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KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky
neživotného poistenia
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica 1

Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sa, vložka 3345/B
IČO 31595545
IČ DPH SK7020000746

Obec Sečianky
Sečianky 89
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

Sprostredkovateľ poistenia: 2700100247
Matúšková Mária

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich
fyzických osôb
Poistka číslo: 6 826 150 133
Verzia poistnej zmluvy: 1
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy
uzavretej dňa 26.11.2020 podľa návrhu číslo 4419015204 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a platných poistných
podmienok pre poistné obdobie od 27.11.2020 do 26.11.2021.
Poistník: Obec Sečianky
RČ/IČO: 00648474
Začiatok poistenia: 27.11.2020

Koniec poistenia: na neurčito

Adresa rizika: KN-C par.č. 982/29,30,21,188/1, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Predmet poistenia
Riziko
Admin. a obč. budovy - súbor
Združený živel - poškodenie alebo zničenie majetku (spoluúčasť min. 100,00 EUR)
Vandalizmus - úmyselné poškodenie, zničenie majetku (spoluúčasť min.
50,00 EUR)

Poistná suma

Poistné

177 008,62 EUR
5 000,00 EUR

61,60 EUR
30,60 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE
Ročné poistné vrátane dane1 spolu pred korekciami:
Úprava poistného za periodicitu platenia:
Korekcie na zmluve:
Ročné poistné vrátane dane1 celkom po korekciách:
z toho daň z poistenia1
ročné poistné bez dane1 celkom
Splátka poistného vrátane dane1:

92,20 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
92,20 EUR
6,83 EUR
85,37 EUR
92,20 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním poistného vrátane dane z poistenia 1 na účet
poisťovne.
Poistné obdobie / periodicita platenia:
Druh platby:
Splatnosť poistného:

ročne / ročne
bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
27.11.

Úhradu poistného je možné realizovať na niektorý z nasledujúcich účtov:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X
Variabilný symbol
Konštantný symbol

6826150133 (číslo poistnej zmluvy)
3558

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia akejkoľvek požiadavky sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na
adresu Regionálneho centra prevádzky neživotného poistenia (uvedená na prvej strane) alebo na bezplatnú
infolinku 0800 112 222.
Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla dispečingu škôd 0850 111 566, zo zahraničia 00421 2 52 62 72 82.
Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku
s poisťovňou. Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými
všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami.
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia.

1) Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

