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Vážený klient 
Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 4 
058 01 Poprad 

Dátum: 30.07.2012 
útvar / Meno: 10035403 - S. spr. poist. org. a podnik, a poľno.p. I Štefánia Tomková 

Telefón: +421 55 6825151 
Fax: +421 55 6220871 
Vec: Výkaz o poistení za 3. štvrťrok 2012 K poistnej zmluve č.: 6351000447 

Vyplnený výkaz zašle poistený a poistné uhradí do 15.08.2012 poisťovni 

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2626006702 /1100 

Konštantný symbol. 3558 

Variabilný symbol: 6351000447 

Číslo denníka: 
Údaje o poistenom: 

IČO 37781171 
Peňažný ústav: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S 
Číslo účtu: 7038-562 /0200 

Rekapitulácia poistného 
Druh poistenia Lehotné poistné 

01 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou M 
70 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 16,93 

Spolu: 

01 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou 
Predmet poistenia Podklad Sadzba Leh. poistné 

Budovy, haly a stavby 0,3 %c W 4 

70 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 
Predmet poistenia Podklad Sadzba Leh. poistné 

I. Poistenie zodpovednosti za škodu bez ušlého zisku - - 16,93 
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VYSVETLIVKY 

1. Dc stĺpca Podklad sa uvádzajú vstupné ceny vecí z účtovnej evidencie (v EUR, zaokrúhlené na dve desatinné miesta podľa 
matematických pravidiel). Ak je v zmluve dojednané uplatnenie úpravy cien indexom zmeny cien, potom sa vstupné ceny 
uvádzajú vynásobené dojednaným indexom v členení podľa jednotlivých rokov výroby resp. výstavby. Opravné položky sa 
neodpočítavajú. 

2. Ak sú na účte, poistenom ako súbor účtu, evidované aj veci, ktoré boli pre účely poistenia z účtu vyčlenené, potom sa pri výpočte 
poistného za tento súbor účtu zníži jeho stav o vstupné ceny vyčlenených vecí. Sú to napríklad: 
- veci vylúčené v zmluvných dojednaniach alebo osobitných dojednaniach na prílohe, 
- veci po skončení leasingu evidované v inej cene ako je vstupná cena veci, 
- veci poistené iným spôsobom ako je poistený súbor, napr. na ceny upravené indexom zmeny cien. 

3. Ak zanikne poistenie časti majetku, dojednané súborom, poistnou udalosťou, potom má poisťovateľ nárok na poistné za túto časť 
majetku až do konca poistného obdobia. V prípade platenia poistného v splátkach, poisťovateľ odpočíta od plnenia z poistnej 
udalosti sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi ročným poistným a splatenými splátkami poistného za túto časť majetku, 
čo písomne oznámi poistenému. 

4. Poistné sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta podľa matematických pravidiel. 

5. Výsledné poistné za každý druh poistenia preneste do rekapitulácie poistného a celkové poistné za výkaz uhraďte k dojednaným 
termínom splatnosti. 

6. V prípade, ak do dojednaného termínu nezašlete poisťovateľovi vyplnený výkaz, poisťovateľ bude vymáhať dlžné poistné podľa 
posledného známeho stavu oznámeného poisťovateľovi. 

Výkaz zostavil: 

v . . Z 0 . ? M 7 > Č . dňa J , Í , M . . . mttt&ws&ia^™'™1' 
Vajansk 

Telefón: Q t ä / . t t l & t i i I č o í í 
TfcWtsa: Ož 

Pečiatka a podpis poisteného 

Záznam o kontrole výkazu a príloh: 

a) Poistno-technická kontrola b) Kontrola podkladov u poisteného 

dátum: dátum: 

podpis: podpis: 
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