a zodpovednosti za škodu

GENERALI

Dodatok č. 1 zo dňa 18.01.2016 k Poistnej zmluve č.: 2404803895
ČI. I. Úvodné ustanovenia
1.

Účastníci zmluvy

Generáli Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
Zastúpená: Alena Drangová
(ďalej len .poisťovateľ)
a
Obec Okrúhle
Okrúhle 131 , 09042 Okrúhle
IČO/RČ: 00330868
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Dátum vydania:01.07.1973
Zastúpená: Ing. Martin Jech. starosta obce
(ďalej len „poistník“)
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
2.

Sprostredkovateľ poistenia

INSIA SK s.r.o. , získateľské číslo: 80030167-3, mob.: +421908589144, e-mail: michaela.hricova@insia.com

3.

Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2404803895 nasledovne:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

čl. I. Úvodné ustanovenia , bod 1. Účastníci zmluvy ako je uvedené vo vyššie uvedenom texte tohto
dodatku.
čl. II. Dojednané poistenia - Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku ako je uvedené v
nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. II. Dojednané poistenia - Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku ako je
uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. II. Dojednané poistenia - Poistenie stavieb , bod 2. Rozsah poistenia , bod 4. Pripoistenia / Doložky ,
bod 5. Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. II. Dojednané poistenia - Poistenie hnuteľných v e c í, bod 2. Rozsah poistenia ako je uvedené v
nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. II. Dojednané poistenia - Poistenie strojov a strojných zariadení, bod 2. Rozsah poistenia , bod 3.
Zoznam poistených strojov a strojných zariadení, bod 4. Pripoistenia / Doložky ako je uvedené v
nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. II Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, bod 2. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa
ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. II Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu , bod 3. Rozsah poistenia , bod 4. Pripoistenia /
Doložky ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia , bod 1. Dojednané poistenie , bod 2. Splatnosť poistného ,
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bod 6. Prílohy ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku
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¿1. II. Dojednané poistenia
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
1.

Miesto poistenia 1- Dom smútku - okres: Svidník , obec: OKRÚHLE , k. ú.: Okrúhle , č. parcely: 50/2

2.

Miesto poistenia 2 - Zastávka autobusu + obecný chodník - okres: Svidník , obec: OKRÚHLE , k. ú.: Okrúhle ,
č. parcely: intravilán obce

3.

Miesto poistenia 3 - Obecný úrad - Okrúhle 131 , 09042 Okrúhle

4.

Miesto poistenia 4 - Sklad - okres: Svidník , obec: OKRÚHLE , k. ú.: Okrúhle , č. parcely: C - 50/2

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 18.01.2016 tvoria neoddeliteľnú prílohu
tejto poistnej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Poistník je povinný poisťovateľovi bez zbytočného
odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia.

POISTENIE STAVIEB
1.

Zmluvné dojednania

1.1.

Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:
1. Požiar - článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
2. Živel CELÝ - článok II.. bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň - článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica - článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER - článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné - článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP - doložka NC2.
8. SD BD 2012 - Superdoložka pre poistenie bytových domov 2012.
9. Odcudzenie stavebných súčastí - doložka NK5.
10. Krádež stavebného materiálu - doložka Nv.
11. Poškodenie skla - doložka NA4.
12. Vandalizmus - doložka NC3.
13. Náklady na demoláciu - doložka NA5.
14 Náklady na opravu umeleckého diela - doložka NA6.

2.

Rozsah poistenia

1.

Miesto poistenia
(adresné)

Dom smútku - okres: Svidník , obec: OKRÚHLE , k. ú.: Okrúhle , č.
parcely: 50/2

1.1.

STAVBA 1

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Murovaná prízmená budova
Druh hlavnej stavby

X

X

X

X

88 000,00

X

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru
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65,00

(€)

Ročné poistné

(€)

Spoluúčasť

Vrátane DPH

1. riziko

(€)

Poistná suma

8. SD BD 2012

7. Náraz DP

6. Vodovodné

5. Živel VÝBER

4. Víchrica

3. Povodeň

Predmet poistenia
(poistená vec)

2. Živel CELÝ

P. č.

1. Požiar

Poistné riziká

7A

55,34
SB101
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Služby obce. výroba a skladovanie, obecné zdravotné
Požiarne najrizikovejšia činnosť zariadenia, domovy, domy smútku, športoviská a kultúrne
zariadenia
2.

Miesto poistenia
(adresné)

Zastávka autobusu + obecný chodník - okres: Svidník , obec:
OKRÚHLE , k. ú.: Okrúhle , č. parcely: intravilán obce

2 . 1.

STAVBA 2

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

3x murovaná zástavka autobusu
+ obecný chodník 750 m +
verejné osvetlenie, detské
ihrisko, verejné priestranstvo
(altánky, lavičky) - projekt obce

X

S101

Z4

629,64

65,00

343 322,00

Ostatné nezaradené nehnuteľnosti - úpis

Druh hlavnej stavby

úpis

Požiarne najrizikovejšia činnosť Obecné hnuteľné veci na voľnom priestranstve
3.

Miesto poistenia
(adresné)

Obecný úrad - Okrúhle 131 , 09042 Okrúhle

3.1.

STAVBA 3

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Murovaná 1 NP budova

65,00
765 000,00
X x
X X
Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné
budovy

129,11
SB101
S101

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

4.

Miesto poistenia
(adresné)

Sklad - okres: Svidník , obec: OKRÚHLE , k. ú.: Okrúhle , č.
parcely: C - 50/2

4.1.

STAVBA 4

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Murovaná budova s nadstavbou,
plechová strecha

X X

R1
Z1

Tx

Druh hlavnej stavby

Druh hlavnej stavby

R1

x

141 000,00

X

R1
Z4

63,17

65,00

SB101

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

Služby obce. výroba a skladovanie, obecné zdravotné
Požiarne najrizikovejšia činnosť zariadenia, domovy, domy smútku, športoviská a kultúrne
zariadenia

S101

R1

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb vodou z vodovodných zariadení (Poistné riziko
Vodovodné) v nasledovnom rozsahu:
Hlavná stavba

Predmet poistenia
(poistená vec)

Stavba 1

Murovaná prízmená budova

Stavba 3

Murovaná 1 NP budova

Znížený limit
poistného plnenia
______ (€)
____
17 600.00
76 500,00

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb nárazom dopravného prostriedku (Poistné
riziko Náraz DP) v nasledovnom rozsahu:
Znížený limit
poistného plnenia
___________ (f)_
8 800,00

Hlavná stavba

Predmet poistenia
(poistená vec)

Stavba 1

Murovaná prízmená budova

Stavba 2

3x murovaná zástavka autobusu + obecný chodník
750 m + verejné osvetlenie, detské ihrisko, verejné
priestranstvo (altánky, lavičky) - projekt obce

34 332.20

Stavba 3

Murovaná 1 NP budova

38 250,00
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Stavba 4

7 050.00

Murovaná budova s nadstavbou, plechová strecha

3.

(€)

(€)

Celkové ročné poistné za poistenie stavieb za všetky poistené položky (€):

30,00
30,00

Ročné poistné

X
X

(€)

700,00 X
400,00 X

Spoluúčasť

Vrátane DPH

Odcudzenie stavebných súčastí
Poškodenie skla
Všetky sklenené časti budovy

Poistná suma

Poistené riziká

1. riziko

PRIPOISTENIA - Poistenie stavieb

0,00
15,00

892,26

Zoznam poistených vedľajších stavieb

Nie je dojednané poistenie žiadnej vedľajšej stavby.

4.

Pripoistenia / Doložky

Doložka NA4 - Poškodenie skla
1. Dojednáva sa, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci alebo súbory vecí, ktoré sú
špecifikované v poistnej zmluve a sú súčasťou poistenej stavby.
2. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie uzaviera
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle
a nie je ďalej vylúčená. Z poistenia v rozsahu tejto doložky nevzniká právo na poistné plnenie za:
a) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie a akýmkoľvek znečistením. Za
znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím a iným obdobným
spôsobom;
b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci vzniknuté pri doprave, premiestňovaní, demontáži, montáži a pri jej
oprave:
c) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného
stárnutia s tým, že v prípade poistenia neónových trubíc a obdobných vecí sa za škody vzniknuté postupným
stárnutím považuje tiež vyprchanie plynovej náplne. Plynová náplň sa pre účely tohto poistenia považuje za
vyprchanú po troch rokoch od dátumu výroby poistenej veci;
d) odcudzenie alebo stratu.
3. Príslušné ustanovenia VPP PPZ 14. ktoré sa vzťahujú na čl. II. bod 1 až 3 vyššie uvedených poistných
podmienok, sa primerane vzťahujú na ustanovenia bodu 2 tejto doložky.
4. Dojednáva, že poistnou hodnotou poistených vecí v rozsahu tejto doložky je suma, ktorú je treba obvykle
vynaložiť na znovuzriadenie novej veci toho istého druhu a kvality v danom mieste, kde sa poistené veci
nachádzajú vrátane preukázaných, účelne vynaložených nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných
colných a iných poplatkov.
Podľa čl. X. VPP PPZ 14 sa poistenie, v rozsahu tejto doložky, dojednáva jako poistenie prvého rizika.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, z poistenia v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné
plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.
Doložka NC2 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného
prostriedku
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie dojednáva
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby nárazom dopravného prostriedku.
Ďalej sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené dopravným
prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.
Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú
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zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčné prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).
3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa. že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu
ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka Nkp - Konštrukčné prvky
Odchylne od článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 14 dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení majú iný
ako estetický význam (sú napr. konštrukčnými prvkami poistenej stavby), poskytne za ne poisťovateľ v prípade
poškodenia, zničenia alebo straty poistné plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo
znovuzriadenie bežného konštrukčného prvku poistenej stavby. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa však
nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku
poistnej udalosti.
Doložka ND2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 15
VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.
5.

Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb

1. Poistenie stavieb pod por. č. 2 podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre projekt Regenerácia verejného priestranstva
obce Okrúhle a vzťahuje sa na nasledujúce nehnuteľnosti:
- murovaná zástavka autobusu (3 ks) vrátane pevne zabudovaných stavebných súčastí
- obecný chodník (750 m)vrátane pevne zabudovaných stavebných súčastí
- verejné osvetlenie vrátane pevne zabudovaných stavebných súčastí
- detské ihrisko vrátane pevne zabudovaných stavebných súčastí
- verejné priestranstvo (altánky, lavičky)vrátane pevne zabudovaných stavebných súčastí
2. Za pevne zabudovaný alebo pevne ukotvený predmet sa považuje predmet pripevnený k pevnému podložiu
aspoň dvomi nerozoberateľnými spojmi.
3. Miesto poistenia je v intraviláne obce Okrúhle a je podrobne definované v projektovej dokumentácii. Poistné
sumy pre jednotlivé predmety poistenia sú tiež uvedené v projektovej dokumentácii.
4. Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy.

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ
1.
1.1.

Zmluvné dojednania
Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Požiar - článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
Živel CELÝ-č lá n o k II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
Povodeň - článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
Víchrica - článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
Živel VÝBER - článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
Vodovodné - článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
Náraz DP - doložka NC2.
Odcudzenie - článok II., bod 1. písm. a), b) a článok XIV.. bod 1. a 2. VPP PPKL 14.
Veci zamestnancov - doložka MB2 a doložka KB2.
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10.
11
12
13
14
15.
16.
17.
18
2.

Peniaze a ceniny - doložka MB3 a doložka KB3.
Odcudzenie stavebných súčastí - doložka KB5.
Poškodenie skla - doložka NA4.
Vandalizmus - doložka KC3.
Náklady na demoláciu - doložka MA5.
Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty - doložka MB4 a doložka KB4.
Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - živel, havária - doložka M18.
Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - odcudzenie - doložka K18.
Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave - bod 3. doložky K20.

Rozsah poistenia

1.

Miesto poistenia
(adresné)

1.1.

H V - HLAVNÝ OBJEKT 1

Dom smútku - okres: Svidník , obec: OKRÚHLE , k. ú.: Okrúhle , č.
parcely: 50/2

Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
X
prevádzkové zariadenia) živelné riziká
Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) odcudzenie

X

X

X

Miesto poistenia
(adresné)

2.1.

HV - HLAVNÝ OBJEKT 2

X

30,00

20,03

1 000,00 X

X

30,00

5,00

S101

Obecný úrad - Okrúhle 131 , 09042 Okrúhle

Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
X
prevádzkové zariadenia) živelné riziká
Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) odcudzenie

X

X

30 000,00

X

Z4

3 300,00

Služby obce, výroba a sk adovanie, obecné zdravotné
Požiarne najrizikovejšia činnosť zariadenia, domovy, dom y smútku, športoviská a kultúrne
zariadenia
2.

(€)

Ročné poistné

(€)

Spoluúčasť

Vrátane DPH

1. riziko

(€)

Poistná suma

8. Odcudzenie

7. Náraz DP

6. Vodovodné

5. Živel VÝBER

C
Ť3
>N
o
Q_

4. Víchrica

Predmet poistenia
(poistená vec)

3. Povodeň

P. č.

2. Živel CELÝ

Poistné riziká

3 000,00 X

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

R1
Z1

X

30,00

42,59

X

30,00

7,65
S101

R1

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb vodou z vodovodných zariadení (Poistné riziko
Vodovodné) v nasledovnom rozsahu:
Hlavný objekt

Predmet poistenia
(poistená vec)

H V -H LA V N Ý OBJEKT 1

Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem zásob
(výrobné a prevádzkové zariadenia)
Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem zásob
(výrobné a prevádzkové zariadenia)

H V -H LA V N Ý OBJEKT 2
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Veci zamestnancov
Peniaze a ceniny
Odcudzenie stavebných súčastí

350,00 X X
350,00 X X
700,00 X X

Celkové ročné poistné za poistenie hnuteľných vecí za všetky poistené položky (€):
3.

30,00
30,00
30,00

(€)

Ročné poistné

(€)

Spoluúčasť

Vrátane DPH

1. riziko

(€)

Poistené riziká

Poistná suma

PRIPOISTENIA - Poistenie hnuteľných vecí

0,00
0,00
0,00

75,27

Pripoistenia / Doložky

Doložka MA2 - Poistenie súboru hnuteľných vecí
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje,
zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a hnuteľné
veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPZ 14.
Doložka KA2 - Poistenie súboru hnuteľných vecí (odcudzenie)
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na stroje, prístroje,
zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a
na hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).
2. Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPKL 14.
3. Poistenie je možné dohodnúť v poistnej zmluve aj ako poistenie prvého rizika (KA21).
4. Ak je poistený platiteľom DPH, poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti odcudzením v zmysle VPP
PPKL 14 poistné plnenie vrátane DPH v nasledovnom rozsahu. DPH bude poistenému vyplatená len do výšky
zodpovedajúcej sume. ktorú je poistený ako platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť do štátneho
rozpočtu SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Výška poistného plnenia alebo súčet
poistných plnení vrátane DPH z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia, za
poistenú vec alebo súbor vecí sú limitované výškou poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec
alebo súbor vecí. Uvedená suma je maximálnym limitom poistného plnenia poisťovateľa. Toto ustanovenie platí
aj v prípade, ak je poistenie uzatvorené na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden
poistný rok).
Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dojednáva sa. že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5
VPP PPZ 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ. motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva vyššie vymenovaných vecí.
2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
3. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v
prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie)
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5
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VPP PPKL 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva týchto vyššie vymenovaných vecí.
2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.
3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie
uzatvorené na časovú hodnotu.
5r Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka MB3 - Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek,
obežných mincí a cenín
1. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné
plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.
4. Dojednáva sa. že v prípade zničenia alebo straty peňazí poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote
zničených alebo stratených peňazí.
5. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.
6. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo stratených peňazí a cenín.
7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).
Doložka KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ
poistné plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.
4. Dojednáva sa. že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.
5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo odcudzených peňazí a cenín.
6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).
Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčné prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).
3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu
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ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci
alebo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI.
. bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.
Doložka KD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V rozsahu tejto doložky sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby
poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 14 VPP PPKL 14 neplatí.
4.

Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteľných vecí

Nedojednané.

POISTENIE STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ
1.

Zmluvné dojednania
1.1.

Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom)
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:
1. Strojné - článok II. VPP PPST 14.
2. Živel Stroje - doložka S3110.
3. Odcudzenie - doložka S0001.
4. Vniknutie predmetu do špeciálneho poľnohospodárskeho stroja - doložka S9003.
5. Náklady za prácu nadčas - doložka S0003.
6. Náklady za expresné príplatky - doložka S0004.

1.2.

1.

Miesto poistenia (adresné)

1.1.

STROJE 1
2x kotol na drevnú štiepku, štiepkovač, čelný
nakladač

Z1

Obecný úrad - Okrúhle 131 , 09042 Okrúhle

124 060,00 X

X

Kategória zariadenia

Obce, školy, škôlky

Požiarne najrizikovejšia činnosť

Činnosti miest a obcí
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65,00

(€)

Ročné poistné

(€)

Spoluúčasť

Vrátane DPH

2. Živel Stroje

P. č. Predmet poistenia (poistená vec)

1. Strojné

Poistné
riziká

(€)

Rozsah poistenia

Poistná suma

2.

Pre predmety poistenia sa v zmysle článku III., bodu 5. VPP PPST 14 dojednávajú doložky, ktoré
obmedzujú rozsah poistného krytia (obmedzujúce doložky).

209,66

S101

R1
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Z1,

O dcudzenie

R1

65,00

(€)

Ročné poistné

(€)

X

Spoluúčasť

Vrátane DPH

16 800,00 X

Poistené riziká

(€)

1. riziko

Poistná suma

PRIPOISTENIA - Poistenie strojov a strojných zariadení

19,75

Celkové ročné poistné za poistenie strojov a strojných zariadení za všetky poistené položky

<€):
3.

________________________________
Zoznam poistených strojov a strojných zariadení
Názov

Stroje 1
Súbor zariadení

Poistná suma
(€)
2x kotol na drevnú štiepku, štiepkovač, čelný nakladač
Rok výroby

Výrobné číslo / Inventárne číslo

2011

Súbor zariadení

124 060,00

Spolu:

124 060,00

4.
Pripoistenia / Doložky
Doložka S0001 - Poistenie škôd vzniknutých krádežou vlámaním alebo lúpežou (odcudzenie)
1.
Odchylne od VPP PPST 14 sa dojednáva, že na účely poistenia uzavretého v rozsahu tejto doložky sa mení
článok III., bod 2, písmeno j) VPP PPST 14 v nasledovnom znení:
j) škody vzniknuté v dôsledku odcudzenia, straty alebo iného zmiznutia poistenej veci s výnimkou prípadu
uvedeného v bode 2 článku II. týchto VPP PPST 14. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa však vzťahuje na
odcudzenie poistenej veci, jej časti alebo jej príslušenstva spôsobené krádežou vlámaním alebo lúpežou.
Krádežou vlámaním sa pre účely tejto doložky rozumie privlastnenie si poistenej veci, jej časti alebo jej
príslušenstva treťou osobou (páchateľom) tak, že sa jej páchateľ zmocnil ďalej uvedeným spôsobom:
a)
do uzamknutého priestoru, kde bola poistená vec umiestnená alebo do poistenej veci sa dostal tak, že
ho/ju otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené kjeho/jej riadnemu otváraniu alebo
b)
v priestore, kde bola poistená vec umiestnená, sa skryl a po jeho uzamknutí sa poistenej veci zmocnil
alebo
c)
uzamknutý priestor, kde bola poistená vec umiestnená, otvoril originálnym kľúčom alebo legálne
zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou.
2.
Pokiaľ má poistená vec vyššiu hmotnosť ako 1000 kg, tak sa krádežou vlámaním pre účely tejto doložky
rozumie aj privlastnenie si poistenej veci, jej časti alebo jej príslušenstva tak, že sa jej páchateľ zmocnil ďalej
uvedeným spôsobom:
a)
zmocnil sa povrchových častí poistenej veci k tejto veci zvonku pripevnených pomocou nástroja alebo
nástrojov alebo
b) zmocnil sa celej poistenej veci pomocou nástroja alebo nástrojov z miesta, kde bola pripevnená alebo
c)
zmocnil sa poistenej veci alebo jej časti z miesta, ktoré bolo zabezpečené funkčným oplotením a
uzamknutými vrátami alebo
d)
zmocnil sa poistenej veci tak. že pomocou nástroja alebo nástrojov prekonal uzamknuté zariadenie, ktoré
je určené výrobcom stroja ako zariadenie chrániace poistenú vec pred odcudzením.
3.
Dojednáva sa, že lúpežou sa pre účely tejto doložky rozumie privlastnenie si poistenej veci tak, že páchateľ
použil proti poistenému alebo jeho pracovníkovi alebo inej osobe poverenej poisteným násilie alebo hrozbu
bezprostredného násilia.
Ďalej sa dojednáva, že pre účely tejto doložky sa v prípade odcudzenia celej poistenej veci stanovuje poistné
plnenie poisťovateľa podľa VPP PPST 14 ako pre vec zničenú a v prípade odcudzenia časti poistenej veci ako pre
vec poškodenú.
Doložka S3180 - Poistenie ponorných čerpadiel alebo čerpadiel v hlbinných studniach
Ak sú poistené ponorné čerpadlá alebo čerpadlá v hlbinných studniach, v zmysle článku III. bodu 5 VPP PPST 14
sa dojednáva, že sa poistenie nevzťahuje na škody vyvolané prevádzkou bez vody a na škody vzniknuté
následkom zbúrania studne alebo poškodením trubiek a stien studne.
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Doložka S3310 - Ustanovenie o znížení plnenia za opotrebovanie vinutia
Odchylne od článku XI. bodu 2 VPP PPST 14 sa dojednáva, že ak oprava poškodenej veci v dôsledku poistnej
udalosti vyžaduje previnutie (alebo výmenu agregátu v dôsledku škody na vinutí), odpočíta poisťovateľ pri
stanovení výšky poistného plnenia aj sumu zodpovedajúcu opotrebovaniu vinutia (alebo vymeneného agregátu), a
to v rozsahu minimálne 10% za každý rok prevádzky poškodeného poisteného stroja z nákladov na opravu vinutia
(alebo z hodnoty vymeneného agregátu), celkovo však maximálne do výšky 60 %.
Doložka S3320 - Ustanovenie o znížení plnenia za opotrebovanie blokov, hláv motorov alebo kompresorov
Odchylne od článku XI. bodu 2 VPP PPST 14 sa dojednáva, že ak oprava poškodenej veci v dôsledku poistnej
udalosti vyžaduje opravu blokov, hláv motorov alebo kompresorov vrátane príslušenstva a piestov, odpočíta
poisťovateľ pri stanovení výšky poistného plnenia aj sumu zodpovedajúcu opotrebovaniu uvedených vecí, a to v
rozsahu minimálne 10% za každý rok prevádzky poškodenej poistenej veci, celkovo však maximálne do výšky 60%.
Doložka S9000 - Poistenie automobilov so špeciálnou nadstavbou
Ak sú poistené automobily so špeciálnou nadstavbou, odchylne od článku III. bodu 2, písm. f) a g) VPP PPST 14 sa
dojednáva, že právo na poistné plnenie vzniká aj za škody vzniknuté následkom požiaru, výbuchu, priameho úderi
blesku, likvidácie požiaru alebo likvidácie následku požiaru, nárazu alebo pádu lietadla s posádkou, jeho časti alebo
jeho nákladu, záplavy, povodne, zemetrasenia, zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zemín, zosuvu alebo zrútenia
lavíny, poklesu pôdy. Ak nastala škoda na dieloch a častiach, ktoré nepatria k špeciálnej nadstavbe vozidla,
poistenie sa nevzťahuje ani na škody priamo vzniknuté chybou konštrukcie, chybou materiálu, výrobnou chybou,
skratom či iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým
namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom, indukciou účinkom blesku), funkčným namáhaním, nesprávnou
údržbou alebo v dôsledku únavy materiálu.
5.

Zvláštne dojednania pre poistenie strojov a strojných zariadení

Nedojednané.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
1. Zmluvné dojednania
1.1. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu
vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za
podmienok uvedených vo VPP VZ 14.
1.2. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia
na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.
2.

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa:
2.1. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
0,00
2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 9
2.3. Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?
- nie
2.4. Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?
- nie
2.5. Podklad pre výpočet poistného: Počet obyvateľov = 650
2.6. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?
- nie
2.7. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
Počet škôd: 0
Výška škôd: 0,00 €

3.

Rozsah poistenia
Predmet činnosti:
- Činnosti miest a obcí
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Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti
za škodu

1.

Slovenská
republika

(€)

Ročné poistné

(€)

Spoluúčasť

(€)

Poistná suma
/ Limit plnenia

Územný rozsah

P.č. Rozsah poistenia

33 200.00

30,00

38,22

10 000.00

30,00

10,50

PRIPOISTENIA - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
2.1.

Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a
náhrady nákladov Sociálnej poisťovne

Slovenská
republika

Celkové ročné poistné za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za všetky poistené
položky:
4.

Pripoistenia / Doložky
V rámci poistnej sumy a spoluúčasti uvedenej v bode 3. sa poistenie v základnom rozsahu rozširuje o
nasledovné poistné riziká:
4.1. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou
poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov
vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca
poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným
protiprávnym konaním poisteného.
Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri
pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne
viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenia zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia
v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení
zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Limit plnenia 10 000,00 €
Ročné poistné 10,50 €

5.

Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak
v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon
podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre
poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.
5.2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s výnimkou zodpovednosti za
škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou a s funkciou obce/mesta ako
zriaďovateľa materskej/základnej školy bez právnej subjektivity.
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ČI. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia

1.

Dojednané poistenie
Názov poistenia

Poistené od

Dátum
poslednej
zmeny

1.

Poistenie stavieb

01.07.2015

19.01.2016

892,26

2.

Poistenie hnuteľných vecí

01.07.2015

19.01.2016

75,27

3.

Poistenie strojov a strojných zariadení

01.07.2015

19.01.2016

229,41

4.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

01.07.2015

19.01.2016

48,72

P.č.

Celkové ročné poistné:

2.

1 245,66

Splatnosť poistného

Druh poistného

r — ----------------- ------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------bežné

Poistenie na dobu
neurčitú

od 01.07.2015 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné

1 245,66 €

Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období
Výška splátky/ splátok
poistného
Bankové spojenie

Počet splátok: 2

01.07.

01.01.

622,83 €

622,83 €

číslo účtu IBAN:

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2404803895

6.

.Ročné
poistné
(€)

číslo účtu BBAN:

0048134112/0200

Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1. Záznam o finančnom sprostredkovaní
2. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 18.01.2016
3. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.5)
4. Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou
VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP_PPKL14_01/2014v.5)
5. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.6)
6. Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a strojných zariadení VPP PPST 14 (č. tlačiva:
VPP_PPST14_01/2014v.5)
7. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ
14 (č. tlačiva: VPP_VZ14_01/2014v.6)
8. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla , vydal: Štatistický úrad Slovenskej republiky, zo dňa 01.07.1973
9. Osvedčenie o poistení
10. Superdoložka ProFi 2014 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_06/2014v.2)
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Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 19.01.2016. Ostatné
ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom
znení. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné
v zostatkovej výške splatné naraz.
Pokiaľ nie je v tomto dodatku dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých poistných
udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa:
a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky
dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3 500 000.00 €;
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej poistnej
sumy, maximálne však 3 500 000.00 €.
Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2014. ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej
zmluvy.
Vyhlásenie poistníka/poisteného
Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa
§ 792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal
všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných
poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené
písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a
pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom
potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto
dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami.
Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a
právach dotknutej osoby sú v príslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktorými sa poistník oboznámil
pred podpisom tohto dodatku. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby.
V súlade s § 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 týmto poistník
vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú
v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje
osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné
prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené
v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné krytie a 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 smerníc Európskej únie, Slovenskej
republiky, Veľkej Británie alebo USA.
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e osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými
::stn ým i podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi tento dodatok. Poistník
podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku písomne poskytnuté informácie v
zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Dodatok uzavretý v Prešove dňa: 18.01.2016
vna,, a. s.

Ing. Martin Jech, starosta obce

/

Bratislava /

tm w

Črepov /

v

Podpis (a pečiatka) poistníka
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