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Vašu zmluvu spravuje:
Prevádzka neživotného poistenia Bratislava 
E-mail: nsprava_ba@uniqa.sk 
Telefón: 0850 111 400

Korešpondenčná adresa:
UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

UNIQA poisťovňa, a.s, Vám vydáva 
POISTKU

číslo 
3007014242

ako písomné potvrdenie o prijatí návrhu 8000350214 na uzavretie poistnej zmluvy
Majetok & Istota

Poistník: Obec Žitavany.Športová 5,951 97 Žitavany,RČ/IČO poistníka: 37869451 

Číslo vydania: 000
Začiatok poistenia: 12.7.2014 Účinnosť zmeny: 12.7.2014
Koniec poistenia: na neurčito
Klauzuly:

80C001

Druh poistenia:Požiar, živel, voda

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.
Pripoistenia, ktoré nad rámec Všeobecných poistných podmienok a klauzúl 
rozširujú rozsah krytia poistenia bytových domov:
- poistenie estetických škôd (grafity, sprejeri) v rámci poistenia 

vonkajšieho vandalizmu - na prvé riziko 500 EUR/bytový dom,
- vonkajšie dažďové odpadové potrubia (zvody, žľaby) - na prvé 

riziko 2 000 EUR/bytový dom bez ohľadu na príčinu škody,
- náhrada nájomného pri komerčných nájomníkoch (nárok nájomníka

v prípade poistenej škodovej udalosti odmietnuť zaplatenie nájomného 
podľa zákona, resp. nájomnej zmluvy - na prvé riziko 5 000 EUR/bytový 
dom, krytý maximálny výpadok nájomného počas 6 mesiacov,

- lom skla (kryté aj presklenie obchodných priestorov) - na prvé 
riziko 2 000 EUR/bytový dom,

- únik vody z prívodných a odpadových potrubľalebo zo zariadení 
zásobovaných vodou s potrubným systémom pevne spojených - na prvé 
riziko 1 000 EUR/bytový dom/platí len pre potrubie v spoločných 
priestoroch bytového domu (prípojné a odpadové potrubia, ktoré 
patria k bytom jednotlivých vlastníkov bytov nie sú poistením kryté),

- nepriamy úder blesku (prepätie) - na prvé riziko 2 000 EUR/bytový 
dom/platí len pre spoločné priestory bytového domu,

- lom stroja a elektronické poškodenie (výťahy, elektrické súčasti 
výťahov, garážové a elektrické brány, systémy na otváranie dverí) -
na prvé riziko 2 000 EUR/bytový dom - v zmysle Všeobecných poistných 
podmienok pre poistenie strojov a následného prerušenia prevádzky - 2004,

- spätné prúdenie vody spôsobené atmosférickými zrážkami - na prvé riziko 
2 000 EUR/bytový dom/platí len pre spoločné priestory bytového domu.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní
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Klauzuly:
011001, 011003,

Miesto poistenia: Bytový dom parc.125
Kňažická 865/88
951 97 Žitavany

Predmet poistenia: Poistná suma Ročné poistné
Budovy na novú hodnotu 399 648,00 EUR 167,80 EUR
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
Prevádzkovo - obchodné zariadenia na novú hodnotu 1 000,00 EUR 0,42 EUR
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
Náklady na odstránenie PU (na l.riziko) 1 000,00 EUR 0,42 EUR
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR 

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Druh poisteniarZodpovednosť

Všeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu - 2009, doplnené a modifikované klauzu
lami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto 
zmluve.

Osobitné zmluvné dojednania:
Bez osobitných zmluvných dojednaní

Klauzuly:
051015

Miesto poistenia: územie SR

Predmet poistenia:
1. ŠKODA NA MAJETKU, ŽIVOTE A ZDRAVÍ TRETEJ 
OSOBY 2. NÁKLADY NA OBHAJOBU POISTENÉHO
Spoluúčasť v %: 10.0
Spoluúčasť minimálna: 33,00 EUR

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Poistná suma
17 000,00 EUR

Ročné poistné
170,00 EUR

Ročné poistné celkom:
Lehotné poistné za poistné obdobie

338.64 EUR
338.64 EUR

Bratislava, dňa 25.7.2014

Ing. Martin Žáček, CSc 
predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ

W olfgang Friedl 
podpredseda predstavenstva


