Variabilný symbol 1. platby
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17,
825 22 Bratislava 26, SR
IČO: 31 383 408 ● DIČ: 2020843561,
IČ pre DPH: SK 2020843561
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B
www.wuestenrot.sk
POISTNÍK / 1. POISTENÝ

Fyzická osoba podnikateľ

Nevpisujte text - miesto pre podateľňu

Nevpisujte text - miesto pre čiarový kód

POISTNÁ ZMLUVA

GDPR 05/2018

POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV
Právnická osoba

IČO

Meno, priezvisko, titul (Obchodné meno
podľa výpisu z OR SR alebo ŽR SR)
Sídlo spoločnosti
(ulica a číslo)
Kontaktná adresa
(ulica a číslo)

Obec
(dodacia pošta)
Obec
(dodacia pošta)

E-mail

Tel. číslo

Ste platca DPH?

áno

404

nie

PSČ
PSČ

Meno, priezvisko, titul (osoby
Pozícia
Rodné
oprávnenej v mene právnickej
/
(napr.
konateľ)
číslo
osoby uzavrieť poistnú zmluvu)
Označenie úradného registra/
Číslo zápisu do registra/
úradnej evidencie
evidencie
Vyplniť
iba
v
prípade,
ak
vlastník
poisťovanej
nehnuteľnosti
nie
je
totožný s poistníkom / 1. poisteným, zároveň musí mať poistník / 1. poistený na tejto
2. POISTENÝ poistnej zmluve dojednané aj krytie zariadenia / zásob.
Fyzická osoba
Fyzická
Rodné číslo/
Právnická
/
Séria a číslo OP
podnikateľ
osoba
IČO
osoba
Meno, priezvisko, titul
Tel.
Ste platca
(Obchodné meno podľa výpisu
áno
nie
číslo
DPH?
z OR SR alebo ŽR SR)
Miesto trvalého pobytu
alebo sídlo (ulica a číslo)
Kontaktná adresa
(ulica a číslo)
Označenie úradného registra/
úradnej evidencie
MIESTO POISTENIA
Ulica a číslo (súpisné / orientačné)
Katastrálne
územie
celá budova

Obec
(dodacia pošta)
Obec
(dodacia pošta)
Číslo zápisu do registra/
evidencie

Číslo
parcely

časť budovy:

Rok kolaudácie
Popis budovy dĺžka
Poistná suma nehnuteľnosti (zadaná klientom)
Poistná suma pre zariadenie (zadaná klientom)

nebytový
priestor

byt

Obec
(dodacia pošta)
Druh
Číslo listu
prevádzky
vlastníctva
číslo bytu /
poschodie
priestoru

PSČ
PSČ

PSČ
Riziková
skupina
iná časť budovy (upresnite):

Pokiaľ je budova vo výstavbe alebo rekonštrukcii je potrebné kvôli dojednaniu poistnej

i zmluvy kontaktovať Úsek neživotného poistenia Wüstenrot poisťovne, a.s.
zastavaná plocha
m všetkých podlaží
m šírka
m2 hodnota
€/m2
m výška
nehnuteľnosti
Vyplniť iba v prípade, ak je na poistnej
Poistná suma nehnuteľnosti stanovená zo znalec€
áno
nie i zmluve poisťovaná aj nehnuteľnosť.
kého posudku? (východisková hodnota + DPH)
Vyplniť iba v prípade, ak sú na poistnej zmluve
Poistná suma pre zásoby
i
€
€
poisťované aj zariadenie a/alebo zásoby.
(zadaná klientom)

Je budova murovaná alebo panelová?

áno

nie

V prípade zápornej odpovede je potrebné kvôli dojednaniu poistnej zmluvy kontaktovať

i Úsek neživotného poistenia Wüstenrot poisťovne, a.s.

Je nehnuteľnosť poškodená? (navlhnuté
nie Vypíšte poškodenie
áno
steny, praskliny, poškodená krytina a pod.)
živel:
požiarne hlásiče
nehnuteľnosť pod stálym dozorom
sprinklérové hasiace zariadenia
hasiace prístroje
Forma
zabezpečenia krádež:
alarm napojený na dva mobilné telefóny napojenie na pult centrálnej ochrany polície, mestskej polície, SBS
zvukový alarm
Nachádza sa miesto poistekm Názov vodného toku
nie Vzdialenosť miesta poistenia od vodného toku
áno
nia v záplavovom území?
Názov poisťovne a číslo
Je na niektorý z predmetov poistenia dojedáno
nie
poistnej zmluvy
nané poistné krytie aj u iného poisťovateľa?
1/5

3 000 €

stavebné
súčasti
5 000 €

30 000 €

zásoby
30 000 €

all risk
zodpovedvonkajší
vandalizmus nosť za škodu
malých a
(mimo škôd
spôsobených stredných sklo
sprejerstvom) podnikateľov1
500 €

zariadenie
30 000 €

zásoby
30 000 €

500 €

zariadenie
30 000 €

stavebné
súčasti
peňažná
hotovosť

zásoby
30 000 €

5 000 €

zariadenie

limit poistného
plnenia na
poistné obdobie

vnútorný
vandalizmus

krádež

30 000 €

predmet
poistenia

živel
250 000 € nehnuteľnosť

balík

riziková skupina

poistné riziko

ročné poistné za balík

Variabilný symbol 1. platby

PREDMETY POISTENIA, POISTNÉ SUMY A VÝPOČET POISTNÉHO
preddefinovaný balík

balík 1. I.
160 € 40 € 40 € 90 € 90 €
40 € 40 €
170 €
100 € 770 €
balík 2. II. ročné poistné 190 € 60 € 60 € 110 € 110 € bonus bonus 50 € 50 € bonus bonus
210 €
100 € 940 €
balík 3. III.
230 € 70 € 70 € 120 € 120 €
60 € 60 €
260 €
100 € 1 090 €
1
1/3 z limitu poistného plnenia na poistné obdobie pre poistenie zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov sa vzťahuje na rozšírené krytie zodpovednosti za škodu na áno
veciach prevzatých na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo inú činnosť a/alebo na veciach zapožičaných alebo oprávnene užívaných, a na škody na nehnuteľnostiach,
nie
ktoré má poistený v nájme; zostávajúca časť limitu poistného plnenia v rozsahu 2/3 sa vzťahuje na štandardné poistné krytie v zmysle tejto PZ a príslušných poistných podmienok.
individuálny výber
i

riziková skupina

I. riziková skupina

II. riziková skupina

III. riziková skupina

označte krížikom požadované poistné riziká a v nich poistené predmety poistenia

X ŽIVEL

(v rozsahu definície v čl.1, bod 1. - 4. Zmluvných podmienok pre poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou)
môže byť dojednané ako samostatné riziko na poistnej zmluve

predmet
poistenia:

nehnuteľnosť

limit poistného plnenia na poistné obdobie 1

€

ročné poistné

€

zariadenie

limit poistného plnenia na poistné obdobie 1

€

ročné poistné

€

€

ročné poistné

€

limit poistného plnenia na poistné obdobie 2

€

ročné poistné

€

limit poistného plnenia na poistné obdobie 2

€

ročné poistné

€

€

ročné poistné

€

€

ročné poistné

€

zásoby
limit poistného plnenia na poistné obdobie 1
1
musí byť rovnaký alebo vyšší ako klientom stanovená poistná suma pre daný predmet poistenia
KRÁDEŽ dojednateľné len s rizikom živel
predmet
zariadenie
poistenia:
zásoby

X stavebné súčasti (poistná suma 5 000 €)

X peňažná hotovosť (poistná suma 500 €)

VNÚTORNÝ VANDALIZMUS dojednateľné len s rizikom krádež
predmet
zariadenie
limit poistného plnenia na poistné obdobie 2, 3
poistenia:
zásoby
limit poistného plnenia na poistné obdobie 2, 3
X stavebné súčasti (poistná suma 5 000 €)

X VONKAJŠÍ VANDALIZMUS
predmet poistenia: X nehnuteľnosť (poistná suma 500 €)
musí byť nižší alebo rovnaký ako klientom stanovený maximálny limit plnenia na poistné obdobie pre daný predmet poistenia v riziku živel. V prípade, ak je limit
poistného plnenia nižší ako je klientom stanovená poistná suma pre daný predmet poistenia v riziku živel, jedná sa o poistenie na prvé riziko.
3
limit poistného plnenia na poistné obdobie pre zariadenie v poistnom riziku vnútorný vandalizmus musí byť zhodný s limitom poistného plnenia na poistné obdobie pre zariadenie zadaného v riziku krádež ako aj limit poistného plnenia na poistné obdobie pre zásoby v poistnom riziku vnútorný vandalizmus musí byť zhodný
s limitom poistného plnenia na poistné obdobie pre zásoby zadaného v riziku krádež.
2

ALL RISK dojednateľné len s rizikom živel
predmet poistenia:
sklo

limit poistného plnenia na poistné obdobie

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV4

3 0 0 0 €

ročné poistné

€

môže byť dojednané ako samostatné riziko na poistnej zmluve

limit poistného plnenia na poistné obdobie

€

ročné poistné

€

1/3 z limitu poistného plnenia na poistné obdobie pre poistenie zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov sa vzťahuje na rozšírené áno
krytie zodpovednosti za škodu na veciach prevzatých na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo inú činnosť a/alebo na veciach
zapožičaných alebo oprávnene užívaných, a na škody na nehnuteľnostiach, ktoré má poistený v nájme; zostávajúca časť limitu poistného plnenia nie
v rozsahu 2/3 sa vzťahuje na štandardné poistné krytie v zmysle tejto PZ a príslušných poistných podmienok.
4
Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje výlučne na škody vzniknuté v dôsledku činností poisteného zaradených do zvolenej rizikovej skupiny ako i do rizikovej skupiny s nižším číslom, než zvolená riziková skupina, ak sú tieto činnosti zároveň súčasťou predmetu činnosti poisteného zapísaného v Obchodnom alebo
Živnostenskom registri ku dňu uzavretia poistnej zmluvy.
Limit poistného plnenia na poistné obdobie: Sumár plnení poskytnutých v priebehu poistného obdobia z poistenia je obmedzený limitom poistného plnenia na poistné obdobie uvedeným v poistnej zmluve. V poistení zodpovednosti za škodu je limit poistného plnenia na poistné obdobie totožný s poistnou sumou.
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VÝPOČET VÝSLEDNÉHO POISTNÉHO

preddefinovaný balík
individuálny výber
Výpočet výsledného poistného za:
Zľava za zabezpečenie pri poistení živelných rizík*
Zľava za zabezpečenie pri poistení rizika krádeže*
hasiace prístroje
2%
zvukový alarm
2%
požiarne hlásiče alebo nehnuteľnosť pod stálym dozorom
4%
alarm napojený na dva mobilné telefóny
4%
sprinklérové hasiace zariadenia
7%
napojenie na pult centrálnej ochrany polície, mestskej polície, SBS 7 %
i * Z každej kategórie zliav je možné vybrať len jednu, podľa toho, aké podmienky zabezpečenia majetku
zľava 5 % za spôsob platenia ročne
klient spĺňa. Zľavy z oboch kategórií sa môžu kombinovať aj so zľavou za ročný spôsob platenia poistného a inou
iná
% zľava (uveďte aká) ............................ % zľavou.
Súčet ročného poistného
alebo ročné poistné za balík
PRÍLOHY KU ZMLUVE
fotodokumentácia
kópia listu vlastníctva
iné doklady - uveďte aké:
ÚDAJE O POISTENÍ

€

Súčet zliav
%
-

Výsledné ročné poistné
= (vyplniť vždy)
€
,

žiadosť o vinkuláciu
potvrdenie o vinkulácii

znalecký posudok
rozpočtové náklady

Výsledná splátka poistného

počet splátok za rok

:

=

,

€

protokol o poistnom poradenstve
súhlas s uzatvorením poistnej zmluvy, ak je potrebný

Začiatok poistenia

X ročné
X neurčitá
deň . mesiac . rok
Poistné obdobie
Poistná doba
.
.
Spoluúčasť X 50 € pre živel, krádež vlámaním / lúpežné prepadnutie, X 10 %, min. 50 €, max. 1 650 € pre zodpovednosť za škodu malých a stredných podnikateľov
vnútorný vandalizmus, vonkajší vandalizmus
X 10 %, min. 50 € pre poistenie skla
Spôsob
dojednať len ak je výška vý ročne
ročne s polročnými splátkami *
ročne so štvrťročnými splátkami * i * možné
platenia
sledného ročného poistného min. 200 €
poštovou poukážkou
bankovým prevodom (ak máte záujem o doručovanie poštových zásielok s predtlačeDruh platby následného poistného
nými príkazmi na úhradu, zadajte nižšie číslo účtu/kód banky)
Bankové
Kód banky / BIC
spojenie Číslo účtu / IBAN

Náhrada poistnej zmluvy vo WP číslo
VINKULÁCIA
Poistník žiada o vinkuláciu poistného plnenia:

áno
nie
prenos vinkulácie v prípade náhrady poistnej zmluvy

Ak áno:

na základe štandardných podmienok vinkulácie poisťovne (prílohou poistnej zmluvy
je kópia potvrdenia o vinkulácii podpísaná a opečiatkovaná exkluzívnym zástupcom)
na základe podmienok vinkulárneho veriteľa (k poistnej zmluve sa pripoja tlačivá vinkulárneho veriteľa za účelom potvrdenia vinkulácie ústredím poisťovne)

VYHLÁSENIA POISTNÍKA
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že na všetky otázky uvedené v poistnej zmluve odpovedal pravdivo a úplne a všetky údaje odkontroloval a súhlasí s nimi.Poistník
prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku, Zmluvnými podmienkami pre poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo
zničenia veci živelnou udalosťou, Zmluvnými podmienkami pre poistenie majetku pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, klauzulou
č.1/č.2, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu, Zmluvnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb a s Informáciami o spracúvaní osobných údajov a v písomnej forme ich prevzal.
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy poistenia majetku a zodpovednosti malých a stredných podnikateľov sú v závislosti od rozsahu poistenia v nej dojednaného
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu, Zmluvné podmienky pre poistenie majetku pre
prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou, Zmluvné podmienky pre poistenie majetku pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, Zmluvné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, Informácie o spracúvaní osobných údajov a klauzuly
č.1/č.2. Poistník a poisťovňa sa dohodli, že dňom účinnosti tejto poistnej zmluvy zaniká poistná zmluva určená číslom v časti „Údaje o poistení“ tejto poistnej zmluvy.
Vyhlasujem, že uzavretie poistnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a finančné prostriedky použité na platenie poistného sú v mojom vlastníctve.
Poistník žiada o odovzdanie informačného dokumentu o poistnom produkte formou (vyberte len jednu možnosť):
trvanlivé médium (adresný e-mail s prílohou)*
webová stránka poistiteľa*
papier
*možno vybrať len v prípade, ak klient uviedol e-mailovú adresu
Poistník potvrdzuje, že pred uzavretím poistnej zmluvy mu bol odovzdaný v ním zvolenej forme Informačný dokument o poistnom produkte (ďalej len „IPID“) a to v závislosti od rozsahu dojednaného poistenia IPID pre poistenie majetku malých a stredných podnikateľov alebo IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu malých a stredných
podnikateľov, prípadne oba tieto IPIDy.

................................................................................................
miesto a dátum uzavretia poistnej zmluvy

.......................................................................
podpis poistníka
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY MARKETINGU A REKLAMY
Týmto poskytujem spoločnostiam, patriacim do skupiny Wüstenrot* svoje osobné údaje a výslovne súhlasím so spracúvaním mojich uvedených osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailový kontakt, vrátane ich poskytovania medzi nižšie uvedenými subjektmi pre účely:
1. Marketingu a reklamy. Marketingom a reklamou sa rozumie kontaktovanie mojej osoby za účelom reklamy a ponuky produktov a služieb spoločností
patriacich do skupiny Wüstenrot rôznou formou, ako napr. zasielaním propagačných materiálov, letákov a časopisov poštou ako aj elektronicky, telefonické kontaktovanie, vrátane zasielania SMS, automatickým volaním a iným obdobným spôsobom. Kontaktovať ma za týmto účelom môžu spoločnosti
skupiny Wüstenrot, ako aj nimi zmluvne poverení sprostredkovatelia, ktorí sú súčasťou zoznamu sprostredkovateľov, ktorý je zverejnený na webstránke
áno
nie
www.wuestenrot.sk v časti Ochrana osobných údajov a ktorý je pravidelne aktualizovaný. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvných vzťahov
s ktoroukoľvek zo spoločností skupiny Wüstenrot ako aj na dobu 5 rokov od skončenia poslednej zmluvy. Tento súhlas udeľujem slobodne, bez akýchkoľvek
podmienok a po predchádzajúcom poučení o svojich právach dotknutej osoby.
2. Účasti v súťažiach o výherné ceny, organizovaných pre klientov skupiny Wüstenrot, vrátane vyhodnotenia a určenia výhercov; a to ktoroukoľvek
spoločnosťou skupiny Wüstenrot alebo ňou zmluvne povereným sprostredkovateľom, ktorý je uvedený na hore uvedenom zozname sprostredkovateľov.
áno
nie
Tento súhlas udeľujem na dobu trvania mojich zmluvných vzťahov s ktoroukoľvek zo spoločností skupiny Wüstenrot. Tento súhlas udeľujem slobodne, bez
akýchkoľvek podmienok a po predchádzajúcom poučení o svojich právach dotknutej osoby.
Beriem na vedomie, že ktorýkoľvek z vyššie udelených súhlasov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na
e-mailovú adresu: DPO@wuestenrot.sk
...................................................................
dátum udelenia súhlasu

...........................................................................
podpis poistníka

* Skupinu Wüstenrot tvoria tieto spoločnosti: Wüstenrot poisťovňa a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408, a Wüstenrot stavebná sporiteľňa a. s., Grösslingova
77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026.
Nižšieuvedenýzástupcasvojimpodpisompotvrdzuje,ževykonalidentifikáciuaoverenieidentifikáciepoistníka/poisteného/osobyoprávnenejkonaťvmenepoistníkavsúladesozákonom
č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Získateľské
Meno a priezvisko
8 0 0 0 4 3 0 - 2 zástupcu:
číslo zástupcu:
Telefonický
E-mailová adresa
kontakt zástupcu:
zástupcu:
Osobné/
MA číslo:

Registračné
číslo NBS*:

.............................................................................
podpis a pečiatka zástupcu, Wüstenrot poisťovna, a. s.

*nevypĺňa VFA
VYSVETLIVKY PRE PORADCU K VYPĹŇANIU TLAČIVA:
I. RIZIKOVÁ SKUPINA: administratívne budovy • advokátske a notárske kancelárie • cestovné kancelárie • lekárne • obytné budovy • ordinácie • predajne zdravotníckych potrieb • reklamné agentúry • školy / škôlky / jasle
II. RIZIKOVÁ SKUPINA: detské domovy • domovy sociálnych služieb • drogérie • jedálne • kaderníctva • kaviarne • kozmetika / starostlivosť o telo • manikúra /pedikúra
• obchody zamerané na predaj potravín (mäsiarstvo, ovocie zelenina, mliekarenské výrobky, zmrzlina, cukráreň a pod.) • pohostinstvá • požičovne tovarov (nie
motorových vozidiel) • predajne darčekových predmetov • predajne optiky • predajne s potrebami pre zvieratá • predajne železiarskeho tovaru • reštaurácie • vinárne
III. RIZIKOVÁ SKUPINA: hotely • hračkárstva • krajčírstva / opravy odevov • maliarske, elektroinštalačné, vodárenské, kurenárske a drobné stavebné práce / služby
• opravy obuvi • opravy športových potrieb • penzióny na ubytovanie • predajne domácich potrieb • predajne elektrospotrebičov • predajne obuvi / koženého tovaru
• predajne sklo / porcelán / keramika • predajne stavebného materiálu • predajne textilu / odevov / bytového textilu • sklenárstva • ubytovne / internáty
i Pokiaľ sa druh poisťovanej prevádzky nenachádza v zozname rizikových skupín I. - III., je potrebné kvôli dojednaniu poistenia kontaktovať Úsek neživotného poistenia
Wüstenrot poisťovne, a.s.
i Na zabezpečenie majetku s poistnou sumou do 15 000 € sa vzťahuje Klauzula č. 1. Na poistenie majetku s poistnou sumou od 15 001 € sa vzťahuje Klauzula č. 2.
PREDMETY POISTENIA, POISTNÉ SUMY A VÝPOČET POISTNÉHO:

poistné riziko

limit poistného plnenia
na poistné obdobie

predmet poistenia
nehnuteľnosť
limit poistného plnenia musí byť rovnaký alebo vyšší ako klientom
stanovená poistná suma nehnuteľnosti

ŽIVEL
môže byť dojednané ako samostatné
riziko na poistnej zmluve

zariadenie
limit poistného plnenia musí byť rovnaký alebo vyšší ako klientom
stanovená poistná suma pre zariadenie

zásoby
limit poistného plnenia musí byť rovnaký alebo vyšší ako klientom
stanovená poistná suma pre zásoby
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100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €

ročné poistné
I. riziková sk.

ročné poistné
II. riziková sk.

ročné poistné
III. riziková sk.

64 €
96 €
128 €
160 €
13 €
20 €
27 €
33 €
40 €
13 €
20 €
27 €
33 €
40 €

76 €
114 €
152 €
190 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €

92 €
138 €
184 €
230 €
23 €
35 €
47 €
58 €
70 €
23 €
35 €
47 €
58 €
70 €
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PREDMETY POISTENIA, POISTNÉ SUMY A VÝPOČET POISTNÉHO:
poistné riziko

limit poistného plnenia
na poistné obdobie

predmet poistenia
zariadenie
limit poistného plnenia môže byť maximálne vo výške limitu dojednaného pre zariadenie v riziku živel a zároveň musí byť zhodný s limitom
dojednaným pre zariadenie v riziku vnútorný vandalizmus

KRÁDEŽ
dojenateľné len s rizikom živel

zásoby
limit poistného plnenia môže byť maximálne vo výške limitu dojednaného pre zásoby v riziku živel a zároveň musí byť zhodný s limitom
dojednaným pre zásoby v riziku vnútorný vandalizmus
stavebné súčasti

dojenateľné len s rizikom krádež

limit poistného plnenia môže byť maximálne vo výške limitu dojednaného pre zariadenie v riziku živel a zároveň musí byť zhodný s limitom
dojednaným pre zariadenie v riziku krádež
zásoby
limit poistného plnenia môže byť maximálne vo výške limitu dojednaného pre zásoby v riziku živel a zároveň musí byť zhodný s limitom
dojednaným pre zásoby v riziku krádež
stavebné súčasti

30 €

37€

40 €

45 €

55 €

60 €

20 000 €

60 €

73 €

80 €

25 000 €

75 €

92 €

100 €

30 000 €

90 €

110 €

120 €

10 000 €

30 €

37€

40 €

15 000 €

45 €

55 €

60 €

20 000 €

60 €

73 €

80 €

25 000 €

75 €

92 €

100 €

30 000 €

90 €

110 €

120 €

bonus
bonus

10 000 €

13 €

17 €

20 €

15 000 €

20 €

25 €

30 €

20 000 €

27 €

33 €

40 €

25 000 €

33 €

42 €

50 €

30 000 €

40 €

50 €

60 €

10 000 €

13 €

17 €

20 €

15 000 €

20 €

25 €

30 €

20 000 €

27 €

33 €

40 €

25 000 €

33 €

42 €

50 €

30 000 €

40 €

50 €

60 €

5 000 €

bonus

VONKAJŠÍ VANDALIZMUS

nehnuteľnosť

500 €

ALL RISK - dojenateľné len s rizikom živel

sklo

3 000 €

100 €

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV
môže byť dojednané ako samostatné riziko na poistnej zmluve
Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje výlučne na škody vzniknuté v dôsledku činností poisteného zaradených
do zvolenej rizikovej skupiny ako i do rizikovej skupiny s nižším číslom, než zvolená riziková skupina, ak sú tieto činnosti
zároveň súčasťou predmetu činnosti poisteného zapísaného v Obchodnom alebo Živnostenskom registri ku dňu uzavretia poistnej zmluvy.
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ročné poistné
III. riziková sk.

15 000 €

500 €

zariadenie

ročné poistné
II. riziková sk.

10 000 €

5 000 €

peňažná hotovosť

VNÚTORNÝ
VANDALIZMUS

ročné poistné
I. riziková sk.

bonus
100 €

100 €

10 000 €

57 €

70 €

87 €

15 000 €

85 €

105 €

130 €

20 000 €

113 €

140 €

173 €

25 000 €

142 €

175 €

217 €

30 000 €

170 €

210 €

260 €
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