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Poistná zmluva č. 2400173378

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35709332, IČ DPH: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/8
Spoločnosť patri do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní
vedenom ISVAP pod Č. 26.
V mene ktorej koná:
Meno a priezvisko: Ing. Michaela Piškitelová, funkcia: underwriter

PoistníklPoistený Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 36672 271, IČ DPH: SK2022239043
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. oddiel: Sa, vložka č.: 10545/L
V mene ktorej koná:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Mojš, funkcia: prokurista, riaditeľ spoločnosti
rodné číslo: 561111n193, adresa pobytu: ČSA 692,03495 Likavka
štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: OP-EA 244684

uzavierajú podl'a § 788 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu na poistenie majetku (ďalej len "zmluva").

I. Úvodné Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej
ustanovenia prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovatel'a uvedenými v texte zmluvy a

prílohami tejto zmluvy.

II. Doba trvania Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 02.03.2013, 00:00 hod. a je dojednané na dobu
poistenia neurčitú.

ČASŤ 1. POISTENIE MAJETKU - ŽiVEL

1.1 Predmet
poistenia,
Poistná
suma

1.2 Poistná
hodnota
predmetov
poistenia

1.3 Rozsah
poistenia,
Spoluúčasť

Poistenie podl'a tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia:

P.Č. Predmet poistenia Poistná suma v EUR
1. Stavby vrátane stavebných súčastí a príslušenstva 1.271.274,-

stavby podl'a Prílohy Č. 1 - Zoznam miest poistenia
2. Hnuteľné veci (technologická časť) 540.476,-

podl'a Prflohy Č. 1 - Zoznam miest poistenia
Celkom 1.811.750,-

Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 1.1 tejto časti zmluvy pod p.č. 1 a 2 sa
dojednáva na nové hodnoty, ktoré na vlastnú zodpovednosť stanovil poistník.

Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 1.1 tejto časti zmluvy sa dojednáva
v rozsahu podl'a Všeobecných poistných podmienok živelného poistenia PPZ 08 (ďalej len
"VPP PPZ 08") pre nasledovné poistné nebezpečenstvá:

P.č. Poistné nebezpečenstvá Spoluúčasť v EUR
1. Podľa čl. II. ods. 1 písm. a) až d) VPP PPZ 08; ďalej rozšírené 165,-

o poistné nebezpečenstvá: dym, náraz vozidla a
aerodynamický tresk (FLEXA)

2. Podľa čl. II. ods. 2 písm. c) až g) a i) VPP PPZ 08 (EC) 165,-
3. Podľa čl. II. ods. 2 písm. a), b)a h) VPP PPZ 08 (CAT) 165,-
4. Podľa čl. II. ods. 3 VPP PPZ 08 (VODA) 165,-
5. Vandalizmus 165,-

---------------
Underwrlter: Ing. Michaela Pi~kltelová
ac-ostrecxcvarer: CONCORDE spol. s r.o.

lei -421 2 585 72181
tel: +421 903 ~96 8e9
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1.4 Limity
plnenia

1.5 Miesto
poistenia

1.6 Osobitné
dojednanie

1.7 Poistné
za ČASŤ 1.
zmluvy
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FLEXA - požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti
alebo jeho nákladu, dym, náraz vozidla a aerodynamický tresk
EC - vfchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín,
pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu alebo námrazy
CAT - záplava, povodeň, zemetrasenie
VODA - voda z vodovodných zariadeni
Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške podľa vyššie uvedenej tabuľky Poistné
nebezpečenstvá.

Dymom sa rozumie každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie predmetu poistenia
dymom, ktorý sa náhle rozšfril mimo zariadenie na vykurovanie, varenie alebo sušenie
nachádzajúce sa v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté
dlhodobým pôsobenfm dymu.

Nárazom vozidla sa rozumie každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie predmetu
poistenia stretom s koľajovým alebo cestným vozidlom. Poistenie sa však nevzt'ahuje
na škody spôsobené vozidlami prevádzkovanými poistníkom alebo poisteným, užívateľom
poistenej stavby alebo jeho zamestnancami, ďalej na škody na vozidlách, škody
na pozemných komunikáciách a ich zariadeniach.
Aerodynamickým treskom sa rozumie bezprostredné poškodenie alebo zničenie predmetu
poistenia tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla.
Poistenie predmetu poistenia - stavba lalebo súbor stavieb, uvedeného v článku 1.1 tejto
časti zmluvy, sa ďalej rozširuje o poistné nebezpečenstvo: vandalizmus.
Vandalizmom sa rozumie úmyselné, často bezdôvodné fyzické poškodenie alebo zničenie
predmetu poistenia treťou osobou (okrem osoby blízkej poistenému alebo osoby konajúcej na
podnet alebo s vedomfm poisteného), ktoré nesúvisí s krádežou vlámaním. Fyzickým
poškoden Im predmetu poistenia však nie je len nepriaznivá zmena jeho povrchu
(poškriabanie, nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými ročnými limitmi plnenia
poisťovateľa súhrnne pre všetky miesta poistenia:
5.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným

nebezpečenstvom vandalizmus

Podľa Prílohy Č. 1 - Zoznam miest poistenia.

1. Povodeň a záplava
Poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú poistnými nebezpečenstvami povodeň alebo
záplava, ktorých príčinou bola 20-ročná alebo "menej-ročná" voda, vychádzajúc z údajov
hydrometeorologického ústavu.

Ročné poistné za ČASt 1. tejto zmluvy predstavuje 1.162,- EUR.

ČASt 2. POISTENIE MAJETKU":' KRÁDEŽ VLÁMANíM, LÚPEŽ

2.1 Predmet
poistenia,
Poistná
suma

-----_._--
Underwrller: InQ. Michaela Pi~kltelová
Sprostredkovaler: CONCORDE Spol, s r.o.

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia:

P.Č. Predmet poistenia Poistná suma v EUR
1. Hnuteľné veci (technologická časť) 540.476,-

podľa Prflohy Č. 1 - Zoznam miest poistenia
2. Stavebné súčasti a príslušenstvo stavby- 10.000,-

na 1. riziko
Celkom 550.476,-

tel: +.21 258572181
tel: +421 903 .96 869
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2.2 Poistná
hodnota
predmetov
poistenia

2.3 Rozsah
poistenia,
Spoluúčasť

2.4 Limity plnenia

2.5 Miesto
poistenia

2.6 Osobitné
dojednanie

Underwrlter: Ing. Michaela PiUitelová
acrcstrecxovater: CONCORDE spel. s r.o.
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Stavebné súčasti budov
Všetko, čo k budove podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa tým
budova znehodnotila, napr. okná, dvere, priečky, obklady, sanita, elektroinštalácia, rozvody
plynové alebo vodovodné, zabudovaná klimatizácialvzduchotechnika, podhľady, maľby stien,
tapety a pod.
Príslušenstvo budovy/stavby
Veci, ktoré sú vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti a sú určené na trvalé užívanie s budovou,
napr. drevené obklady stien, antény, EZS umiestnená v budove alebo na budove, kamerový
systém umiestnený v budove alebo na budove, EPS, kotol, prietokový ohrievač, slnečné
kolektory umiestnené na budove, antény umiestnené na budove, sporák, vstavaný nábytok,
kuchynská linka, spotrebiče zabudované do kuchynskej linky a pod.

Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 2.1 tejto časti zmluvy pod p.č. 1 sa
dojednáva na nové hodnoty, ktoré na vlastnú zodpovednosť stanovil poistník.
Poistenie všetkých predmetov poistenia poistených na 1. riziko sa dojednáva na nové
hodnoty.

Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 2.1 tejto časti zmluvy sa dojednáva
v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámanim alebo lúpežou PPKL 08 (ďalej len .VPP PPKL 08") a v rozsahu podľa
Doložky K20 VR pre nasledovné poistné nebezpečenstvá:

P.Č. Poistné nebezpečenstvá Spoluúčasť v EUR
1. Krádež vlámaním, lúpež (podľa čl. II. ods. 1 VPP PPKL 08) 165,-
2. Vandalizmus (úmyselné poškodenie cudzej veci treťou osobou 165,-

- zistený páchateľ - podľa čl. II. ods. 2 VPP PPKL 08)
3. Vandalizmus (úmyselné poškodenie cudzej veci treťou osobou 165,-

- pocta čl. II. ods. 2 VPP PPKL 08 vrátane nezisteného
páchateľa)

-
Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške podľa vyššie uvedenej tabuľky Poistné
nebezpečenstvá.

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými ročnými limitmi plnenia
poisťovateľa súhrnne pre všetky miesta poistenia:
5.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom

krádež vlámanfm, lúpež pre predmety poistenia uvedené v článku 2.1 pod.
p. Č. 1

5.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom
vandalizmus zistený/nezistený páchateľ pre predmety poistenia uvedené
v článku 2.1 pod. p. Č. 1

Podľa Prílohy Č. 1 - Zoznam miest poistenia.

1. Zabezpečenie pre stavebné súčasti/príslušenstvo vo vnútri budovy pre poistné
nebezpečenstvo krádež vlámaním.
Zabezpečenie pre stavebné súčasti a pre príslušenstva vo vnútri budovy sa dojednáva
podľa Doložky K20 VR.

2. Zabezpečenie pre stavebné súčasti/prislušenstvo na vonkajšej strane budovy.
Stavebné súčasti a príslušenstvo budovy/stavby umiestnené na vonkajšej strane
budovy/stavby musia byť pevne a nerozoberateľným spôsobom pripevnené k budove
alebo podlahe, pripadne zabezpečené svojou polohou.
Zabezpečením svojou polohou sa rozumie také umiestnenie veci, pri ktorom odcudzenie
tejto veci vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (vysúvacia plošina, rebrík, korba
vozidla a pod.), alebo použitie pracovných pomôcok (kliešte, uhlová brúska a pod.).

lei- +421258572181
lei '421 903 496 869

e-mau- michaela ojsk/leIQyatft)genera!j sk ~
a-mali: kadlJcek«pcocncQrde 5k
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2.7 Poistné
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zmluvy
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Ročné poistné za CASt 2. tejto zmluvy predstavuje 140,- EUR.

ČASŤ 3. POISTENIE STROJOV

3.1 Predmet
poistenia,
Poistná
suma

3.2 Rozsah
poistenia

3.3 Limity
plnenia

3.4 Spoluúčasť

3.5 Miesto
poistenia

3.6 Poistné
za ČASŤ 3.
zmluvy

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia:

P.Č. Predmet poistenia Poistná suma v EUR
1. Súbor strojov a strojných zariadeni vo vlastníctve 540.476,-

poisteného alebo prevzaté na základe zmluvy
a vedené v jeho účtovníctve

Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 3.1 tejto časti zmluvy pod p.č. 1 sa
dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia strojov a strojných
zariadení PPST 08 (ďalej len "VPP PPST 08").

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými ročnými limitmi plnenia
poisťovateľa súhrnne pre všetky miesta poistenia:
5.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom

lom stroja

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške:
5% min. 165 EUR pre škody vzniknuté na predmetoch poistenia uvedených v článku 3.1

tejto časti zmluvy pod p.č. 1

Podľa Prílohy Č. 1 - Zoznam miest poistenia.

Ročné poistné za CASt 3. tejto zmluvy predstavuje 1.081,- EUR.

SPOLOČNéuSTANOVEN~

III. Celkové
poistné

IV. Splatnosť
poistného

V. Bankové
spojenie
poisťovateľa

VI. Hlásenie
poistnej
udalosti

VII. Záverečné
ustanovenia

Poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje 2.383,- EUR z toho:
Poistné za CASt 1. zmluvy 1.162,- EUR
Poistné za CASt 2. zmluvy 140,- EUR
Poistné za CASt 3. zmluvy 1.081,- EUR

Poistné je splatné v jednej splátke ku dňu 02.03.prfslušného kalendárneho roka.

Všeobecná úverová banka a.s., retailová pobočka Bratislava - Gorkého
číslo účtu: 0048134112/0200
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2400173378

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Nároky
na poistné plnenie z poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať prostrednfctvom
sprostredkovateľa tohto poistenia.

1. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým
dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovenf. Zmluvné strany miesto neplatného
alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu,
ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

Underwriter: Ing. Michaela Pi!kiteloV8
Sprostredkovalel: CONCORDE spol. s r.o.

te" "21 2 585 72181
tel; +421 903 496 869

e-mail: m.cneera pisklleloY8«pgeoecah sk <l
e-mail: kadllctk«Pcocncorde sk
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2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje prevzatie všetkých poistných podmienok
poisťovateľa uvedených v texte zmluvy ako aj ostatných dokumentov uvedených
v Prflohách tejto zmluvy. Všetky dokumenty uvedené v Prflohách tejto zmluvy tvoria jej
neoddeliteľnú súčasť.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom rovnopise.

4. Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len písomnými dodatkami podpísanými
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

5. Poistnik svojím podpisom vyjadruje súhlas s tým, aby údaje uvedené v tejto zmluve boli
spracúvané poisťovateľom, ktorý je prevádzkovateľom, ďalej subjektami patriacimi do
skupiny, ktorej súčasťou je poisťovateľ a jeho zmluvnými partnermi, ďalej subjektami
poskytujúcimi pre poisťovateľa asistenčné služby a ostatnými zmluvnými partnermi
poisťovateľa na účely vykonávania poisťovacej činnosti a činností vymedzených zákonom
Č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení vrátane sprístupnení osobných údajov
tretfm osobám v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí,
poskytovaním asistenčných služieb a zaisťovacím spoločnostiam na výkon zaisťovacej
činnosti, a to i mimo územia Slovenskej republiky za podmienok podľa § 23 zákona
Č. 428/2002 Z. z., a vykonávanie marketingovej činnosti priamo poisťovateľom a jeho
zmluvnými partnermi v súvislosti s poisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne
potrebnú na zabezpečenie práv a povinnosti vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu,
a ďalej po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistník
svojím podpisom potvrdzuje, že bol poistenými osobami a / alebo osobami oprávnenými
k prevzatiu poistného plnenia oprávnený na uvedenie ich osobných údajov a na udelenie
súhlasu na ich spracúvanie, a to po dobu podľa predchádzajúcej vety. Poistník svojim
podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený
o svojich právach a o povinnostiach prevádzkovateľa
Generali Slovensko poisťovne, a. s., najma o práve prístupu k osobným údajom
a zodpovednosti za ich porušenie. Poistník svojím podpisom vyjadruje súhlas s tým, aby
poisťovateľ údaje uvedené v tejto zmluve poskytol a sprístupnil spoločnostiam, ktoré
poveril uplatňovaním svojich oprávnených nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6. V súlade s ust. § 10 ods. 10 zákona Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 297/2008 Z. z.")
týmto poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a na vlastný účet
a finančné prostriedky, ktoré plati ako poistné na poistnú zmluvu sú v jeho vlastníctve.
Poistnik podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že údaje, ktoré uviedol v tejto zmluve pre
účely identifikácie v zmysle zákona Č. 297/2008 Z. z. boli overené, že uvedené údaje sú
úplné a pravdivé a zaväzuje sa oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týchto údajov.

7. Poistník podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej
zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona Č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve v platnom znenI.

8. Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poist'ovateľ
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak
by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z
poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo
reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým
sankciám podľa zákonov alebo smernic Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej
Británie alebo USA.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle,
ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné
a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle,
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Underwrlter: Ing. Michaela PI~kllelové
Sprostredkovatel: CONCORDE spol. s r.o.

ret: +421 258572181
te" +421 g03 496 869
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VIII. Prílohy Príloha č. 1 - Zoznam miest poistenia.
Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PPZ 08.
Všeobecné poistné podmienky pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo
lúpežou PPKL 08.
Doložka K20 VR.
Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a strojných zariadení PPST 08.
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy.

V Bratislave dňa 01. marca 2013

VODÁPTi'~SKÁ SPoLOCNOSŤ
RU2.0MBEROK, a s.

Ružomberok
~

I
, .

\ J'

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Ing. Milan Mojš

prokurista, riaditel' spoločnosti

(I·
...... \ ....•••••... 1 ••......•••...•.•.......••......•.••..•....•.•.•..•...

Generkli Slovensko poisťovňa, a. s.
I~g. Michaela Piškitelová

underwriter

underwrlter: Ing. Michaela Plškltelová
eprcsrreoxcvarer. CONCORDE spol. s r.o.

tel' +421 2 585 72181
tel: +421 903 496 869
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Príloha Č. 1 - Zoznam miest poistenia.

P.Č. Predmet poistenia Miesto poistenia Poistná suma Poistná suma hnuteľných
nehnuteľností v EUR vecí (technologická časť)

vEUR
1. Cistiareň odpadových vôd pozemky parcelné čísla 1.157.317,- 388.286,-

(ČOV) Liptovská Osada C-KN 2014/15, 2022/5,
k.ú. Liptovská Osada

2. Hlavná čerpacia stanica pozemky parcelné čísla 41.844,- 101.225,-
odpadových vôd (HČS1) C-KN 1117/1,2,3,4 a 5,
Liptovská Osada k.ú. Llf>tovská Osada

3. Cerpacia stanica CS Č. 4 pozemky parcelné čísla 10.302,- 7.224,-
C-KN 4520,
k.ú. Liptovská Lúžna,
RO Súpisné člslo 306

4. Cerpacia stanica ČS Č. 6 pozemky parcelné čísla 10.301,- 7.357,-
C-KN 4520,
k.ú. Liptovská Lúžna,
RO Súpisné číslo 777

5. Cerpacia stanica cs Č. 7 pozemky parcelné čísla 10.302,- 7.220,-
C-KN 42650,
k.ú. Liptovská Lúžna,
RO Sú_gisné čtslo 803

6. Cerpacia stanica CS Č. 8 pozemky parcelné čísla 10.302,- 7.192,-
C-KN 4354/2
k.ú. Liptovská Lúžna,
RO Súpisné číslo 871

7. Cerpacia stanica ČS Č. 9 pozemky parcelné čísla 10.302,- 7.287,-
C-KN 4309/4 -
k.ú. Liptovská Lúžna,
RO Súpisné číslo 1033

8. Čerpacia stanica CS Č. 10 pozemky parcelné čísla 10.302,- 7.224,-
C-KN 4321/1
k.ú. Liptovská Lúžna,
RO Súpisné člslo 1022

9. Cerpacia stanica ČS Č. 11 pozemky parcelné čísla 10.302,- 7.461,-
C-KN 4326/2
k.ú. Liptovská Lúžna,
RO Sú_Qisnéčíslo 1066

Underwrlter: Ing. Michaela Pltkltelova
Sprostredkovaler: CONCORDE spol. s r.e

ter +.421 258572181
,.,' +~2' 903 ~i6 869

a-mali: michaela oiskltetoYsCPoencrahJ!
e-mail.kadllcekOeocncorde.sk
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