
Kore�ponden ná adresa:

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 
UNIQA pois ov!a a.s.

Telefón: 0850 111 400
E-mail: nsprava_bb@uniqa.sk
Prevádzka ne�ivotného poistenia
Va�u zmluvu spravuje:

Vá� sprostredkovate" poistenia: Vá�ený klient
Materská �kola

INSIA SK s.r.o. Galaktická 9
040 12  Ko�ice

Vá�ený klient,

Banská Bystrica, d!a 6.11.2014

dovo"ujeme si Vám po#akova  za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, �e ste s nami uzavreli poistnú zmluvu 
$.2507002701 .

V prílohe Vám zasielame poistku, ako písomné potvrdenie o prijatí Vá�ho návrhu 4220039652 na uzavretie 
poistnej zmluvy.

Prosíme Vás, aby ste poistné platili spôsobom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, t.j. po�tovou pouká�kou 
(resp. faktúrou).

platba v prospech ú$tu: 2629130282/1100
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2913 0282
BIC: TATRSKBX
variabilný symbol: 2507002701
kon�tantný symbol: 3558
vý�ka úhrady: 35,04 EUR
dátum splatnosti: 30.10. be�ného roka
vý�ka splátky: 35,04 EUR za obdobie 30.10.2014 do 30.10.2015

V prípade akýchko"vek nejasností sa obrá te s dôverou na svojho sprostredkovate"a poistenia alebo na na�ich 
pracovníkov.

S úctou

Ing. Martin �á$ek, CSc.

predseda predstavenstva

Wolfgang Friedl
podpredseda predstavenstva

a generálny riadite"



E-mail: nsprava_bb@uniqa.sk
Telefón: 0850 111 400

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
UNIQA pois ov!a a.s.

Prevádzka ne�ivotného poistenia Banská Bystrica
Va�u zmluvu spravuje:

Kore�ponden ná adresa:

2507002701

      majetok & efekt

ako písomné potvrdenie o prijatí návrhu 4220039652 na uzavretie poistnej zmluvy

$íslo
POISTKU

UNIQA pois ov!a, a.s, Vám vydáva

Poistník: Materská �kola,Galaktická 9,040 12  Ko�ice,R%/I%O poistníka: 35543167

%íslo vydania:
Ú$innos  zmeny: 30.10.2014

na neur$ito
30.10.2014
000

Koniec poistenia:
Za$iatok poistenia:

Osobitné zmluvné dojednania:
 K tejto poistnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 - Pau�álna deklarácia.

Klauzuly:

80C001

Druh poistenia:Po�iarne nebezpe ia

V�eobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia V�eobecné poistné podmienky pre poistenie
po�iaru a následného preru�enia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované
klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto
zmluve.
Dojednáva sa, �e pokia" nie je explicitne pri polo�ke predmetu poistenia
uvedené inak, pois ujú sa v�etky veci patriace polo�ke uvedenej v predmete
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní

Materská �kola

040 12 Ko�ice
Galaktická 9

Miesto poistenia:

Predmet poistenia: Poistná suma Ro né poistné
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA  * 2 916,00 EUR 1,36 EUR

Spoluú$as  $iastka: 66,00 EUR

* Automatická indexácia poistnej sumy a poistného

Druh poistenia:�ivelné nebezpe ia

V�eobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia V�eobecné poistné podmienky pre poistenie
po�iaru a následného preru�enia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované
klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto
zmluve.
Dojednáva sa, �e pokia" nie je explicitne pri polo�ke predmetu poistenia
uvedené inak, pois ujú sa v�etky veci patriace polo�ke uvedenej v predmete
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní
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Materská �kola

040 12 Ko�ice
Galaktická 9

Miesto poistenia:

Predmet poistenia: Poistná suma Ro né poistné
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA 2 916,00 EUR 1,32 EUR

Spoluú$as  $iastka: 66,00 EUR

* Automatická indexácia poistnej sumy a poistného

Druh poistenia:Elektronika

V�eobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia V�eobecné poistné podmienky pre poistenie
elektronických zariadení a následného preru�enia prevádzky - 2012,doplnené
a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia,
uvedenými v tejto zmluve.
Dojednáva sa, �e pokia" nie je explictne pri polo�ke predmetu poistenia
uvedené inak, pois ujú sa v�etky veci patriace polo�ke uvedenej v predmete
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Spolúú$as  pod"a návrhu $. 4220039652.

Materská �kola

040 12 Ko�ice
Galaktická 9

Miesto poistenia:

Predmet poistenia: Poistná suma Ro né poistné
EXTERNÉ NOSI!E DÁT A INFORMÁCIE 
NACHÁDZAJÚCE SA NA NICH

2 916,00 EUR 24,04 EUR

Spoluú$as  $iastka: 80,00 EUR

* Automatická indexácia poistnej sumy a poistného

Druh poistenia:Voda z vodovod. zariadení

V�eobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia V�eobecné poistné podmienky pre poistenie
po�iaru a následného preru�enia prevádzky - 2009 doplnené a modifikované
klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto
zmluve.
Dojednáva sa, �e pokia" nie je explicitne pri polo�ke predmetu poistenia
uvedené inak, pois ujú sa v�etky veci patriace polo�ke uvedenej v predmete
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní

Materská �kola

040 12 Ko�ice
Galaktická 9

Miesto poistenia:

Predmet poistenia: Poistná suma Ro né poistné
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA 2 916,00 EUR 1,32 EUR

Spoluú$as  $iastka: 66,00 EUR

* Automatická indexácia poistnej sumy a poistného
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Druh poistenia:Kráde� a lúpe�

V�eobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia V�eobecné poistné podmienky pre poistenie
majetku proti kráde�i, lúpe�i a vandalizmu - 2012, doplnené a modifikované
klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto
zmluve. Dojednáva sa, �e pokia" nie je explicitne pri polo�ke predmetu
poistenia uvedené inak, pois ujú sa  v�etky veci patriace polo�ke uvedenej
v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní

04L002
Klauzuly:

Materská �kola

040 12 Ko�ice
Galaktická 9

Miesto poistenia:

Predmet poistenia: Poistná suma Ro né poistné
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA 2 916,00 EUR 7,00 EUR

* Automatická indexácia poistnej sumy a poistného

Ing. Martin �á$ek, CSc.
predseda predstavenstva

Wolfgang Friedl

podpredseda predstavenstva

Banská Bystrica, d!a 6.11.2014

Ro né poistné celkom:
Lehotné poistné za poistné obdobie 35,04 EUR

     35,04 EUR

a generálny riadite"
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