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PML Kód:

POISTENÝ hodiace sa označte lEI
Názov firmy

Združenie obcí Ra"ecká dolina
Skratka firmy Typ firmy IPse

013 13., Miesto· dodacia po~la Ulica, tislo domu, po~tovy prietinok

SR Rajecké TeDlice Námestie SNP 1/29
Telefón Jazyk IPocet zamestnancov I'CO IDrun tmnosti

37805533
VedúcI ~rmy POistenie dO/E'dnal pDolnik

8an~o.é spojeme - názov pe~ažného ustavu Kód banky r.;ISIO úttu l:;peCif,CkY symbol

Začiatok poistenia Komec poistenia Oátum uzatvorenia poistnej
zmluvy

Neurčito

31.08.2011 30.08.2011

Spôsob platenia poistného Ol\Jh platby

Zľava za sp6sob platenia

. , ročne %
O po$tovou

poukážkou
Prirážka za krátkodobé
poistenie %

9 bezhotovostne



Súhrn poistného

Císla Poistené Celková poistná Roč né poistné
vložkv Druh áno - nie suma v EUR v EUR

1. Živelné poistenie áno 290 272,- 290,27

2. Poistenie proti odcudzeniu áno 106200,- 203,90

3. Poistenie prerušenia prevádzky - živelné nie 0,- 0,-

4. Poistenie strojov áno 106200,- 428,80

5. Poistenie prerušenia prevádzky - strojné nie 0,- 0,-

6. Poistenie elektroniky nie 0,- 0,-

7 Poistenie skla nie 0,- 0,-

8. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie 0,- 0,-

ROČNÉ POISTNÉ 922,97

Zľava: 20% 184,59

Celkové ročné poistné v EUR: 738,38

Platenie poistného

I. Poistený plati poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa

Čislo účtu 0175126457/0900
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol· číslo poistnej zmluvy (bez pomlčiek)

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:

Splatka poistného -,7:::3:::8'-,;,3;:;6,, _
Splátka poistného _x_x_x_E_U_R _

je splatná

je splatná

31.08.
dd.mm.

príslušného kalendárneho roka.

príslušného kalendárneho roka.



Splátka poistného xxx EUR je splatná dd. mm. príslušného kalendárneho roka.
Splátka poistného ~x.::x::.x.::E=-U=-R-,- je splatná dd. mm. príslušného kalendárneho roka.

Hlásenie poistných udalostí

Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing

škôd - tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka Č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (ďalej len .Vppm

), Osobitné
poistné podmienky (ďalej len .Oppm

) a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto
poistnej zmluvy, a Príloha Č. 1 - Zmluvné dojednania pre poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a
prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.

2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonnika sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať

poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

3. Poistné obdobie je 1 rok.

4. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrži jedno
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.

nv súlade s § 2 ods. 3) Zákona Č. 659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike,
sa konečné sumy v eurách po prepočte podfa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve



desatinné miesta na najbližši euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom.
Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informativna."

Poistnik vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov dáva
súhlas KOOPERAT1VE poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) aby jeho
osobné údaje ziskané v súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej
činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej
zmluvy. Zároveň dava súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov
pokia!' to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práva plnenie povinností z tejto poistnej
zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom
podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

V Rajeckých T~plicíach dňa 30.08.2011

pečiatka a podpis poisteného

Združenie obci Rajecká dolina

RNDr. Peter Dobeš

Predseda správnej rady

V '=Ž"'ili"ne"---__ dňa 30.08.2011

pečiatka a podpis poisťovne

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group


