzťahuje na miesto poistenia uvedené v tomto návrhu poistnej zmluvy

Predmet poistenia Spoluúčasť Poistná suma

Zasklenie stavebných súčastí a príslušenstva budovy 50 € 500 €

4. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Poistná suma Spoluúčasť Územný rozsah

35 000 € 50 € SR a okolité štáty SR

REKAPITULÁCIA POISTENIA
Rozsah poistenia Poistné podmienky

Poistenie majetku - živelné udalosti VPP PMA 2017, OPP ZVL 2017, OPP ODV 2017, ZD BBP 2019, ZD ZAB 2017

Poistenie majetku - odcudzenie VPP PMA 2017, OPP ODV 2017, ZD BBP 2019, ZD ZAB 2017

Poistenie majetku - vandalizmus VPP PMA 2017, OPP ZVL 2017, ZD BBP 2019

Poistenie majetku - poškodenie skla VPP PMA 2017, OPP ZVL 2017, ZD BBP 2019

Poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2017, ZD BBP 2019

ÚDAJE O PLATBE POISTÉHO
Celkové ročné poistné: 145 €
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Ročné poistné vrátane dane z poistenia: 145 €

Daň z poistenia: 10.74 €

Ročné poistné bez dane z poistenia: 134.26 €

Splátka poistného (k úhrade): 145 €

Platba poistného: bežne

Frekvencia platenia: ročne

Spôsob úhrady: bankovým prevodom, ku dňu 13.01., príslušného
kalendárneho roka

Splatnosť poistného alebo splátky: 12.01.2022 23:59:59

Číslo účtu poistovateľa IBAN: SK8475000000000255026763, SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Variabilný symbol: 8093104469

Konštantný symbol: 3558

Poistné môžete uhradiť jednoduchým naskenovaním QR kódu bankovou aplikáciou vo Vašom mobilnom telefóne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prijatím tohto Návrhu poistnej zmluvy, teda zaplatením poistného, poistník potvrdzuje, že:

a. je si vedomý, že tento Návrh poistnej zmluvy je platný do konca dňa predchádzajúceho dňu označenému v
Návrhu poistnej zmluvy ako deň začiatku poistenia a považuje sa za prijatý , ak bude v lehote jeho platnosti
zaplatené poistné vo výške uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy. Pokiaľ v určenej lehote poistné zaplatené
nebude , poistenie na základe tohto Návrhu nevznikne a nevznikne teda ani nárok na poistné plnenie. Za
zaplatenie poistného sa považuje jeho pripísanie na účet ČSOB Poisťovne, a.s.,

b. bol oboznámený a súhlasí s obsahom Návrhu poistnej zmluvy, poistnými podmienkami a zmluvnými
dojednaniami platnými a účinnými ku dňu prijatia Návrhu poistnej zmluvy,

c. je si vedomý skutočnosti, že v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov je
povinný poskytnúť poisťovateľovi svoje osobné údaje ako aj osobné údaje poisteného (pokiaľ osoba
poistníka nie je totožná s osobou poisteného) na účely tohto poistenia,

d. mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle
platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,

e. všetky údaje, vrátane osobných údajov a odpovedí na otázky poisťovateľa, uvedené v Návrhu poistnej
zmluvy, sú pravdivé a úplné a bol oboznámený s povinnosťou bez zbytočného odkladu oznámiť
poisťovateľovi všetky prípadné zmeny v týchto údajoch počas doby poistenia. Ustanovenia čl. 21 ods. 1 až 3
VPP PMA 2017, čl. 20 ods. 1 až 3 VPP SEZ 2017 , čl. 19 ods. 1 až 3 VPP ZOD 2017 a VPP PRO 2017 sa rušia.
Osobitne sa dojednáva, že poisťovateľ je oprávnený v súlade s platným zákonom o ochrane osobných
údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") pre účely vedenia zmluvného
vzťahu s dotknutou osobou, predmetom ktorého je poistenie, získavať a spracúvať osobné údaje
poisteného a/alebo poistníka, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania na základe platného
zákona o poisťovníctve. Dodatočné informácie o spracúvaní osobných údajov Poisťovateľom sú de nované
v Memorande ochrany osobných údajov umiestnenom na https://www.csob.sk/memorandum,
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Finportal a. s., 
Marek Rusnák, 
+421911511717,
marek.rusnak1@finservices.sk
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Získateľské číslo: 90010543
V Bratislave, dňa 12.01.2022 09:01:23

Martin Daller
predseda predstavenstva

Vladimír Šošovička
člen predstavenstva

f. po vzájomnej dohode je možné vykonať zmenu poistenia formou písomného dodatku.

g. nie je osobou s osobitným vzťahom k poisťovni podľa §71 ods. 3 zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z. v
znení neskorších predpisov. Ak je poistník alebo poistený osobou s osobitným vzťahom k poisťovni, je
povinný pred vznikom poistenia (teda do dátumu a hodiny účinnosti poistnej zmluvy a zároveň pred
zaplatením poistného) informovať ČSOB Poisťovňu na Infolinku, že je osobou s osobitným vzťahom k
poisťovni. Infolinku možno kontaktovať telefonicky na čísle: 0850 111 303 alebo e-mailom na:
infolinka@csob.sk (do predmetu správy odporúčame uviesť číslo poistnej zmluvy). Poistník berie na
vedomie, že v prípade, ak je toto prehlásenie nepravdivé alebo neinformuje poisťovňu (spôsobom tu
uvedeným) o tom, že on alebo poistený je osoba s osobitným vzťahom k poisťovni, poistná zmluva je v
zmysle § 71 ods. 1 zákona o poisťovníctve neplatná.

Po zaplatení poistného v lehote do dňa začiatku poistenia a vo výške uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy Vám
ČSOB Poisťovňa, a.s. zašle Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, ktoré preukazuje prijatie Návrhu poistnej
zmluvy.

ÚDAJE O ZÍSKATEĽOVI
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