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POISTNÁ ZMLUVA

Číslo poistnej zmluvy 25-4944

POISTENIE BYTOVEHO DOMU
Union poist'ovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

lco 31  322 051  / DIC 2020800353
zapĺsaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava  1, odd.  Sa, Vl.  č.  383/8

číslo účtu:  lBAN:  SK591111  0000 0066 0054 7090,  BIC:  UNCRSKBX
(d'alej len „poist'ovatel")

a
Obec Nedožeľy - Brezany,

ul. Dľužstevná 367/01, Nedožery -Brezany 97212
vlastník bytov a nebytových priestorov zapísaní v LV č.1497,  kat.  územie:  Brezany
ul.  Družby 686/16,17,  Nedožerany -Brezany 97212,  par. č.102/5,  Bytový dom 4

účet IBAN:  SK26 0200 0000 00001842 9382,  BIC: SUBASKBX
e-mail: starosta@nedozery-brezany.sk,

(d'alej len "poistník" a "poistený")

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl.  Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a
doplnkov túto poistnú zmluvu.

Poistná doba:                         od  l3.10.2017 na dobu  neurčitú
Poistné obdobia:                  od  l3.10 do  l2.10 nasledujúceho kalendárneho roka
Miesto poistenia:                 a) ul.  Družby 686/16,17,  Nedožery -Brezany 97212

Pre toto poistenie platia:
Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu -bytové domy
VPPBD/1116  (ďalej  len  „VPPBD"),
ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej súčasť.
Súčasťou  poistnej zmluvy je aj:
Príloha č.1     znalecký posudok
Príloha č.  2     List vlastníctva

1/ Predmet poistenia:  Bytový dom
Miesto

Riziko
Celková poistná VH/

Spoluúčast' Ročné poistné
poistenia Suma TH1

a) Zivelné riziká 1310 000,00 € VH 50,00 € 174,23 €

a)
Voda z vodovodnýchzariadení

1310 000,00 € VH 50,00 € 134,93 €

a)
Odcudzenie stavebnýchsúčastĺ-poistenie1.rizika 5 000,00 € VH 50,00 € 8,07 €

a)
Vandalizmus - poistenie  1.rizika 5 000,00 € VH :   5o,oo€ 40,32 €

a)
Rozbitie skla   -  poistenie na  1.riziko 5 000,00 € VH .   50,oo€ 40,32 €

a)
Nepriamy úder blesku -poistenie1.rizika 5 o'oo,oo € VH 50,00 € 17,99 €

a)
Atmosférické zrážky -poistenie1.rizika 5 000,00 € VH 50,00 € 66,53 €

1 ) VH -východisková (nová) hodnota; TH -technická (časová) hodnota

2/ Predmet poistenia: Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnutel'nosti
Miesto

Riziko
Celková poistná suma s Spoluúčast' Ročné poistné

poistenia .DPH

a)
Zodpovednosť za škodu zvlastníctvanehnutel'nosti 10.000,00 € 50,00 € 50,14 €
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Zvláštne dojednania:
1.      Práva   a   povinnosti   poisteného  a  poist'ovatel'a  Sú  upravené  vo  vyššié  uvedených  všeobecných

poistných podmienkach.
2.      Poistník  svojím  podpisom  potvrdzuje,  že  mu  bol(i)  pred  uzavretím  poistnej  zmluvy  odovzdaný(é)

formulár(e)  o  dôležitých  zmluvných  podmienkach  uzatváranej  poistnej  zmluvy  podl'a  §70  ods.  4
zákona o poist'ovníctve.

3.      Pre prípadné spory týkajúce sa  poistných vzt'ahov medzi  poisteným  a  poisťovatel'om  sú  príslušné
súdy v Slovenskej republike.

4.      V prĺpade poistnéj  udalosti  bude poistné plnenie vyplatené na spoločný. účet.
5.      V zmysle čl.17 ods. 4 VPPBD si poistený zvolil poistenie bez indexácie poistnej sumy.
6.      V zmysle čl.18 VPPBD sa dojednávaj.ú nasledovné limity poistného plnenia pre rjziká:

voda z vodovod,ných zariadení                                                                                                   327 500,00 €
8.      Dojednáva sa, že poistenie sa vzt'ahuje aj na zodpovednost' v zmysle čl. 21  ods. 2 VPPBD.
9.      Odchylne   od   VPPBD/1116,   čl.3   ods.   6   sa   djednáva,   že   zmenou  ..vlastníka   bytu/nebytového

priestoru poistenie zaniká.

Druh  pO stného: bežné
Frekvencia platenia po stného: ročne

Poistné v poistnom období: 532.53 €
Dátum splatnosti poistného: 13.10.  príslušného kalendárneho  roka

Prvé poistné za platené: bezhotovostne
Druh  avíza: poštová poukážka

Učet Dre úhradu  poistného: lBAN:  SK5911110000 0066 0054  7090,  BIC:  UNCRSKBX

Variabilný symbol: 254944

Poistná zmluva

poisťovateľ.

sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z

Nedožery -Brezany,12.10.2017

Číslo obch. zmluvy:      25-4944
Meno získatel'a:     Daniela  Klimentová

ktorých jeden dostane poistník a jeden

Nedožery -Brezany,  . € 2.10.2017
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Daniela Klimentová
viazaný finančný agent

Číslo získateľa/panel:  68000062
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Číslo  poistnej  zmluvy  25  4944

Poisťovňa

POTVRDENIE  0  ZVEREJNENÍ  ZMLUVY
POISTENIE  MAJETKU

Union poisťovňa, a. s„ Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
lč0 31  322 051  / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu  Bratislava  1, odd.  Sa, vl.  č.  383/8
číslo účtu:  lBAN:  SK591111  0000 0066 0054 7090,  BIC:  UNCRSKBX

(d'alej len ,,poist'ovateľ`)

a

obecNedožery-Brez,tng,oťlá|Dsr3uož2S;eDV,nčá23o627|/lé273712Nedožery-Brezany

Zastúpená starostom obce: JUDr.  Martin  Mokrý
e-mail: starosta@nedozery-brezany.sk

číslo účtu:  lBAN SK26 0200 0000 00001842 9382,  BIC:  SUBASKBX
(d'alej len ,,poistník")

Poistník týmto v zhode s ust. § 5a ods.  7 zákona č.  211/2000 Z. z.  potvrdzuj? zverejnenie
poistnej  zmluvy  č.  25  4944  uzavretej  dňa  12.10.2017  medzi  poistníkom  a poisťovateľom  na  predmet
zmluvy Poistenie bytového domu.

Popis predmetu poistnej zmluvy:
Hodnota predmetu poistnej zmluvy:
Dátum zverejnenia poistnej zmluvy:

V Nedožeroch -Brezanoch, dňa  12.10.2017

za poistníka

JUDr.  Mariin  Mokrý
Starosta

poistenie bytového domu
532,53EUR
16.10.2017
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