
CSOB
Poisťovňa

Poistná zmluva
č.8003042605
ČSOB Poist'ovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapisaná v OR OS Bratislava 1., odd. Sa, vI. Č. 444/B
IČO: 31 325416
Poštová adresa: P. O. Box 20,82009 Bratislava 29
Tel.: 02/48248200 Fax: 02/43330605
zastúpený: Ing. Viera Poláková, manažérka pre poistenie podnikatel'ských rizík
(ďalej len .poist'ovateř')

a

Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO: 00329282
Tel.: 053/4192225
Bankové spojenie: Dexia banka a.s
Číslo účtu: 3400349002/5600
zastúpený: Ing. Iveta Rušinová, primátorka
(ďalej len" poistnik ")

Osoba oprávnená konat' v mene poistníka:
Ing. Iveta Rušinov::'
Rodné číslo:
adresa trvalého alebo iného pobytu:
štátna príslušnost':
druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podfa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") túto poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva"), ktorá spolu so
Všeobecnými poistnými podmienkami poíst'ovatefa [Všeobecná časť (ďalej len .VPP 07/2008"), Osobitná čast' -
Živelné poistenie (ďalej len "ZVL 07/2008"), Osobitná časť - Poistenie pre pripad odcudzenia veci (ďalej len .ODV
07/2008"), Osobitná časť - Poistenie skla (ďalej len "SKL 07/2008"), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody
fyzických a právnických osob (ďalej len "ZOD 07/2008"»), tvoria neoddelitefný celok.

1. Účinnost' poistenia: od 13.12.2011 00:00 hod. na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu
zmluvnými stranami a účinnost' dňom 13.12.2011.

2. Dojednáva sa poistenie: Živelné poistenie
Poistenie pre pripad odcudzenia veci
Poistenie skla
Poistenie zodpovednosti za škodu

3. Poistné sumy stanovuje poistník.

4. Správcom tejto zmluvy je Ing. Viera Poláková, tel. č. 051/7460913, fax 051/746 0910.

5. Sprostredkovatel' poistenia: Respect Slovakia, s. r. o., A. Trajana 2, 921 01 Piešt'any, tel: 033/7627502,
korešpondenčná adresa: Respect Slovakia, s.r.o., Levočská 5, 08001 Prešov, tel.: 051 /74955 73, fax: 051/
7495573). Výlučne sprostredkovatel' poistenia je oprávnený prijimat' zmluvne závazné oznámenia,
prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.

6. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistnik.

CSOB Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva Č. 8003042605
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Článok I. Rozsah poistenia

1. Živelné poistenie

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZVL 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:
A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho

nákladu),
8. Doplnkové živelné riziká:

- víchrica, krupobitie,
- zosúvanie pódy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou

prevádzkou (poist'ovatef nie je povinný poskytovat' plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z
pohybu zemskej kóry alebo z dóvodu podkopania, pokial' nejde o zemetrasenie),

- zosúvanie alebo zrútenie lavín,
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
- zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64,
- tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova,
- náraz vozidla,
- dym,
- nadzvuková vlna,
- náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia,

C. záplava, povodeň.

Predmet a miesto poistenia:

Poist'ujú sa účtovne evidované veci (nehnuterný a hnuterný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom
(P.Č.) 1, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu.
Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokial' nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie sa dojednáva pre:

P. Poistené veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčast'
č, riziko v Eur v Eur

bytový dom A 1 - Mau!erova ulica
s.č. 1354, orientačné e. 60

vlastná nehnutel'nost' bytový dom A2 - Maureova ulica
A,B,C

2 590 763,00 Eur 50,00 Eur
1 - bytový dom s.č. 1355, orientačné č. 61

Pre prípad poškodenia veci víchricou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného
plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 3 350 000,00 Eur.

Pre prípad poškodenia veci záplavou a povodňou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným
limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 10% z poistnej sumy, pričom tento percentuálny
limit je ohraničený maximálnou výškou poistného plnenia 3 350 000,00 Eur.

Pre prípad poškodenia veci doplnkovými živelnými rizikami okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva
poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške
10000000,00 Eur.

CSOB Poisťovr'\a, a.s.
Poistná zmluva e. 8003042605
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2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci

Poistné podmlenky: VPP 07/2008 a ODV 0712008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutim a poškodenie alebo zničenie poistenej veci
konaním páchatefa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,

B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus.

Predmet a mlesto poistenia:

Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuterný a hnutefný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslem
(P.Č.) 1, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene uživa na základe zmluvného vzťahu.
Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiar nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie sa dojednáva pre:

P. Poisteně veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčasť
č. riziko v Eur v Eur

bytový dom A 1 -
stavebně súčasti vlastnej nehnutefnej Maurerova ulica s.č. 1354, A 10000,00 Eur 50,00 Eur

1 veci - bytového domu orientačně Č.60
bytový dom A2 - 10 %, min.
Maureova ulica s.č, 1355, B 10000,00 Eur 33,19 Eur
orientačně Č.61

Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 sa dojednáva na prvé riziko.

Pre poistenie vecí uvedených v Clánku I. bod 2. tejto zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na predmety
zabezpečené v súlade so spósobml zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej
sumy, ktoré sú uvedené v prílohe Č. 1 tejto zmluvy a sú jej nedeliternou súčasťou. Plnenie poisťovatefa pre prípad
odcudzenia veci je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spěsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podřa
prilohy "Sposoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpisané pre dojednanú výšku poistnej sumy".

Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené
policiou.

Osobitné dojednania:
Pre poistenie podřa Clánku I. bod 2. písmo B. tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že na rozdiel od ODV 07/2008 CI. 3
bod 1. písmo b) sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie povrchu veci zafarbením (sprejerstvom), pričom
sa pre toto poistenie dojednáva ročný limit plnenia vo výš ke 300,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú počas jedného poistněho obdobia.

CSOB Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva č, 8003042605
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3. Poistenle skla

Poistné podmlenky: VPP 07/2008 a SKL 0712008.

Predmet a miesto poistenia:

Poisťujů sa sůbor vsadených a osadených skiel

na mieste poistenia: bytový dom A1 - Maurerova ulica s.č. 1354, orientačné Č. 60
bytový dom A2 - Maureova ulica s.č. 1355, orientačné Č. 61

na poistnů sumu 2 500,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanů v dohodnutom
poistnom obdob I

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluůčasť vo výške 33,19 Eur.

ČSOB Poisfovňa. a.s.
Poistná zmluva Č. 8003042605
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4. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOO 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spósobenú výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuternosti

nachádzajúcej sa na adrese: bytový dom A1 - Maurerova ulica s.č, 1354, orientačně Č. 60
bytový dom A2 - Maureova ulica s.č, 1355, orientačné Č. 61

ktorá sa použiva výlučne pre výkon predmetu činnosti poisteného zhodným s predmetom činnosti zapísaným v Štatúte
Mesta Krompachy

na poistnú sumu 33 200,00 Eur, ktorá je limítom pinenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom
poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plneni z jednej séríovej poistnej udalosti. Sériová poistná
udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalosti, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej pričiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 50,00 Eur.
Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieřa len jednou spoluúčasťou bez ohradu na počet
poistných události v sérii.

AA. Poisťuje sa zodpovednosť za vecnú škodu spčsobenú jednotiivými vlastnikmi bytov v bytových domoch
špecifikovaných v prílohe Č. 1 tejto zmluvy navzájom medzi sebou (tzv. križová zodpovednost)

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písmo A tohto bodu, sa pre poistenie podl'a písmo Mdojednáva ročný limit plnenia vo
výš ke 25 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.
To platí ipre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu
súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 50,00 Eur.
Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieřa len jednou spoluúčasťou bez ohradu na počet
poistných udalosti v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

CSOB Poisfovr'\a, a.s.
Polstná zmluva č, 8003042605
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti
Poistník je povínný vznik škodovej udalosti nahlásil' bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkofvek
z nižšie uvedených adries:

Ustredie Regionálne centrum Sprostredkovater

CSOB Poistovňa, a.s. CSOB Poisťovňa, a.s. Respect Slovakia, s.r.o.

Call centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí Likvidácia poistných udalosti

0850311 312 (T-Com) Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02/444 614 48 Levočská 5

0912611 612 (T-Mobile) Revolučná 2, 01001 l:ilina, Fax: 041/50 78 951 080 01 Prešov

Nám. Osloboditefov 5, 040 01 Košice, Fax: 055 /
Tel.: 051/7495573

0906330330 (Orange) 6111210

Fax: 051/7495573

Článok III. Poistné
Dojednáva sa, že:
a) poistné podřa § 796 OZ je bežné,

b) poistné za poistenie podřa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie: Polstné: Obchodná Polstné po zfave:
zfava v%

1. Flexa 544,06 Eur 40 326,44 Eur

2. Doplnkové živelné riziká vrátane 417,11Eur 40 251,30 Eur
vodovodných ik6d

3. Záplava a povodeň 108,81 Eur 40 64,77 Eur

4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 57,03 Eur 40 34,22 Eur

5. Poistenie vandalizmu 160,00 Eur 40 96,00 Eur

6. Poistenie skla 88,00 Eur 40 52,80 Eur

7. Poistenie zodpovednosti za škodu 525,21 Eur 40 313,57 Eur

8. Celkové poistné za obdobie 1900,22 Eur 1139,08 Eur
(jeden poistný rok - 12 mesiacov)

c) poistným obdobím je poistný rok podřa VPP 0712008,

d) poisťovater poskytuje poistnikovi obchodnú ztavu vo výške špecifikovanú v písmo b) tohto článku,

e) v pripade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateř má v dalšorn poistnom období právo
obchodnú ztavu neposkyínúť,

f) celkové poistné so zřavou je 1 139,08 Eur a bude platené v štvrťročných splátkách

Prvá splátka vo výške 284,77 Eur je splatná ku dňu 13.12. bežného roka.
Druhá splátka vo výške 284,77 Eur je splatná ku dňu 13.03. bežného roka.
Tretia splátka vo výške 284,77 Eur je splatná ku dňu 13.06. bežného roka.
Stvrtá splátka vo výške 284,77 Eur je splatná ku dňu 13.09. bežného roka.

Dojednáva sa, že nezaplatením ktorejkorvek splátky stráca poistník výhodu splátok. Poistné za celé poistné obdobie
sa stane splatným, na základe výzvy poisťovateta s určením splatnosti dňa celého poistného.

g) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisl'ovatera číslo 255015933/7500 variabilný symbol
8003042605. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovatel'a.

CSOB Poisťovl'la, a.s.
Poistná zmluva č, 8003042605
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Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upravil'
formou čislovaného pisomného dodatku k zmluve.

2. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámil' poisťovaterovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok.

3. Túto zmluvu móže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedat' každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov po
uzavretí zmluvy.

4. Poistník prehlasuje, že:
bol oboznámený s obsahom poístnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkamí platnými
a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddelitel'nou súčasťou, s rozsahom nárokov znej
vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím,
všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovatera uvedené v poistnej zmluve
týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné,

- je si vedomý následkov, ktoré rnčžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovatel'a plnit',
bol poučený na základe zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení o svojej povinnosti v zmysle
zákona o poisťovníctve v platnom znení poskytnúť poisťovatel'ovi pre účel tohto poistenia svoje osobné údaje a
súhlasi s ich spracúvanim v rozsahu podra VPP 07/2008,

5. Okrem povinnosti stanovených všeobecne závaznýrnl právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní
poskytnúť poisťovaterovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie
jeho identifikácie podřa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.

6. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto
skutočnosť poisťovaterovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. Č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej
funkcii:
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej

verejnej funkcii,
b) dieťa, zal', nevesta
c) rodič.
Významnou verejnou tunkciou je podřa § 6 z. Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov:
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny

tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodarného zboru,
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti

rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných pripadov už nemožno odvolat',
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) vervyslanec, chargé ďaffairs,
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených sil,
g) člen ríadíaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej

spoločnosti patriacej do vlastnlctva štátu, alebo
h) osoba v inej obdobnej tunkcii vykonávanej v inštitúciách Eur6pskej únie alebo v medzinárodných

organizáciách.

7. Táto zmluva obsahuje 8 strán (a prílohu Č. 1) a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží
jedno, sprostredkovatel' jedno a poist'ovater dve vyhotovenia.

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva Č. 8003042605
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8. Neoddelitefnou súčasfou tejto poistnej zmluvy sú nasledovné prílohy:
Prlloha č, 1 - SpOsoby zabezpečenia pre pripad odcudzenia predpisané pre dojednanú výšku poistnej sumy,

Poistnik svojím podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedené prílohy tejto poistnej zmluvy prevzal
a bol oboznámený s ich obsahom.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečitali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážné, nie
v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

ČSOB Poisťovlla, a.s.
Poistná zmluva Č. 8003042605
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