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KoMUNÁLNA poistovňa, a s.

Vienna lnsurance Group
Štefánakova 17, 81 1 05 Bíatislava
lčo:31 595 545
D!č:2o21097089
lč DPH: sK7o2oo00746
spoločno§ť je členom sku!iny
íegisrwanej pre DPH,
zaolsaná v obďodnom legistd
oiíesného súdu Bíánslava l, oddlel, Sa,
vložka č, 3345/8
(d'alej len,poisťovňa')

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PnÁVHICXÝCH OSÓB

A PoDNlKAJÚclcH FYzlcKÝcH osÓB

!áVrh odoslaný čislo návrhu pz

441 9004332
]ísto pz

Prezentačná pečiatka ziskáteť,l podiel

Sobotová 498 100o/o

ziskalel'2 Podiel

iáftadazapzě. poistné {áhrada a Pz ó, poistné

.lávrh prúatý Taxoval dňa laistenie

lvlPL

,/inkulácia

fano Pni"

pólsTNlK /

litrtl, priezvisko / Obchodný názov
' Obec Nižná Boca

N/eno Telefón/mobil /fax
o44 | szslu0

čo
oIolslrlslel+le

Rodné číslo

l l l l l 1,1

Poistenie dojednal

Jaroslav Láni

Adresa - ulica, č.d.

Nižná Boca 3

Vliesto - dodacia pošta

Malužiná
PsČ
0l3l2l3l4

Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č. E-mail

3ankové spojenie - názov peňažného ústavu Kód banky číslo účtu Špeciíický symbol

PolsTENÝ {wplňuie sa iba ak ako
l-itul, priezvisko / Obchodný názov |Vleno Telefón/mobil /fax

tčo
I

R.odné číslo

l l l l l ll
Štátna príslušnosť

Adresa - u|ica, č.d, Mliesto - dodacia pošta PsČ
I

llnenia za jednu a Všetky poistné udalosti v

riziko žvel, max. však...............................................,..... EUR, so

VšEoBECNÉ úon.le o ZMLUVE

DRUH ělNNo§Tl - KLA§lFlKÁch KLIENTA

Začiatok É.8.2014polslenla
Koniec na dobu I
poistenia neurótú

Krátkodobé poistenie

Koeficient:

Zlavazaviac poisteni - CROSS SELL|NG

Koeficient:

Koéficient UNF

Poistné je

1,,i]nezn*
l*l ieonorazové

Perjodicita platenia poistného

|-,; }ročne t štvďročne

|*__]polročne fl"dnor"rouo

Druh platby

E] PZ poStový peňažný poukaz il KZ beznotovostne a avízo

ň KN ueznotovostne bez avíza I lU inkaso, úótu platitera

'oznámkaI
U - inka§o z účtu platitela V prospech ú&U

)178195386/0900 sLsP, e,s,
1200222008/5600 Pnma Danka s|ove4sko, a,s

MAJETOK t9tup§ň ririka} Požiar l zďužený žive odcudzenie ZODPOVEDNOST (stupeň rizika) všeobecná zodpoVednosl vadný výrobok Plátca DPH

kód: 2§0{ 1 1 kód: lano []nie

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom Nižná Boca faktúry é,20140078,20Í40079,
201 40080, 20120264,20,1 20280,

Q-zž*

Nová hodnota časová hodnota

suma stanovená: ! z účtovníctva I zo znaleckého posudku

súhlasí s indexáciou poistných súm nehnuteťného majetku: ll áno

! podra oceňovacich tabuliek

B nie

(oPP Z 15&4 čl, ll ods, 3)Živel (oPP Z 156-4 čl. l| ads.2) ,, ZZ + =Flexa = balík Flexa (oPP Z 156-4 čl. ll ods, 1) ; ZZ =

I

Viac,nehnuteťňóstílpodťa prílohy kpoiŠtnej'zm!Úve),,,


