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UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel. (+421) 2 32 600 100, Web: www.uniqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk, IČO: 00 653 501
DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000471
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel Sa, Vložka č. 843/B

Číslo návrhu: 9160128983

Sídlo:

obec Kolonica

...., ....

Poistník a Poistený
Obchodné meno:

Ob. register alebo iná evidencia podnikateľa, číslo zápisu:

IČO: 00323161

Tel. číslo / mobil: 421944489263

Kolonica 118, 067 61 Kolonica
Kategória klienta: 01

Platenie DPH: Poistník NIE JE registrovaný platca DPH

DIČ:

Email: obeckolonica@gamail.com   Súhlas s komunikáciou emailom

Štát: Slovensko, Politicky exponovaná osoba: nie, Účel poistenia: neživotné poistenie, Štatutár: Matúš Leňo-starosta

Druhy poistenia

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
Poistenie elektroniky
Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

Výška poistného: Ročné poistné na krytie rizík na poistnú zmluvu: 234,40 EUR

Poistné za poistné obdobie vrátane dane 253,15 EUR

Daň z poistenia (8%): 18,75 EUR

Splátka poistného vrátane dane: 253,15 EUR

Miesto Poistenia

Názov prevádzky: Obec Kolonica-verejné osvetlenie

Adresa: Kolonica, 067 61 Kolonica

Druh poistenia:

Podoblasť: 80301/80302/80303

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

Pre tento druh poistenia platia VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE POŽIARU A NÁSLEDNÉHO 
PRERUŠENIA PREVÁDZKY – 2021

Poisťované činnosti

Štatistický kód Riziková trieda Popis činnosti
1185 1 obecný úrad - obce (zodpovednosť podľa 05I006)

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokial nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky 
veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.
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Ročné poistné za druh a miesto poistenia: 137,60 €

50 €Spoluúčasť:

Ročné poistné za druh a miesto poistenia po zľave: 68,80 €

Ročné poistné za poistenie požiarnych nebezpečí:

120,00 €Ročné poistné za poistenie živelných nebezpečí:

Ročné poistné za poistenie vody z vodovodu: 0,00 €

17,60 €

Informácie o poistenom majetku
Lokalita? V obci
Poistné sumy sú vrátane DPH? Áno
Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností a hnuteľných vecí Udržiavané
Protipožiarne zabezpečenie - hasiace prístroje Áno
Protipožiarne zabezpečenie - sprinklery Nie
Protipožiarne zabezpečenie - elektronická signalizácia Nie
Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a nachádzajú sa v 
technicky bezchybnom stave, resp. ak sa poisťujú budovy aj vo výstavbe majú platné 
stavebné povolenie?

Áno

Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené? Áno
Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov? Áno
Je v objekte samočinné hasiace zariadenie? Nie
Je v objekte samočinná elektrická požiarna signalizácia s vývodom na nepretržitú službu? Nie
Spôsob vykurovania? Ústredné
Kúrenie - Tuhé palivo? Áno
Kúrenie - Plynové? Nie
Kúrenie - Elektrické? Nie
Druh strechy? Plochá
Vzdialenosť vodného toku? Do  20 m
Kúrenie - Horúcovodné? Nie

Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byť týmto poistením kryté?

NIE

Ročné poistné

Položky predmetu poistenia Poistná suma požiar živel voda

22 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na otvorenom 
priestranstve

Požiar 20 000,00 €
Živel 20 000,00 €

17,60 € 120,00 €

Miesto Poistenia

Názov prevádzky: Obec Kolonica-verejné osvetlenie

Adresa: Kolonica, 067 61 Kolonica

Druh poistenia:

Podoblasť: 80307

Poistenie elektroniky

Pre tento druh poistenia platia VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE STROJOV, 
ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ A NÁSLEDNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY – 2021
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Ročné poistné za druh a miesto poistenia: 300,00 €

Ročné poistné za druh a miesto poistenia po zľave: 150,00 €

Informácie o poistenom majetku
Poistné sumy sú vrátane DPH? Áno
Sú všetky poisťované zariadenia vo veku do 15 rokov? Áno
Sú všetky poisťované prenosné zariadenia vo veku do 8 rokov? Áno

Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byť týmto poistením kryté?

NIE

Poisťované činnosti

Štatistický kód Popis činnosti
1185 obecný úrad - obce (zodpovednosť podľa 05I006)

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokial nie je explicitne/výslovne uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v 
predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Položky predmetu poistenia Spoluúčasť Poistná suma Poistné
01 Elektronické a elektrotechnické zariadenia a prístroje (do 
15 rokov) - Vonkajšia elektronika 50 € 20 000,00 € 300,00 €

Miesto Poistenia

Názov prevádzky: Obec Kolonica-verejné osvetlenie

Adresa: Kolonica, 067 61 Kolonica

Druh poistenia:

Podoblasť: 80304

Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

Pre tento druh poistenia platia VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MAJETKU PROTI KRÁDEŽI, 
LÚPEŽI A VANDALIZMU – 2021

Poisťované činnosti

Štatistický kód Riziková trieda Popis činnosti
1185 1 obecný úrad - obce (zodpovednosť podľa 05I006)

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokial nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky 
veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Položky predmetu poistenia Limit plnenia Poistná suma Poistné
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia - Krádež, lúpež, vnútorný 
vandalizmus 500,00 € 1,20 €

10 Vonkajší vandalizmus (na prvé riziko) - Vonkajší vandalizmus 1 000,00 € 30,00 €
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Zmluvné dojednania
Miesto poistenia a limity plnenia
Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená na tomto návrhu. Ak má poistený viacero prevádzok každá z 
nich musí byť uvedená samostatne pre jednotlivé druhy poistenia (požiar, krádež a lúpež, lom stroja, elektronické 
zariadenia). Pre každú z takýchto prevádzok platia limity plnenia a podmienky dojednané pre dané miesto poistenia. 

Pri poistení prerušenia prevádzky platí, že poistná suma uvedená v takomto prípade na návrhu poistnej zmluvy je 
hornou hranicou plnenia pre jedno a všetky miesta poistenia naraz.
Dojednaná spoluúčasť platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poistnej zmluvy.

Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná 
suma v tomto prípade musí zodpovedať novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste 
poistenia.

Predmet poistenia a poistná suma

Ak je súčasťou návrhu poistnej zmluvy príloha obsahujúca zoznam predmetov poistenia, platí, že poistenie sa 
vzťahuje len na predmety poistenia uvedené v tomto zozname, pričom poistná suma musí zodpovedať ich novej 
hodnote.

Dokumenty
PZ - INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PZ - Návrh PZ
PZ - Oprávnenie na činnosť (výpis z OR, živnostenský list, iné)

Súčasťou tohto návrhu sú aj všeobecné poistné podmienky číslo: M/008/21, M/011/21, M/181/21

Asistenčné služby zadarmo

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Pomoc nielen pri poistnej udalosti, ale aj pre stav núdze, keď potrebujete „priateľa na telefóne“. Vďaka asistenčným službám Vám 
nielen poradíme, pošleme k Vám odborníka, ale uhradíme aj náklady za jeho prácu do určeného limitu. V prípade súdnych sporov 
môžete využiť právnu pomoc a pomôžeme Vám aj s vyhľadávaním náhradných priestorov po poistnej udalosti. 

Asistenčné služby NONSTOP 0850 850 111.

-          Pomoc zmluvného odborníka 300 €
-          Služby zmluvného zámočníka 150 €
-          Sťahovacie služby pri poistnej udalosti .... 300 €
-          Núdzová telefonická prevádzka - po dobu 7 dní
-          Stráženie prevádzky po poistnej udalosti ...limit 500 €
-          Právna asistencia s finančným plnením až do výšky 500 € pri sporoch od 150 €
-          Právnik na telefóne – 1 Hodina ročne

Ročné poistné za druh a miesto poistenia: 31,20 €

0 €Spoluúčasť:

Ročné poistné za druh a miesto poistenia po zľave: 15,60 €

Informácie o poistenom majetku
Lokalita? V obci
Obývanosť? Neobývané
Poistné sumy sú vrátane DPH? Áno

Predchádzajúce škody
Vznikli v minulosti na mieste poistenia škody, ktoré majú byť týmto poistením kryté?

NIE

Klauzuly
04C001 - Vonkajší vandalizmus
04L002 - Zabezpečenie miesta poistenia - riziková trieda 1-3
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K poisteniu požiarneho prerušenia prevádzky:
Ak je dojednané poistenie požiarneho prerušenia prevádzky, dojednáva sa doba ručenia 12 mesiacov a spoluúčasť 
2 dni.

K poisteniu zodpovednosti:
Ak je dojednané pripoistenie regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní, je limitom plnenia v rámci 
dojednanej poistnej sumy za zodpovednosť čiastka 17 000 EUR, ak je však dojednaná poistná suma za poistenie 
zodpovednosti nižšia, limitom plnenia je dojednaná poistná suma.

Udeľujem výslovný súhlas s použitím mojich kontaktných informácií v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová 
adresa a mobilné telefónne číslo za účelom telefonického oslovovania s ponukami poistných produktov a iných produktov 
a služieb spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. alebo ich zmeny.
Udeľujem výslovný súhlas s použitím mojich kontaktných informácií v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová 
adresa a mobilné telefónne číslo za účelom zasielania ponúk poistných a iných produktov a služieb tretích strán, ktoré 
UNIQA poisťovňa, a.s. sprostredkúva.
Súhlas/y udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a UNIQA poisťovňou, a.s. a 5 rokov po jeho ukončení 
alebo do odvolania súhlasu.
Udeľujem výslovný súhlas so spracovaním môjho biometrického podpisu za účelom dohodnutia, uzatvorenia a plnenia 
zmluvy a jej dodatkov (a to aj mimo obchodných priestorov a prevádzkarne Poistiteľa), poskytovania poistných služieb a 
ďalších písomných právnych úkonov, vrátane jednostranných právnych úkonov.
Tento súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a Poistiteľom a 5 rokov po jeho ukončení alebo 
do odvolania súhlasu.
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Poistiteľ získava a spracúva vyššie uvedené osobné údaje na základe súhlasu. Súhlas udeľujem dobrovoľne, pričom 
beriem na vedomie, že každý z udelených súhlasov môžem kedykoľvek odvolať písomne, resp. zaslaním e-mailu alebo 
listu na kontaktnú adresu Poistiteľa, ústne na pobočke Poistiteľa alebo telefonicky, a to bez akýchkoľvek nákladov 
a následkov vo vzťahu k existujúcim alebo budúcim zmluvným vzťahom medzi mnou a Poistiteľom.
Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov vychádzajúca z udeleného 
súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu Poistiteľ zastaví akékoľvek spracovateľské činnosti týkajúce sa 
osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu. Odvolanie tohto súhlasu však neznamená, že by Poistiteľ musel 
zmazať osobné údaje, ktoré spracúva pre účel plnenia zmluvy uzatvorenej so mnou alebo na základe iného právneho 
titulu.
Odmietam používanie mojich kontaktných informácií pre účely priameho marketingu elektronickou poštou v zmysle 
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Informácie o ďalších právach dotknutej osoby
Mám právo požadovať od Poistiteľa prístup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovateľovi, opravu 
alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania.
Poistiteľ poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osôb a možnostiach, ako ich uplatniť v osobitnom 
dokumente a takisto na webových stránkach poistiteľa / www.uniqa.sk/osobneudaje.
Automatizované rozhodovanie
Osobné údaje, ktoré je Poistiteľ oprávnený spracúvať na základe tohto môjho súhlasu, nebudú použité pre účely 
rozhodovania výlučne na báze automatizovaného spracovania ani profilovania.
Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov, prenos osobných údajov do tretích krajín
Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva Poistiteľ, osobné údaje však pre poistiteľa môžu spracúvať aj vybraní 
sprostredkovatelia, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webových stránkach Poistiteľa /  www.uniqa.sk/osobneudaje. 
Každý sprostredkovateľ musí poskytovať dostatočné a vierohodné záruky technického a organizačného zabezpečenia 
ochrany vyššie uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa vykonáva v technicky aj 
fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch.
Prístup k osobným údajom môžu mať spoločnosti zo skupiny UNIQA, ďalej môžu byť osobné údaje za určitých 
podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, orgánom finančnej správy, Národnej banke 
Slovenska a pod. v rámci výkonu ich zákonných právomocí) alebo ich poistiteľ môže priamo poskytnúť iným subjektom
v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený na webových 
stránkach poistiteľa / www.uniqa.sk/osobneudaje.
Osobné údaje môžu byť prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru 
(napr. sprostredkovateľom, zaisťovniam alebo spoločnostiam zo skupiny UNIQA). V súlade s právnymi predpismi môžu 
byť osobné údaje prenášané aj do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa a dozorného orgánu
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa môžem obrátiť na 
zodpovednú osobu alebo priamo na poistiteľa alebo so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
web: http://dataprotection.gov.sk.

ZAZNAMENANÉ VYJADRENIE POISTNÍKA

Návrh číslo:    9160128983 stránka 5 z 7 id tlače: 16808039

http://www.uniqa.sk/osobne-udaje
http://www.uniqa.sk/osobne-udaje
http://www.uniqa.sk/osobne-udaje


Vyhlásenie poistiteľa
Vyhlasujem, že som ako zástupca poistiteľa zaznamenal na základe informácií poistníka  jeho požiadavky a potreby, 
finančnú situáciu  ako aj jeho skúsenosti a znalosti  týkajúce sa  poistenia. Na základe týchto informácií vyhlasujem, 
že poistný produkt, ktorý má záujem uzatvoriť poistník je pre poistníka vhodný.
Poistiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá.

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil 
ich prevzatie:

Dňa 14.01.2021
Podpis poistníka (poisteného)

X

Štatutár: Matúš Leňo-starosta
Občiansky preukaz: ET076817

/uniqasign {Navrh_PZ__OBEC_KOLONICA 1 0 0 130 40 101}

VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Róbert Schwenk
Meno obchodného zástupcu 

poistiteľa

Dňa 14.01.2021

Nákladové miesto: 00694

/uniqasign {Navrh_PZ__ROBERT_SCHWENK 1 0 0 130 40 600}

ZČ: 72656301

Svojim podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie 
klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti.

Pečiatka a podpis obchodného 
zástupcu poistiteľa

Poistiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná zmena akceptovaná.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prijal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie 
klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti.

Prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy.
Potvrdzujem zaplatenie prvého poistného (prvej splátky poistného), resp. dojednanie inkasa.

Meno a podpis obchodného zástupcu poistiteľa, ktorý má 
oprávnenie prijať návrh

Róbert Schwenk /uniqasign {Navrh_PZ__ROBERT_SCHWENK 1 0 0 130 40 601}Dňa 14.01.2021

   04C001, 04L002

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhľovaní, môže dôjsť pri spracovaní k rozdielu oproti 
poistnému, ktoré je uvedené v tomto návrhu. Súhlasím s tým, že poistiteľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku 
poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5% z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

Sankčná klauzula
Bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poistnej zmluvy, poskytne poistiteľ poistnú ochranu a poistné 
plnenie alebo iné plnenie z poistnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi 
ekonomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, Európskej 
únie alebo akýmikoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá sa uplatňuje na 
účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekonomické, 
obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embargá vydané Spojenými štátmi americkými alebo inými krajinami, 
pokiaľ nie sú v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou legislatívou vzťahujúcou sa na účastníkov 
poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Ustanovenia tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú rovnako aj 
na zaistné zmluvy.
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Číslo účtu (IBAN) Výška prvej splátky poistného

SK98 1100 000000 2623005034 253,15 €9160128983

Variabilný symbolBIC

TATRSKBX

Online platba poistného

Informácie k platbe prvej splátky poistného
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Záznam o sprostredkovaní
pre klientov - právnické osoby

Záznam
spísaný viazaným finančným agentom (ďalej len „VFA“) na základe informácií 
poskytnutých klientom podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) pred 
sprostredkovaním finančnej služby.

VFA zastupuje výlučne spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
00 653 501 (ďalej "UNIQA") na základe zmluvy, ktorá má výhradnú povahu. VFA nemá žiadny podiel na základnom imaní 
UNIQA ani na hlasovacích právach UNIQA. UNIQA nemá žiadny podiel na základnom imaní VFA ani na hlasovacích 
právach VFA. Dňom účinnosti poistnej zmluvy sú UNIQA a poistník viazaní právami a povinnosťami v nej dohodnutými, 
pričom UNIQA sa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť bližšie 
označená v poistnej zmluve a poistník sa zaväzuje platiť poistné. Prípadné sťažnosti je možné podať:
a) písomne na adresu: UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, resp. na ktoromkoľvek obchodnom 
mieste UNIQA, alebo
b) príslušnému orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, ktorým je od 1. 1. 2006 Národná banka Slovenska,
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SR.
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasení zmluvnými stranami riešiť 
mimosúdne podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a v prípade 
finančných spotrebiteľov podľa zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Systém ochrany pred 
zlyhaním finančnej inštitúcie upravuje zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
a je predovšetkým tvorený pravidlami na zabezpečenie solventnosti finančnej inštitúcie a zabezpečenie riadnej tvorby
a umiestnenia prostriedkov technických rezerv. Finančná inštitúcia podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska (ďalej 
len "NBS").

Meno a priezvisko/Obchodné meno: Róbert Schwenk
Registračné číslo v zozname VFA v podregistri poistenia alebo zaistenia: 221839
Adresa v SR: Palárikova 1634/33, 069 01  Snina
Osobné identifikačné číslo v UNIQA poisťovni, a.s.: 72656301

Obchodný zástupca – VFA

Klient - Poistník:
Meno obchodnej spoločnosti:   obec Kolonica, IČO: 00323161
Adresa v SR: Kolonica 118, 067 61 Kolonica    421944489263  obeckolonica@gamail.com

Podľa svojich požiadaviek si klient na tomto stretnutí prioritne zvolil:
Názov produktu a číslo poistnej zmluvy / návrhu zmluvy

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, Poistenie elektroniky, 
Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu, 9160128983

Upozornenie: Ak má poistník v súčasnosti uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie majetku s rovnakým predmetom 
poistenia a  poistným rizikom ako žiada poistiť novou poistnou zmluvou v UNIQA, odporúča VFA  poistníkovi ukončiť 
platnosť predchádzajúcej poistnej zmluvy, nakoľko celkové plnenie viacerých poistiteľov nesmie spolu presiahnuť výšku 
poistnej hodnoty poisteného majetku.
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Dohodnutý ďalší postup:

Dňa 14.01.2021
Podpis poistníka

Štatutár: Matúš Leňo-starosta
Občiansky preukaz: ET076817

Podpis sprostredkovateľa

X
/uniqasign {Zaznam_o_spr__OBEC_KOLONICA 1 0 0 130 40 100} /uniqasign {Zaznam_o_spr__ROBERT_SCHWENK 1 0 0 130 40 500}

Náklady na finančné sprostredkovanie
VFA informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie 
prijíma na základe zmluvy s UNIQA odmenu, ktorou sa 
rozumie akákoľvek provízia, odplata alebo iný druh platby 
vrátane ekonomickej výhody alebo iná peňažná výhoda, 
nepeňažná výhoda alebo stimul, ktoré sa ponúkajú alebo 
poskytujú v súvislosti s činnosťami sprostredkovania 
poistenia (ďalej len „provízia“). VFA tiež informuje, že 
dojednanie tejto poistnej zmluvy môže viesť spolu s inými 
dojednanými poistnými zmluvami k dodatočnej provízii 
VFA napr. vo forme bonifikácie, zájazdu, príspevku na 
nájomné kancelárie alebo inej podobnej výhody. VFA 
informuje klienta, že môže požiadať o zverejnenie výšky 
provízie.

vyhlasuje, že bol jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným 
a zrozumiteľným spôsobom informovaný o výške provízie 
VFA (získateľskej a kmeňovej), ktorú prijíma od UNIQA 
za finančné sprostredkovanie ako aj o výške v súčasnosti 
známej možnej dodatočnej provízie. 

Vyhlásenie klienta
Vyhlasujem, že mi bola v súlade s ustanovením zákona
o finančnom sprostredkovaní, jasne a zrozumiteľne 
predložená ponuka UNIQA, tejto ponuke som porozumel a na 
základe nej som si zvolil vyššie uvedený poistný produkt 
slobodne a bez nátlaku. Potvrdzujem, že moje požiadavky
a potreby týkajúce sa poistenia boli riadne zaznamenané
v tomto formulári, považujem hore uvedený rozsah 
zaznamenaných informácií v súvislosti s dojednávaním 
uvedeného poistenia za dostatočný a dojednávané poistenie 
kryje moje potreby v súvislosti s poisťovaným rizikom. 
Potvrdzujem, že mám dostatok disponibilných peňažných 
prostriedkov na úhradu poistného. Súčasne potvrdzujem, že 
som bol oboznámený s informáciami, ktoré sa týkajú 
oznamovacej povinnosti VFA voči mojej osobe na základe 
zákona o finančnom sprostredkovaní a že som bol písomne 
oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami 
uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa 
vzoru ustanoveného NBS.

Klient o zverejnenie výšky provízie nežiada

Klient o zverejnenie výšky provízie žiada a

X

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel. (+421) 2 32 600 100,
Fax (02) 57 88 32 10, www.uniqa.sk, IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000471,

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka č. 843/B
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Prosím skontrolujte, či máte v tejto dokumentácii všetky dokumenty podpísané podľa tohto zoznamu.
Túto stránku nie je potrebné tlačiť a posielať do poisťovne.
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