
UNIQA 

POISTKA 
číslo 

2667002707 
písomné potvrdenie o prijatí návrhu č. 4220021332 

Majetok & Efekt 
Poistník: 

RČ/IČO poistníka: 

Poistený: 

RČ/IČO poisteného: 

Začiatok poistenia: 
Koniec poistenia: 

Periodicita platenia poistného: 
Dátum splatnosti: 
Ročné poistné: 
Poistné za poistné obdobie: 

Číslo dodatku: 
Účinnosť zmeny: 

Miesto poistenia: 

Základná škola s materskou školou Krivany 
Nachajky č.1 
082 71 Krivany 

37876996 

Základná škola s materskou školou Krivany 
Nachajky č.1 
082 71 Krivany 

37876996 

9. 8. 2014 
9. 8. 2019 

ročne 
9. 8. bežného roka 
55,40 EUR 
55,40 EUR 

001 
14. 9. 2015 

Podľa prílohy 

Druh poistenia: 

Rozsah poistenia je uvedený 
v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto poistky. 

Požiarne nebezpečia, Živelné nebezpečia, Voda z vodovodných 
zariadení, Krádež a lúpež, Elektronika 

Ing. Martin Žáček, CSc. 
predseda predstavenstva 

iCcoQ 

Wolfgang Friedl 
podpreseda predstavenstva 
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Osobitné zmluvné dojednania: 
K tejto poistnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 Paušálna deklarácia. 

Miesto poistenia: 

Materská škola pri základnej škole 
Nachajky 1 
082 71 Krivany 

Požiarne nebezpečia 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA 
Spoluúčasť: 66,00 EUR 

7 942,01 EUR 2,74 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia 
prevádzky - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 

Živelné nebezpečia 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA 
Spoluúčasť: 66,00 EUR 

7 942,01 EUR 2,68 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia 
prevádzky - 2009, doplnené a modif ikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 
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Voda z vodovodných zariadení 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA 
Spoluúčasť: 66,00 EUR 

7 942,01 EUR 2,68 EUR 

Ma dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia 
prevádzky - 2009 doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 

Krádež a lúpež 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA 7 942,01 EUR 14,30 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a 
vandalizmu - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 

Klauzuly: 
04L002 

Miesto poistenia: 

Materská škola pri základnej škole, trieda dennej výučby 
Nachajky č.1 
082 71 Krivany 
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Požiarne nebezpečia 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA -
podľa prílohy č. 1 
Spoluúčasť: 66,00 EUR 

1 692,00 EUR 3,78 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia 
prevádzky - 2009, doplnené a modif ikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 

Živelné nebezpečia 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA -
podľa prílohy č. 1 
Spoluúčasť: 66,00 EUR 

1 692,00 EUR 3,77 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia 
prevádzky - 2009, doplnené a modif ikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 

Voda z vodovodných zariadení 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA 
Spoluúčasť: 66,00 EUR 

1 692,00 EUR 3,77 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia 
prevádzky - 2009 doplnené a modif ikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 
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Krádež a lúpež 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
PREVADZKOVO-OBCHODNE ZARIADENIA -
podľa prílohy č. 1 

1 692,00 EUR 2,04 EUR 

NAKLADY NA ODSTRÁNENIE NÁSLEDKOV 
POISTNEJ UDALOSTI (NA 1.RIZIKO) 

1 000,00 EUR 1,52 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a 
vandalizmu - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v 
tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa 
všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. 

Klauzuly: 
04L002 

Elektronika 

Predmet poistenia Poistná suma Ročné poistné 
ELEKTRONICKE A ELEKTROTECHNICKE 
ZARIADENIA A PRÍSTROJE - podľa prílohy č. 
1, - spoluúčasť 80,- EUR, 20% min. 80,- EUR 
pre škody spôsobené predmetu poistenia 

1 692,00 EUR 18,12 EUR 

sla dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia 

Všeobecné zmluvné dojednania: 
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektronických zariadení a 
následného prerušenia prevádzky - 2012,doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh 
poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explictne pri položke predmetu poistenia 
uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve 
poisteného. 


