DOTAZNÍK
k poisteniu s obhliadkou

Meníme zajtrajšok

Obchodné meno, sídlo, právna forma a registrácia poisťovne: AEGON Hungary Closed Company Ltd., so sídlom 1091
Budapešť, IX. Üllői út 1, Maďarsko, IČO: 01-10-041365, zapísaná na Mestskom súde ako registrovom súde spoločnosti,
konajúca prostredníctvom svojej pobočky AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského
štátu, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 868 396, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1857/B (ďalej len „poisťovateľ“)
IBAN: SK3011000000002926122916, BIC: TATRSKBX
Meno klienta:

vlastník

Adresa miesta poistenia:

Poistná suma:

Celková obytná plocha (m2):

€

Atypická stavba 1):

Počet podlaží (podzemných/nadzemných):

Rok kolaudácie:

spoluvlastník

neobývaná povala (m2)

áno

a plocha ostatných priestorov 2) (m2)

Konštrukčná charakteristika vodorovných a zvislých nosných konštrukcií:
murovaná
oceľový skelet
prefabrikáty (panel)
liaty betón
Typ strechy:

rovná

sedlová

iná

Konštrukčná charakteristika strechy:

prefabrikáty

Strešná krytina:
lepenka
plech
Nadštandardné vonkajšie alebo vnútorné vybavenie 3):

oceľová

drevená

škridla

iná

Úroveň funkčného protipožiarneho zabezpečenia:

hydranty (počet):

Ochrana proti atmosferickej elektrine (bleskozvody):

áno

hasiace prístroje (počet):

nie

Dojazd najbližšieho profesionálneho hasičského záchranného zboru – HZZ (v min.)
alebo umiestnenie najbližšej stanice HZZ:
Je objekt vybavený funkčným elektrickým vrátnikom?
áno
nie
Je zamedzený prístup nepovolaných osôb do pivničných, resp. iných spoločných priestorov

áno

nie

Elektronický zabezpečovací systém?
áno
nie s vyvedením signálu o narušení na:
Druh vykurovania:
ÚK - kotol na plyn
ÚK - kotol na tuhé palivo
ÚK diaľkové
lokálne - plyn
lokálne - elektrické
iné:
lokálne - tuhé palivo
Popíšte susedné objekty:
Ohrozenie živelnými udalosťami (povodeň, zosuv pôdy):
Stav údržby 4):

novostavba

udržiavaná

Škodový priebeh za posledných 5 rokov:

zanedbaná

poznámka:
Doterajší poisťovateľ:

VYHLÁSENIE VLASTNÍKA: Týmto vyhlasujem, že všetky odpovede na vyššie uvedené otázky sú pravdivé.
Zároveň súhlasím so zápisom, ktorý spracoval zástupca poisťovateľa. Beriem na vedomie, že tento dotazník
je súčasťou poistného návrhu, a že poistná zmluva je platná len spolu s ním.
V

dňa

Podpis vlastníka
Meno a podpis zástupcu poisťovateľa
Vysvetlivky:
1) Pod atypickou stavbou sa rozumie dom zvláštneho tvaru, neobvyklej konštrukcie či technológie.
2) Súčet plôch, ktoré tvoria neobývané pivnice, či pivničné kobky, miestnosť kotolne, garáže, balkóny, loggie, terasy.
3) Napr. vonkajší alebo vnútorný bazén, sauna, vírivka, účelová športová plocha, vedľajšia stavba pre hostí, atď.
4) Zohľadnite aj dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, revízií, kontrol, a celkovú udržiavanosť.

nie

