
Poistenie budov v MČ BNM Príloha 01

Číslo poistnej zmluvy
Poisťovateľ a 

začiatok poistenia Predmet zmluvy Ročné poistné Druh poistenia a rozsah krytia

PZ č. 4607005543 + D1, D2
UNIQA                         
od 1.3.2013

Adm. budova Miestny úrad BNM Junácka 1 2 496,51 Požiar, živel, voda z vodovodných potrubí, krádež a lúpež, náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, sklo.

PZ č.411017872 + D1,D2
ALLIANZ                            
od 1.2.2014

školy – Cádrova, Česká, Jeséniova Odborárska, Riazanska 6 339,56

PZ č.411017873 + D1,D2
ALLIANZ                            
od 1.2.2014

školy – Sibírska, Za kasarňou, Kalinčiakova 7 203,85

PZ č. 411019203
ALLIANZ                            
od 1.7.2014

Bytové a rodinné domy vrátane garáže a oplotenia: Bojnická 19, 
21, 23, 25, Odborárska 4, Pionierska 1/a, Pri Dynamitke 38

1 870,09

Pevné osadené zasklenia stavebných súčastí poisteného nehnuteľného majetku, flexa, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, zosuv pôdy, ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz cestného alebo koľajového vozidla, rázová vlna, pád 
stromov, stožiarov (EC), náklady na vypratanie miesta poistenia, náklady na montáž a demontáž nepoškodených poistných vecí, 
krádež, lúpež,vandalizmus.

PZ č.411019202 + D1
ALLIANZ                            
od 1.7.2014

Administratívne a technické budovy: Bojnická 23, Hálkova 11, 
Chemická 1, Krížna 33, Makovického 4, Nobelova 30, Komunitné 
centrum-Ovručská 5 (projekt ISRMO), Robotnícka 11, Stromová 
18, Športová 3, Višňová 16, Škultétyho 10

3 012,54

Budovy a stavby vrátanie oplotenia, prestrešenia, brány, rámp pre vstup motorových vozidiel na parkovisko, stavebné súčasti 
nehnuteľného majetku, pevne osadené zasklenia stavebných súčastí poisteného nehnuteľného majetku, flexa, víchrica a krupobitie, 
povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz cestného alebo koľajového vozidla, 
rázová vlna, pád stromov, stožiarov (EC), náklady na vypratanie miesta poistenia, náklady na montáž a demontáž nepoškodených 
poistných vecí, krádež, lúpež,vandalizmus.

PZ č. 411019683
ALLIANZ                            
od 1.10.2014

Denné centrá seniorov (8): Vajnorská, Domovinka, Zlatý dážď, 
Športová, Chemická, Jeséniova, Stromová, Sibírska

259,44

Stavebné súčasti nehnuteľného majetku, pevne osadené zasklenia stavebných súčastí poisteného nehnuteľného majetku, náklady na 
odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, flexa, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, ťarcha snehu, voda z 
vodovodného zariadenia, náraz cestného alebo koľajového vozidla, rázová vlna, pád stromov, stožiarov (EC), náklady na vypratanie 
miesta poistenia, náklady na montáž a demontáž nepoškodených poistných vecí, krádež, lúpež,vandalizmus.

Vypracovala: Koczková Iveta odd. SMaVS

V Bratislave, dňa 18.10.2019

Flexa, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz 
cestného alebo koľajového vozidla, rázová vlna, pád stromov, stožiarov, náklady na vypratanie miesta poistenia, náklady na montáž a 
demontáž nepoškodených poistných vecí, krádež, lúpež,vandalizmus, budovy a stavby vrátane prestrešenia a oplotenia, exteriérových 
športových ihrísk a ich osvetlenia,  pevne osadené zasklenia stavebných súčastí poisteného nehnuteľného majetku.


