
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 
841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej
v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s     poisteným Obec Zubrohlava IČO: 00315044

Dňa 31.05.2019 uzatvorili poistnú zmluvu číslo 2406947433

Poistné obdobie: od 01.06.2021 do 31.05.2022

Základný rozsah poistenia

Poistenie  všeobecnej  zodpovednosti  za  škodu  sa  riadi  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka,  Všeobecnými
poistnými  podmienkami  poistenia  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú  činnosťou  poisteného  VPP  VZ  14  a
zmluvnými  ustanoveniami  uvedenými  v  poistnej  zmluve.  Poistenie  sa  vzťahuje  na  zodpovednosť  za  škodu
vzniknutú v súvislosti s činnosťou :

• Všeobecná verejná správa 
• zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti na adresách: 02943 Zubrohlava, parc. č. 487/C,

485/C, 968/C, 1353/C, 767/C, 768/C, 765/C, 106/C, 1326/7, 1326/8, 926/2 a 976/1  

poistná suma 100 000,00 € spoluúčasť 165,00 € územný
rozsah

Slovenská republika 

Pripoistenia
Poistenie v základnom rozsahu  sa rozširuje o nasledovné poistné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným

limit plnenia 20 000,00 € územný rozsah Slovenská republika 

Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne

limit plnenia 100 000,00 € územný rozsah Slovenská republika

Toto  osvedčenie  o  poistení  nadobúda  platnosť  len  spoločne  s  poistnou  zmluvou  a  Všeobecnými  poistnými
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení
vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Žiline dňa 20.4.2022

Juraj Smrek
manažér odboru poistenia podnikateľov

INSIA a.s., 80030178-3 
Libuše Hladeková

Za poisťovateľa (meno, podpis) Za poisťovateľa (meno, podpis)
AGREGAT_INTV_S=VSZ AGREGAT_S=ZODP_VSE
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