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NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY ČÍSLO: 2110003125
Prémiové podnikanie

Nová poistná zmluva: Áno
Zmena poistnej zmluvy: Nie
Náhrada poistnej zmluvy: Nie Číslo:
Dôvod zmeny/náhrady poistnej zmluvy:

Poistník (Poistník je totožný s Poisteným)

Obchodné meno: Obec Šarišská Trstená
Registrácia:
IČO: 00690589
DIČ: 2021302976
IČ DPH:
Dátum vzniku: 01.07.1973

Adresa sídla

Ulica, Súpisné číslo/Orientačné číslo: Šarišská Trstená 42
PSČ: 08214
Obec: Šarišská Trstená
Emailová adresa:
Telefónne číslo:
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Údaje o poistení

Poistná doba: Neurčitá
Dohodnutý počet rokov poistenia: Minimálne 1 rok
Poistné obdobie: Technický rok
Výročný deň: 06.08.
Dátum vystavenia návrhu poistnej zmluvy: 05.08.2020
Začiatok poistenia: 06.08.2020 00:00
Koniec poistenia: poistenie na dobu neurčitú

Rekapitulácia poistenia a poistného Ročné poistné po zľavách (Eur)
1. Poistenie hnuteľných vecí 205,60

2. Malé prerušenie prevádzky v cene poistenia

3. Poistenie hnuteľných vecí - prepravné riziká v cene poistenia

4. Poistenie hnuteľných vecí - technické riziká 516,40

Ročné poistné po zľavách a zaokrúhlení (vrátane dane z poistenia) - Bežné poistné 722,00
Daň z poistenia 8% 57,76
Výška splátky poistného (vrátane dane z poistenia) 180,50

Rekapitulácia zliav
Zľava za priaznivý škodovy priebeh 20%

Obchodná zľava 20%

Kupónová zľava 10%

Zľava za zníženú rizikovosť 20%

Zľava za dohodnutý počet rokov poistenia 0%

Súčet poskytnutých zliav 70%

Splatnosť poistného a informácie na úhradu poistného

Frekvencia platenia poistného: Štvrťročne

Dátum/Dátumy splatnosti poistného: 06.08., 06.11., 06.02., 06.05.

Prvá splátka poistného: je potrebné uhradiť najneskôr do 15 dní od dátumu začiatku poistenia

Výška splátky poistného: 180,50 Eur

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT): GIBASKBX

Konštantný symbol: 3558

Variabilný symbol: 2110003125

Vinkulácia poistného plnenia

Vinkulácia poistného plnenia sa zriaďuje v prospech:

Obchodné meno:
Číslo úverovej zmluvy:

Asistenčné služby

Poskytnutie asistenčných služieb Áno
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Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza (Eur) Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

1. Poistenie hnuteľných vecí 685,34 205,60
a) Hnuteľné veci 88 000,00 88 000,00 200,00

b) Doplnkové predmety poistenia
Skupina doplnkových predmetov poistenia 1)
- náklady na odstránenie poškodených poistených hnuteľných vecí a zásob
- náklady na odstránenie nepoškodených poistených hnuteľných vecí a zásob

2 000,00 50,00

Skupina doplnkových predmetov poistenia 2)
- náklady na opravu pevne vsadeného alebo osadeného skla

2 000,00 50,00

Skupina doplnkových predmetov poistenia 3)
- cennosti, ceniny a peniaze v trezore
- cennosti, ceniny a peniaze pri preprave (limit max 30 000 Eur)
- umelecké predmety
- výstavné modely
- obnova dát
- výmena zámkov dverí
- návrat DPH do štátneho rozpočtu SR

2 000,00 50,00

Požadujete poistiť všetky hnuteľné veci evidované v účtovnej evidencii poisteného (súbor) alebo len jednotlivé vymenované v zozname (výber)? Výber

Zoznam poistených hnuteľných vecí pre výber

Typ
identifikačného

čísla
Identifi
kačné č. Názov Miesto poistenia, určenie Poistná suma Limit plnenia

POZ344 Evidenčné číslo
vozidla

GIANT V452T HD, Kúpna zmluva
Z201763 671_Z Kĺbový nakladač vrátane príslušenstva 88 000,00 88 000,00

Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

2. Malé prerušenie prevádzky 0,00 0,002 000,00 3 dni

Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza (Eur) Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

3. Poistenie hnuteľných vecí - prepravné riziká 0,00 0,00
a) Hnuteľné veci a zásoby počas ich prepravy 2 000,00 100,00

b) Doplnkové predmety poistenia
- náklady na odstránenie prepravovaných hnuteľných vecí a zásob po poistnej
udalosti

2 000,00 50,00

- nakládka / vykládka prepravovaných hnuteľných vecí a zásob 2 000,00 50,00

Územná platnosť
- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko áno

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia nie

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia + krajiny Európy nie
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Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza (Eur) Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

4. Poistenie hnuteľných vecí - technické riziká 1 721,46 516,40
a) Stroje a elektronika 88 000,00 88 000,00 200,00

Územná platnosť
- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko áno

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia nie

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia + krajiny Európy nie
Požadujete poistiť všetky stroje a elektroniku evidované v účtovnej evidencii poisteného (súbor) alebo len jednotlivé vymenované v zozname
(výber)?

Výber

Zoznam poistených vecí pre výber

Typ
identifikačného

čísla
Identifi
kačné č. Názov Miesto poistenia, určenie Poistná suma Limit plnenia

POZ344 Evidenčné číslo
vozidla

GIANT V452T HD, Kúpna zmluva
Z201763 671_Z Kĺbový nakladač vrátane príslušenstva 88 000,00 88 000,00

Osobitné dojednania
Čl. 2 ods. 6 písm. c) PREMIUM SME OPP HV sa dopĺňa o predmet poistenia: zasklenie kabíny

Asistenčné služby
a) Náklady na príjazd technika na miesto havárie Bez obmedzenia

b) Náklady na odstránenie príčin havárie 130 Eur

c) Náklady na použitý drobný materiál 20 Eur

d) Náklady na ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti 48 hod., do 660 Eur
e) Náklady na transport hnuteľných vecí a zásob do skladu mimo miesta
poistenia 435 Eur

f) Zabezpečenie technika na uvedenie miesta havárie do pôvodného stavu
(náklady hradí poistený) Bez obmedzenia
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Pre poistenie Prémiove podnikanie uzatvorené na základe tohto Návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“ v príslušnom gramatickom tvare)
platia tieto prílohy:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov so vstupom do účinnosti k

1.10.2019 (PREMIUM SME-VPP 2019/10/01);
- Osobitné poistné podmienky pre poistenie hnuteľných vecí živnostníkov a malých podnikov so vstupom do účinnosti k 1.10.2019

(Premium_SME_OPP_HV 2019/10/01);
- Osobitné poistné podmienky asistenčných služieb k poisteniu majetku a zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov so

vstupom do účinnosti k 1.10.2019 (Premium_SME_OPP_AS 2019/10/01);
- Doplnkové poistné podmienky pre zabezpečenie majetku živnostníkov a malých podnikov proti odcudzeniu alebo vandalizmu so vstupom do

účinnosti k 1.10.2019 (Premium_SME_DPP_HV_ZMOV 2019/10/01);
- Doplnkové poistné podmienky pre poistenie strojových a elektronických zariadení živnostníkov a malých podnikov so vstupom do účinnosti k

1.10.2019 (Premium_SME_DPP_HV_TR 2019/10/01);
- Doplnkové poistné podmienky pre poistenie prepravovaných hnuteľných vecí a zásob živnostníkov a malých podnikov so vstupom do

účinnosti k 1.10.2019 (Premium_SME_DPP_HV_PR 2019/10/01);
- Doplnkové poistné podmienky pre poistenie malého prerušenia prevádzky živnostníkov a malých podnikov so vstupom do účinnosti k

1.10.2019 (Premium_SME_DPP_HV_MPP 2019/10/01);
(ďalej spolu len „poistné podmienky“).

UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY

Poistná zmluva je uzavretá zaplatením prvého ročného poistného, resp. prvej splátky poistného vo výške uvedenej v tomto návrhu (ďalej len
“poistné na úhradu“), v lehote 15 dní odo dňa začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu. Poistne sa považuje za zaplatené jeho pripísaním,
vo výške uvedenej v tomto návrhu, na príslušný účet poisťovateľa.

Ak poistník zaplatí poistné na úhradu vo výške uvedenej v tomto návrhu v stanovenej lehote, poistenie sa vzťahuje aj na dobu odo dňa
označeného v návrhu ako deň začiatku poistenia do dňa zaplatenia poistného na úhradu. Ak poistné na úhradu nebude pripísané na účet
poisťovateľa, vo výške uvedenej v tomto návrhu, najneskôr v posledný deň lehoty na zaplatenie poistného na úhradu, zaniká týmto dňom
platnosť tohto návrhu a k uzavretiu poistnej zmluvy nedôjde.

Zaplatením poistného na úhradu, vo výške uvedenej v tomto návrhu, poistník potvrdzuje a čestne prehlasuje, že:

1. prečítal si znenie tohto návrhu vrátane jeho príloh, porozumel mu, súhlasí s jeho znením, potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v návrhu sú
úplné a pravdivé a žiada o uzatvorenie poistenia v rozsahu tohto návrhu a jeho príloh;

2. bol oboznámený, porozumel a súhlasí s dôležitými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy, ktoré boli poistníkovi doručené spolu s týmto
návrhom v podobe informačného dokumentu o poistnom produkte;

3. bol oboznámený, rozumie a súhlasí s obsahom poistných podmienok, ktoré boli poistníkovi doručené spolu s týmto návrhom, a tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy uzatvorenej na základe tohto návrhu.

Všeobecné ustanovenia

1. Poisťovateľ je oprávnený, v čo najväčšom rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov, kedykoľvek započítať svoju
pohľadávku (napríklad nárok na neuhradené poistné) voči ktorejkoľvek pohľadávke poistníka (napríklad nároku na poistné plnenie).

2. Poisťovateľ poistníkovi, ako potvrdenie uzavretia poistnej zmluvy, doručí poistku. Poistka bude poistníkovi doručená v elektronickej alebo
listinnej podobe, na adresu uvedenú v poistnej zmluve, po úhrade poisteného na úhradu poistníkom v súlade s ustanoveniami návrhu.
Výber formy doručenia závisí od udelenia, resp. neudelenia súhlasu poistníka s elektronickou korešpondenciou ďalej v texte tohto návrhu.

3. Predpisy poistného na druhý a nasledujúce roky trvania poistnej zmluvy budú poistníkovi zasielané v elektronickej alebo listinnej podobe,
na adresu uvedenú v tomto návrhu alebo na inú, napr. korešpondenčnú, adresu oznámenú zo strany poistníka poisťovateľovi. Výber
formy doručenia závisí od udelenia, resp. neudelenia súhlasu poistníka s elektronickou korešpondenciou ďalej v texte tohto návrhu.

4. Zľava za dohodnutý počet rokov poistenia poskytne poisťovateľ poistníkovi, v prípade ak sa poistník zaviaže nepodať výpoveď poistnej
zmluvy dojednanej na základe tohto návrhu po dobu dohodnutého minimálneho počtu rokov poistenia uvedenú v tomto návrhu. V
prípade zániku poistenia dojednaného na základe tohto návrhu  výpoveďou zo strany poistníka, skôr ako uplynie dohodnutý počet rokov
poistenia v zmysle tohto návrhu, môže byť poistníkovi zo strany poisťovateľa dodatočne vyúčtovaný rozdiel medzi poistným bez zľavy za
celé obdobie trvania poistnej zmluvy a poistným so zľavou za celé obdobie trvania poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený si uplatniť
nárok voči poistníkovi v zmysle predchádzajúcej vety najneskôr do 90 dní odo dňa zániku poistenia dojednaného na základe tohto návrhu.

5. V prípade nepriaznivého škodového priebehu, v predchádzajúcom poistnom období, Vstupný bonus za bezškodovosť na nasledujúce
poistné obdobie zaniká v plnej výške a poisťovateľ má právo ho v plnej výške odobrať.

6. Zmluvný vzťah založený poistnou zmluvou, uzatvorenou na základe tohto návrhu, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a
prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.

7. Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník tento návrh
uzatvoril, o zaslanie tohto návrhu a/alebo ktoréhokoľvek z dokumentov, na ktoré sa tento návrh odvoláva, v listinnej podobe.
Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poistníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu
uvedenú poistníkom, resp. poisteným. Tento návrh a dokumenty, na ktoré sa tento návrh odvoláva sú poistníkovi, resp. poistenému tiež
k dispozícii v listinnej podobe na obchodných miestach poisťovateľa a finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník tento návrh
uzatvoril.

8. Poistné podmienky, ako aj informačný dokument sú poistníkovi, resp. poistenému k dispozícii aj na internetovej stránke poisťovateľa
http://www.premium-ic.sk v sekcii POISTENIE/Malí a strední podnikatelia.
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HLÁSENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu, v súlade s poistnými podmienkami, jedným z nasledujúcich
spôsobov:

1. prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk;
2. prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa

http://www.premium-ic.sk;
3. telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988;
4. osobne na obchodnom mieste poisťovateľa;
5. písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského

štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika;
6. prostredníctvom finančného agenta, splnomocneného poisteným na tento úkon, spôsobom uvedeným v predchádzajúcich ods. 1. až 5.

Poistený (resp. finančný agent) je povinný, najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi, doložiť toto oznámenie poisťovateľovi
aj v písomnej forme.

INFORMÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia §78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena
b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať
osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov
týkajúce sa informácií a prístupu k osobných údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a
poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

SÚHLAS S ELEKTRONICKOU KOREŠPONDENCIOU

Poistník          súhlasí /         nesúhlasí so zaslaním návrhu poistnej zmluvy, jej príloh vrátane poistných podmienok, ako aj ďalších dokumentov,
ktoré s poistením uzatvoreným na základe tohto návrhu  súvisia, ďalej so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a
likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu
obecstrstena@gmail.com. V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poistník zaväzuje poisťovateľa
bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník tento návrh
dojednal, o zaslanie tohto návrhu a/alebo ktoréhokoľvek z dokumentov, na ktoré sa tento návrh odvoláva, aj v listinnej podobe. Poisťovateľ, resp.
finančný agent zašle poistníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poistníkom, resp.
poisteným.

X

V Bratislave dňa 05.08.2020

Ing. Mojmír Vedej
vedúci organizačnej zložky
PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
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