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POISTNÁ ZMLUVA
PRE POISTENIE PLODÍN

číslo: 370000953

Allianz - Slovenska poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,
Slovenská republika
zastúpená:
- Ing. Bibiána Šamudovská, vedúca oddelenia správy podnikateľov
• Anna Liptáková, oddelenie správy podnikateľov - vedúca skupiny

(ďalej len "poisťovateľ")

IČO: 00 151 700
Okr. súd Bratislava 1, Obeh. register, Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

Peňažný ústav:
Tatra banka, a.s.

číslo účtu:
2626006702/1100

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.

Hlavná 480
07664 Zemplínska Teplica

Zastúpený:

Telefón:

Fax:

(ďalej len "poistník alebo poistený")
Ing. Ivan Seňko
Peňažný ústav:

IČO: 36204447

číslo účtu:
/

DRČ:

u z a v i e r a j ú

v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu o poistení (ďalej len "zmluvu"), ktorá spolu so Všeobecnými
poistnými podmienkami pre poistenie podnikateľov pre prípad škôd na plodinách (cfalej len VPP-P) a zmluvnými dojednaniami,
prílohami a osobitnými dojednaniami tvorí neoddeliteľný celok.

Zmluvu uzavrel: Martin Muha

Tl.č.2046 -x/m-2009/1
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SPOLOČNÉ DOJEDNANIA

Oddiel (

ČI. 1

1. Zmluva sa uzaviera ako krátkodobá na dobu od 22.08.2012 do 31.03.2013.

ČI. 2

Touto zmluvou sa dojednávajú poistenia uvedené na prílohách špecifikovaných vo výmere poistného v
číslovaných dodatkoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

ČI. 3

1. Podkladom pre výpočet poistného sú údaje stanovené v jednotlivých prílohách vykázaných z
evidencie poisteného.

Platenie poistného:
Jednorazové poistné je splatné do 30.06. nasledujúceho roka (ak nieje dohodnuté inak).

2. Nezaplatením splátky poistného do termínu splatnosti jednotlivých splátok, môže poisťovateľ zrušiť
výhodu splátok a stanoviť deň splatnosti celého neuhradeného poistného za dobu poistenia.

3. Poisťovateľ má právo kontrolovať podklady použité na výpočet poistného.
4. Pri krátkodobom poistení plodín patrí poisťovateľovi poistné za celú dobu poistenia.
5. Minimálne poistné za každý druh poistenia (prílohu) je 30 EUR .

Oddiel II

ČI.4
Povinnosti poisteného

1. Povinnosti poisteného sú stanovené VPP-P a konkrétne povinnosti sú súčasťou zmluvných
dojednaní jednotlivých poistení (príloh).

2. Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi písomne všetky zmeny týkajúce sa údajov v zmluve,
ako je skončenie činnosti alebo vzťahu poisteného bližšie označeného v zmluve, zánik predmetu
poistenia, ihneď po vzniku zmeny.

3. Poistený je povinný, akékoľvek zmeny týkajúce sa poistenia, oznámiť poisťovateľovi písomnou
formou.

Oddiel III

ČI. 5
Poistné plnenie

1. Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik poisťovateľa plniť (ďalej
len „poistná udalosť").

2. Plnenie poisťovateľa sa riadi v zmysle jednotlivých zmluvných dojednaní.
3. Poisťovateľ je povinný plniť v mene platnej na území Slovenskej republiky.
4. Plnenie poisťovateľa poukazuje poisťovateľ na účet poisteného v príslušnej pobočke banky.
5. Vzájomné splatné pohľadávky je možné uhradiť započítaním zo všetkých poistných udalostí.
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Oddiel IV

ČI. 6
Zánik poistenia

1. Pre zánik poistenia platia ustanovenia VPP-P a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. V súlade s ustanovením § 800, ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že túto zmluvu môže

vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je
osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.

ČI. 7
Doručovanie písomností

Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát") sa považuje za
doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti
odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát
v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď
sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.

ČI. 8

Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je
splnený pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa v jeho peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu
veriteľovi v hotovosti.

Oddiel V

ČI. 9
Vyhlásenie poistníka a poisteného

Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený so VPP-P a Zmluvnými
dojednaniami ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
Potvrdzujem, že som príslušné VPP-P a Zmluvné dojednania osobne obdržal.
Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia sú úplné a
pravdivé.
Poistník aj poistený týmto dávajú poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením a so
sprístupnením týchto údajov tretím osobám v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných
udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z
poistnej zmluvy. Poistník aj poistený sú oprávnení tento súhlas odvolať s tým, že jeho účinky nastanú
okamihom vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.
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Zoznam priložených dokladov pri uzavretí zmluvy

Názov dokladu

Zmluvné dojednania pre prípad
poškodenia alebo zničenia plodín
vyzimovaním a suchom pri
vzchádzam
Výpis z obchodného registra
Príloha č. 225 - Poistenie pre
prípad poškodenia alebo zničenia
plodín vyzimovaním
Dotazník pre poistenie
poľnohospodárskych plodín
Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie podnikateľov pre prípad
škôd na plodinách (VPP-P)
Výmer poistného za poistenie
plodín
Celkom za zmluvu

Tlačivo číslo

-x/m-2012/vyz,s

2053-x/m-2010/1

2062-x/m-2009/1

2031 Z-x/m-201 1/1

2048-x/m-2009/1

x

Počet listov

1

1
1

3

3

1

x

Pre
poisteného
1

0
1

1

1

1

Pre
poisťovateľa
1

1
1

1

0

1

Vyhlásenie obchodného zástupcu:
Vyhlasujem, že som osvedčil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

V Zempl. Teplici dňa 21.08.2012

ÄCB0POGH SLAM8K
f!7S 54 Zemplfnsha

(X;

pečiatka poistenémXa podpis

V Košiciach dňa 21.08.2012 pečiatka poisťovateľa a podpis

podpis poisťovateľa


