Poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu
k poistnej zmluve č.: 421-L-16-54-0572

Poisťovateľ:

MSIG Insurance Europe AG
so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277
IČO: DE815374655
Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohashi
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej
osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), so sídlom:
Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.

Poistený:

28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika
IČO: CZ03866289
Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
(Slovensko), vystavila nasledovnú poistnú zmluvu č.: 421-L-16-54-0572.

Začiatok poistenia:
01.11.2016, 00:00 hod.

Koniec poistného obdobia:
31.10.2021, 24:00 hod.
Poistenie dojednané na dobu neurčitú

Poistené činnosti:
Výroba elektrickej energie a s tým súvisiace činnost i v zmysle výpisu z obchodného registra platného v deň vystavenia tejto ponuky.

Rozsah poistného krytia – Excess Poistenie:
Poistné krytie podľa tejto poistnej zmluvy nadväzuje na existujúce poistenie zodpovednosti (Primary poistenie – poistná
zmluva č. 2212090016) uzavreté v spoločnosti Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu IČO:
50 013 602 s limitom EUR 50.000.000,- na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas poistného obdobia, kombinovaný
spoločný limit.
Poistenie podľa tejto poistnej zmluvy sa vzťahuje len na škody prekračujúce výšku Primary limitu. V prípade ak poistná
udalosť je vyššia ako Primary limit, poistiteľ uhradí len tú časť škody, ktorá túto hodnotu prekročila. Maximálne plnenie
podľa tejto poistnej zmluvy činí najviac EUR 50.000.000,- paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu, max. 1
krát za poistné obdobie.
Územná pôsobnosť:

Poistné podmienky:

Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území
Slovenska, Českej republiky a Poľska

Všeobecné poistné podmienky pre
zodpovednosti za škodu č.AIG01042014

zmluvné

poistenie

T ento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho
držiteľovi. T ento certifikát ďalej nedoplňuje, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poist n ej zm luv y
uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.
MSIG Insurance Europe AG

.............................................

.............................................

Mgr. Radovan Figura

Ing. Vladimír Galanda

vedúci org. zložky

underwriter

54-PZ-SE CZ sro- Certif 20209

V Bratislave dňa 26.11.2020

