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o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestne činnosti a ochrane pred financovanlm terorizmu
8. Táto poistná zmluva je vypracovaná vo ďvoch vyhotoveniach, pričom každá za zmluvných strán

obdrží po jej jednom vyhotovení. 
9. Poistnik vyhlasuje a svojim podpisem potvrdzuje, že bol obeznámený s informáciou v zmysle

Formuláru o d0ležitých zmluvných podmienl<ach uzatváranej poistnej zmluvy v súlade s Opatrením
Národnej banky Slovenska č. 14/2015 z 20. októbra 2015 v zmysle čl. 70 ods. 4 zákona č. 39/2015
Z.z .. Uvedená informácia je k dispozicii na internetovej stránke poisťovatefa na adrese:
https:/Jwww.allianzsp.sk/tmp/imaqe cache/Iirk/0000461703/INFO PROPERTY BI 2016.pdf a 
https://www.allianzsp.sk/tmp/image_cachenirk/0000461697/INFO_MB_MLoP _2016.pdf 

1 O. Poistnik je povinný tůto poistnú zmluvu / dodatok k poistnej zmluve akceptovat' do 30 dni od dátumu 
jej/ jeho vystavenia poisťovaterom, uvedený11 nižšie. Za deň akceptovania poistnej zmluvy / dodatku 
k poistnej zmluve sa považuje deň preuká:1 atel'ného doručenia jedného jej / jeho oboma stranami 
podpísaného vyhotovenia poisťovatel'ovi aleho dátum pripisania predpisaného poistného na bankový 
ůčet poist'ovateťa. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa táto poistná zmluva / dodatek k poistnej 
zmluve považujů za neuzavreté a návrh pnistenia stráca platnost'. V prípade, že vyššie uvedenů 
lehotu nie je z objektivnych pr/čin možné .i.o strany poistnika dodržať, je možné ju po písomnom 
potvrdení za strany poist'ovatera predÍžit' (aj emailovou formou). 

11. Poistnfk prehlasuje, že si je vedomý, že cen:1 uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane
peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z ..

12. Pokial' je táto poistná zmluva predmetom \ erejného obstarávania, poistnik týmto prehlasuje, že v
rámci tohto zrealizovaného verejného obsta1ávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo 
ku konfliktu záujmov, který by mohal narušit' alebo obmedziť hospodilrsku súťaž alebo porušit' princip
transparentnosti a princip rovnakého zaobch,ídza v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č. 343/2005 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni 11iektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.

13. Paisťovater na zá.klade tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre
podnikateťské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osob alebo
zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiac ne poistné aleba iné plnenie alebo inú výhodu, pokial' by
(i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) ,3Jalebo
(ii) takéto podnikaterské alebo iné aktivity alebo
{iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo i 1á výhoda
poisťovatera vystavili hrozba sankcii, zákaze·,, obmedzení alebo porušeni vyplývajúcich z rozhodnutí
Organizácie spojených národov a/alebo z c,bchodných alebo ekonomických sankci!, práva alebo 
predpisov Európskej únie, Spojeného král'cvstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by 
takýmto spósobom došlo k porušeniu ake_ kol'vek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej 
sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záv�zného právneho predpisu Slovenskej republiky. 

Prílohy: - Vyúčtovanie poistného; 
- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku prilvnických a podnikajůcich fyzických osob Allianz-

Slovenskej poisťovne, a.s., účinné od 01.05.2012;

- Priloha č.1 Zoznam poisteného nehnuterného majetku
- Doložka M-01 k VPP-M „Limity plnenia a podm1enky zabezpečenia pre poistenie majetku"
- Doložka M-04: Limity plnenia a podmienky zab?zpečenia cenností pre riziko lúpeže pri preprave
- Doložka M-07: zrava za dohodnutý počet poist1ých období
které tvoria neoddeliternú súčasť tejto poistnej zmluvy.

Vyhlásenie Poistnik dáva poisťovaterovi výslovný písemný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
poistnika: v informačnom systéme poisťovatera v súvislo:;ti s dojednaným poistenim, so spristupnenim týchto 

údajov tretlm osobám a ich spracúvaním tretim osobami v súvlslosti so správou poistenia, likvidáciou 
poistných udalostí a zaistenlm. Súhlas sa uclefuje na dobu do vysporiadania všetkých závazkov 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa za\lázuje pisomne oznámit' poisťavateťovi všetky zmeny 
týkajúce sa údajov uvedených v zmluve. 

V Bratislavo dňa 23.1.2017 

;;, ;.;�� ,.,'.�,;,"""' predseda podpredseda 

/ 

predstavenstva .-predst�venst��-- ·. 
I ' za'poištnika 
! podpis a.p"ečiatka
I 

Ing. Danie Ďuračka Ing. Ružena Radičová 
ved11ci odd. poftenia majetku underwriter senior 

Odbor/ poistenia vel'kých a špeciálnych rizik
za poisťovatera 

podpis a pečiatka 

Underwrlter: Ing. R Radičová, Odbor poistenia vel'kých a špec:iálnych rizik 
Sprostredko· 

PZ411023866 

vater: CONCORDE spol. s r.o .. Ing. Marian Kadlíček strana 4 / 4 
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Vyúčtovanie poistného k pois;tnej zmluve č. 411023866 

Poistník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
IČO: 35 850 370, DIČ: 202C263432 
Okr. súd Bratislava I. , Obct. reg. Oddiel: Sa, Vložka č.: 3080/B 

Predmet poistenia: 
Poistná suma 

Poistené riziko: Sadzba (%,): 
(EUR): 

živel 

Nehnuternv maietok 170 582 592,00 0,61 
Hnutermí maietok 40 000 000,00 0,61 
Zásobv 10 000,00 FLExA+ EC 0,61 
oeniaze v trezore 5 000,00 1,00 

Spolu: 210 597 S92,00 
krádež I lůpež I vandalizmus 

stavebně súčasti 66 J00,00 0,46 
hnuternv maietok 100 J00,00 krádež, lúpež 0,23 
zásobv 10 J00,00 0,23 
peniaze v trezore 5 J00,00 6,50 
stavebně súčasti 10 J00,00 

vandalizmus 
16,50 

hnuterný majetek 10 J00,00 7,45 
1oeniaze ori oreorave 5 J00,00 lúpež 15,00 

Spolu: 
sklo 

súbor pevne vsadeněho skla budov 
10 JOO.OD poškodenie alebo 35,000 

súbor skiel, pultov, vitrin vo vnútri budov zničenie 

Spolu poistné: 

zrava z poistného v zmysle Doložky M-07 4% 
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Bežné poistné 
(EUR): 

104 055,44 
24 400,00 

6,10 
5,00 

128 4.66.54 

30,36 
23 00 
2,30 

32,50 
165,00 
74,50 
75,00 

402,66 

350,00 

129 219,20 

5 169,06 

·Béžhé.,pól3t!'lé: · 1,24'050,14 E;UR

štvrt'ročná: spi Jitka PC!l; �ho: 
., ' ' - ;- :_ ,- . : ' , 

' 

Bežné (ročně) poistné je splatné v štvrťročných splátkac,, vždy v terminech do: 
07.02., 07.05., 07.08. a 07.11. prislušného poistného obdobia na naše bankové spojenie: 

Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislal'a 
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TA l RSKBX 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 411 023 866 

V Bratislava dňa 23.1.2017 

. 

31 012,53 EUR












































