Dodatok 6.

1

eislo poistnej zmluvyr 5720057322
Stav k detumu: 21.02.2013

Dodatok d. 1 k poistnej zmluve E.:5720057322 zo dia 13.02.20'13
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikatelov - ProFi
Uvodn6 ustanovenia

1.

Udastnici zmluw

Generali Slovensko poist'ovfia, a.s.,

Lamadsk6 cesla 3/A,841 04 Bratislava, Slovenske republika,

leo: 35 709 332, Dle: 2021000487, le DPH: SK 2021000487, zapisane v Obchodnom registri Okresn6ho sridu Bratislava l,
Oddiel Sa, vlozka e. 132518, zastopena MeliSov6 Petra(d'alej len ,,poistovatef")
Spoloanost patri do skupiny Generali, ktora je uvedend v Talianskom zozname skupin poisfovni vedenom ISVAP pod d. 26
a

Mesto Kresno nad Kysucou
1. m6ja 1255,02302 Krasno nad Kysucou

ICo: 00314072
zastupend: lng. Grapa Jozef, prim6tor
(d'alej len,,poistnik/poistenY")
uzavreli tento dodatok k poistnej zmluve e,.5720057322, ktonim sa zmluva meni a doplria v zmysle predmetu dodatku:
Pokial'nie je d'alej uveden6 inak, vzejomn6 prava a povinnosti zmluvnych stren sa riadia touto poistnou zmluvou, jej pripadnymi
dodatkami, d'alej poistnlimi podmienkami, zmluvnymi ustanoveniami, pripadne zvlestnymi dojednaniami poistovatel'a, ktor6 si prilohou
zmluvy a tvoria jej neoddelitel'nU sU6asf.

2.

Predmet dodatku

TYmto dodatkom sa:

2.1.

3.

meni sa dasf l. Poistenie stavieb a pre pripad prerusenia prev6dzky - straty najomneho (PBS) ako je uveden6
v nasledovnom texte tohto dodatku.

zaveredn6ustanovenie

3.1. Tento dodatok nadob0da [dinnost dia 21.02.2013. Ostatne ustanovenia zmluvy, ktor6 nie s0 tymto dodatkom dotknut6,
ostavajt v platnosti.

3.2. Sudastou tohto dodatku

sU aj vy66ie uvedene texty zmenenych alebo doplnenych 6asti v

zmysle ods. 2.

lng. Grapa Jozef, primator

Podpis (a pediatka) poistnika

''

1

Podpis z6stupcu Generali Slovensko poisfovne, a.s.
poveren6ho uzatvorenim tejto zmluvy

.. .. ..,..

Sprostredkovatel' poistenia (meno/nezov, ziskatefske 6islo, kontakt):
OJS- 00611016 EDK Trendin

Poistnd zmluva a.; 5720057322

K6d produktu: PMS
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ffi STOVENSKO
l.

Poistenie stavieb

1.

Zmluvnd doiednania

1

Dodatok e.
Cislo poistnet zmluvv: 57 20057322
Stav k d6tumu: 21.02.2013

\

\

Poistenie podnikatel'skich rizik

1.1. Toto poistenie je neoddelitel'nou soaastou zmluvy vyssie uveden6ho disla.
1.2. Toto poistenie stavieb sa riadi ustanovenlami Obdianskeho zakonnika, Vseobecnymi poistnimi podmienkami Ziveln6ho

poistenia PPZ 08 (d'alej len VPP PPZ 08), zmluvnymi ustanoveniami Ziveln6ho poistenia stavieb a prisluanymi dotozkami,
dojednaniami v ivodnych ustanoveniach zmluvy a v rekapitulacii poistenia, ako aj d'al6imi dojednaniami vzfahujocimi sa na
toto poistenje stavieb.
1.3. Poistenie sa vztahuje na tie poistne nebezpedenstva (rizike), ktor6 s0 dojednane pre konkretny predmet poistenia v bode 3
(oznadene znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistne nebezpedenstva obsahuj0 odkazy na prislusn6 doloZky
(v z6tvork6ch), ktore bli2iie definuju podmienky poistenia a sU neoddelitel'nou s0dastou poistnej zmluvy. Skratky poistnich
nebezpedenstiev a ich definicia v poistnych podmienkach:
1. Poziar - 6l6nok ll., bod 1 a 6l6nok XlV., bod 1 aZ 4 VPP PPZ 08
2. Povoderi a z6plava - alanok ll., bod 2 pism. a), b) a dlanok XlV. bod 5 a 6 Vpp ppZ 08
3. Vichrica a krupobitie - dlanok ll., bod 2 pism. c), d) a dlenok XtV. bod 7 a 8 Vpp ppz OB
4. Ostatny Zivel viber - dl6nok ll., bod 2 pism. e) aZ i) a dlanok XtV. bod g aZ 1|Za14VppppzOa
5. Ostatny Zivel cely - dlenok ll., bod 2 a dl6nok XlV. bod 5 aZ 12 a 14 Vpp ppz Oa
6. Vodovodn6 Skody - dldnok ll., bod 3 a alanok XlV. bod 13 VPP PPZ 08
7. Naraz dopravn6ho prostriedku, skrdtene,,N6raz DP" - dolozka NC2
8. Poskodenie skla - dolozka NA4
9. Umyseln6 poakodenie, skratene tieZ,,Umysel. poskodenie" - dolozka NC3
1.4. Pokiaf nie je d'alej dojednan6 inak, dojednava sa vzdanie nemietky podpoistenia vzmysle doloZky ND2.
1.5. S[dastou poistenia je dolo2ka NKs. Pokial je poistenie v zmysle dolozky NKs dojednan6 samostatnou poloZkou v bode 3,
te.iio poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednana poistn6 suma a spolu06asf.

2.

Odpovede na otazkv poist'ovatel'a

1. Miesto poistenia budov a stavieb: 6. 83, 023 02 Kr6sno nad Kysucou
2.1. Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich s[6asti poskodena, znidena alebo nie je riadne udrziavana?

2.2. Udaje o Skod6ch na poisfovanom majetku:

a)

B)rva miesto poistenia postihnut6 povodriami alebo zeplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednlich desiatich rokoch miesto poistenia postihnute povodriou alebo 26plavou viac ako jedenkret?"

b)

Poiet 5k6d na poistovanych budovach a stavbdch za poslednych

S rokov:

bez 5k0d
2.3. Sri poist'ovane veci poistene u ineho poistovatel'a?
2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladove haly, gar62e, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?

2. Miesto poistenia budov a stavieb: Ml6deinicka 1343,023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenich budov a stavieb alebo ich sidasti po$kodene, znidena alebo nie je riadne udiiavane?

2.2. odaje o Skodach na poistovanom majetku:
Byva miesto poistenia postihnute povodiami alebo zeplavami v intervaloch krataich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednich desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo zaplavou viac ako jedenkrat?"

a)

b)

Podet 5k6d na poist'ovanych budovach a stavbAch za poslednych 5 rokov:

bez Skdd
2.3. Sri poisfovane veci poistene u in6ho poistovatel'a?
2.4. Nach6dza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladove haly, gar6ze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?

3. Miesto poistenia budov a stavieb: Dr. H6lka 664, 023 02 Kr6sno nad Kysucou
Poistna zmluva d.: 5720057322
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2,1 Je niektore z poistenych budova stavieb alebo ich s0dasti poskodena, zni6ena alebo

nie je riadne udrZiavana?

2.2. Udaje o Skodech na poistovanom majetku:

a)

BWa miesto poistenia postihnute povodriami alebo z6plavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednlich desiatich rokoch miesto poistenia postihnute povodiou alebo 26plavou viac ako jedenkret?',
Me.
Podet SkOd na poisfovanlich budovach a stavbech za poslednlich 5 rokov;

b)

bez Sk,d
2.3. S( poist'ovan6 veci poisten6 u ineho poistovatel'a?

2.4. Nachedza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?

4. Miesto poistenia budov a stavieb: Krasno nad Kysucou 1527, 023 02 Kresno nad Kysucou
2.'1. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich sidasti poskodena, zniaend alebo nie je riadne udrziavan6?
Nie.

2.2. Udaje o Skodech na poistovanom majetku:

a)

Byva miesto poistenia postihnute povodframi alebo z6plavami v intervaloch krataich ako 20 rokov alalebo bolo v
posledn)rch desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodriou alebo zaplavou viac ako jedenkret?"

b)

Podet 5k6d na poistovanych budovach a stavbech za poslednich S rokov:
bez Skdd
2.3. Si poistovan6 veci poisten6 u in6ho poistovatela?

2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, gar62e, dielne) alebo nepoist'ovan6
stavby?
Nie.
5. Miesto poistenia budov a stavieb: d. 946,023 02 Krasno nad Kysucou
2.'1. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich sioasti poskodene, znidena alebo nie je riadne uddiavane?

2.2. Udaje o Skod6ch na poistovanom majetku:
Byva miesto poistenia postihnute povodiami alebo zaplavami v intervaloch kratdich ako 20 rokov a/alebo bolo v
posledn)?ch desiatich rokoch miesto poistenia postihnute povodriou alebo zaplavou viac ako jedenkr6t?"

a)

Nle.

b)

Podet SkOd na poisfovanych budovach a stavb6ch za poslednych 5 rokov:
bez ik6d
2.3. Sl] poistovan6 veci poistene u in6ho poistovatel'a?

l\te.
2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?

6. Miesto poistenia budov a stavieb: Dr. Halka 1367,023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich sUdasti poskoden6, znidena alebo nie je riadne udriiavana?
Nie.
2.2. Udaje o SkodAch na poistovanom majetku:
BWa miesto poistenia postihnute povodiami alebo z6plavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednvch desiatich rokoch miesto poistenia postihnul6 povodhou alebo zAplavou viac ako jedenkret?"

a)

b)

Podet 5k6d na poistovanych budovach a stavbech za poslednych S rokovj
bez Skdd
2.3. S0 poisfovane veci poisten6 u in6ho poistovatela?
Nle.

2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoisfovan6
stavby?
Nie.
7. Miesto poistenia budov a stavieb: 1- m6ja 1594, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektore z poisten)rch budov a stavieb alebo ich s06asti poikodena, zni6ena alebo nie je riadne udrZiavan6?
Nie.
2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:
Biva miesto poistenia postihnute povodiami alebo zeplavamiv intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnute povodiou alebo zaplavou viac ako jedenkrat?"
Nie.

a)

Poistne zmluva d.: 5720057322
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b)

Podet 5k6d na pois{ovanych budovach a stavb6ch za posledn}ich S rokov:
bez ikdd
2.3. SU pois(ovan6 veci poisten6 u in6ho poisfovatel'a?

2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, garAze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?

8. Miesto poistenia budov a stavieb: Lesnicka '1370,023 02 KrAsno nad Kysucou
2.'1. Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich s06asti poskodena, zni6enA alebo nie je riadne udrziavane?

2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:

a)

Byva miesto poistenia postihnute povodiami alebo zeplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo zaplavou viac ako jedenkrat?"

b)

Podet SkOd na poisfovanlich budovach a stavbech za poslednych 5 rokov:
bez EkAd
2.3. Str poistovan6 veci poisten6 u ineho poisfovatel'a?

2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, gareze, dielne) alebo nepoisfovan6
stavby?

9. Miesto poistenia budov a stavieb: Kalinov 431, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenich budov a stavieb alebo ich sudasti poskoden6, zni6ena alebo nie je riadne udrZiavane?
2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:
B\rva miesto poistenia postihnute povodiami alebo zeplavamiv intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo zeplavou viac ako jedenkrat?"

a)
b)

Podet 5k6d na poistovanlich budov6ch a stavbach za poslednych 5 rokov:
bez SkOd
2.3. S0 poistovane veci poistene u in6ho pois{ovatel'a?

2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, gar62e, dielne) alebo nepoist'ovan6
stavby?

10. Miesto poistenia budov a stavieb: u Michalkov 613, 023 02 Kresno nad Kysucou
2.'1. Je niektora z poistenlich budov a stavieb alebo ich sudasti poskodena, znidene alebo nieje riadne udrziavan6?

2.2. lJdaje o Skod6ch na poistovanom majetku:
Byva miesto poistenia postihnut6 povodiami alebo zaplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednlich desiatich rokoch miesto poistenia postihnute povodriou alebo z6plavou viac ako jedenkret?"

a)

b)

Poaet SkOd na poistovanych budovech a stavbach za poslednych 5 rokov:
bez SkOd
2.3. S0 poistovane veci poisten6 u in6ho poist'ovatel'a?

2.4, Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladove haly, gar6ie, dielne) alebo nepoistovane
stavby?

11. Miesto poistenia budova stavieb: Nad osadou Gavlasi parcela c.547512,023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektor6 z poistenlich budov a stavieb alebo ich sidasti poskodena, znidene alebo nie je riadne udrZiavana?

2.2. Udaje o akodach na poistovanom majetku:

a)

Biva miesto poistenia postihnut6 povodriami alebo zaplavamiv intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednlch desiatich rokoch miesto poistenia postihnute povodiou alebo z6plavou viac ako jedenkret?"

b)

Podet Skdd na poistovanych budovach a stavbach za poslednych 5 rokov:
bez SkOd
2.3. S0 poistovan6 veci poisten6 u in6ho poistovatel'a?

2.4. Nach6dza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoistovan6
sLdvuy.
POtStna zmtuva c r
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12. Miesto poistenia budov a stavieb i 1. maja ,1541,023 02 Krasno nad Kysucou
2.'1. Je niektora z poistenlich budov a stavieb alebo ich s{dasti poskoden6, znidene alebo nie je riadne
udrziavana?
Nie.
2.2. 1d?i)e o Skodech na poist'ovanom majetku:
a) . Byva miesto poistenia postihnut6 povodiami alebo zaplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo zeplavou viac
ako jedenkrat?',
Nie.
Podet SkOd na poisfovanlich budovach a stavbach za poslednlich S rokov:
bez SkOd
2.3. Sri poisfovane veci poisten6 u ineho poistovatela?
Nie.
2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, gar6ze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?
Nie.

b)

13. Miesto poistenia budov a stavieb: Struhy 16,17, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1 . Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich sidasti poikodena, znidena alebo nie je riadne
uddiavanel

2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:
B!,'va miesto poistenia poslihnute povodriami alebo zAplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo
v
poslednych desiatich rokoch miesto poislenia postihnut6 povodiou alebo 26plavou viac ako jedenkr6t?,'

a)

b)

Podet 5k6d na poist'ovanych budovech a stavbdch za postednych 5 rokov:

bez 5k6d
2.3. S0 poisfovan6 veci poisten6 u ineho poistovatefa?
Nie.

2.4. Nachedza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, gar6ze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?
Nte.

14. Miesto poistenia budov a staviebr 1. m6ja 1499, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich s0dasti poskodena, zni6en6 alebo nie je riadne udrziavane?

2.2. Udaje o Skodech na pois{ovanom majetku:

a) . Byva miesto poistenia postihnut6 povodhami alebo 26plavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednlich desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodriou alebo zeplavou viac ako jedenkrat?,,
Nie.
Podet SkOd na poisfovanych budovach a stavbach za poslednych 5 rokov:
bez SkOd
2.3. Sri poistovan6 veci poisten6 u in6ho poistovatela?

b)

Nie.

2.4. Nachedza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?
Nle.

15. Miesto poistenia budov a staviebi 1624,023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich sidasti podkodene, zniden6 alebo nie je riadne udrziavan6?
Nle.
2.2. Udaje o Skodach na poisfovanom majetku:
Byva miesto poistenia postihnut6 povodriami alebo zaplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
posledn)rch desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo zeplavou viac ako jedenkr6t?,'
Nie.
Podet 5k6d na poistovanych budovach a stavb6ch za postednfch 5 rokovr
bez 5k6d
2.3. St poisfovan6 veci poislen6 u in6ho poisfovateta?

a)

b)

2.4. Nach6dza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladove haly, gar62e, dielne) alebo nepoisfovan6
stavby?
Nie.
16. Miesto poistenia budov a stavieb: Zakysu6ie 6.789, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.'1. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich s[easti poskodene, zniden6 alebo nie je riadne udriiavane?
Nie.
2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majelku:
Poistna zmluva d.: 5720057322
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a)

Byva miesto poistenia postihnut6 povodiami alebo zeplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednich desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodfrou alebo zaplavou viac ako jedenkrd,t?"
Nie.

b)

PoEet 5k6d na poistovanych budovech a stavbach za poslednych 5 rokov:

bez 5k0d

Si poisfovan6 veci poisten6

u in6ho poistovatela?
Nie.
2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladov6 haly, garAZe, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?
Nie.

2.3.

Poistna zmluva a.: 5720057322
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Caslo poistnej zmluvy: SZ2OOS7322
Stav k ddtumu: 21.02.20.13

3-

Miesto ooistenia a rozsah poistenia

Poistenie stavieb

Predmei poistenia (poisten6 vec)

Poistne rizika

$,

o-e

(!
E

Miesto poistenia budov a stavieb:
PoUiarne najrizikovejSie vyuZitie

objektov;
Specifikacia podnikatel'skej dinnosti
podla Wpisu (napr.; z OR. ZR a pod.)

2

Kotolia
Miesto poistenia budov a stavieb:
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e.83.023 02 Krasno nad Kysucou
V1O0.O Cinnosti miest a obci
%
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Budova alebo in6 stavba (NA1)
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Budovy pre sluZby, vyrobu, skladovanie a kult[ru

398 327,00

x

X

X

30,00

64,00

Mladeznicka 1343, 023 02 Kresno nad Kysucou
V100.0 Cinnosti miesl a obci

Specifikacia podnikatel'skej 6innosti
podl'a vypisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

56/2
2.1.1

2.1.2

Budova alebo in6 stavba (NA.1)

Zekladne Skola
Vsetky sklenen6 dasti budovy
a stavebn:ich slcasti (NA4) - Vsetky
sklenene aasti budovy a stavebnich

tsudovy Skol, nemocnic, administrativy, domovov, obytne budovy

763 460,00

XIX

X

1000,00

x

3 100,00

x

I

30,00

X

126,00

30,00

17,O0

30,00

'17,00

sIaasti
2.1.3

Vandalizmus (NC3)

3

Mieslo poistenia budov a stavieb:

X

Dr. Helka 664, 023 02 Kr6sno nad Kysucou

Vl00.0 Cinnosti miest a obci

J,',I

4

Budova aiebo in6 stavba (NAl) - Dom
opatrovatel'skei sluZbv
Miesto poistenia budov a stavieb:

4.1

5672 Budovy SkOI,,nemocnic, administrativy, domovov, obytne budovy
69 707,00

X

Kresno nad Kysucou 1s27, 023
V10O.O

X

o-

X

30,00

|

17,00

30,00

|

17,OO

K;;;;d Kysu;;-

einnosti miest a obci

5673 Budovy pre sluiby, vyrobu, skladovanie a kulttru
4.1.1

4.1.2

Budova alebo ind stavba (NA1) - Dom

smItku
Vsetky skienen6 dasti budovy
a stavebnvch socasti (NA4) - VSelkv

Poistne zmluva a.i 5720057322

17 593,00

500,00

X
X

K6d produktu: PMS

x

x
x

30,00

17 ,OO
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Dodatok e.

1

Cislo poistnej zmluvy: 5720057 322
Stav k datumu: 21.02.2013

Predmet poistenia (poistena vec)

Poistn6 rizika

,N

o

6o-

s

!

z

o

o)

E

_q

,z

=

.9

o

.o

.g

.q.

.9

o

o
L

q

,q

J

o

o.

o)

,:

!L

q

z

g,

,9

o

o

,g

+

q

o-

.i

o_

.lE

N

g,

=
o-

a

sklenene dasti budovy a stavebnych

s[6asti
4.1.3

Vandalizmus (NC3)

x

X

3 100,00

30,00

17,00

30,00

'17,00

6. 946, 023 02 Kresno nad Kysucou

5

PoZiarne najrizikovejsie vyuzitie
objektov:

5.1

VlOO.O einnosti miest a obci

5673 Budovy pre sluzby, \^irobu, skladovanie a kulturu
5.1.1

Budova alebo ina stavba (NA1)

Ga6Ze
l\4iesto poistenia budov a stavieb:

6

X

X

Dr. Hdlka 1367,023 02 Krasno nad Kysucou
V1OO.O

6.1

x

49 791,00

einnosti miest a obci

Specifi kdcia podnikatel'skej dinnosti

podl'a vYpisu (napr.: z OR, ZR a pod.)
Sk6l, nemocnic, administrativy, domovov, obytn6 budovy

5672 Budovy
6.1

.1

6.1 .2

Budova alebo ine stavba (NA1)

Zdaravotn6 stedisko
Vsetky sklenene dasti budovy
a stavebnich s0dasti (N44) - VSetky
sklenene dasti budovy a stavebnych

X

73 027 ,00

500,00

X

3100,00

X

X

X

X

s0dasti
6.1.3

Vandalizmus (NC3)

7

lvliesto poistenia budov a stavieb:

17,00

30,00

17,00

30,00

17 ,O0

30,00

17,00

30,00

17,00

1. meja 1594, 023 02 Kr6sno nad Kysucou
V1O0.O

7.1

x

30,00

einnosti miest a obci

Specifikdcia podnikate[skej ainnosti
podla vipisu (napr.: z oR. ZR a pod.)

5673 Budovy pre sluzby, vyrobu, skladovanie a kultoru

7.1.2

Budova alebo ine stavba (NA1)
PoZiarna zbroinica
Vandalizmus (NC3)

B

l\,4iesto poistenia budov a stavieb:

Lesnicka 1370, 023 02 Krasno nad Kysucou

8.1

Po2iarne najrizikovejsie vyuZitie
objektov:

V100,0 einnosti miest a obci

7.1.1

x

33 194,00
3 100,00

X

X
X

X

Speciflk6cia podnikatel'skej dinnosti
podl'a vypisu (napr.: z OR,2R a pod.)

5672 Budovy sk6l, nemocnic, administrativy, domovov, obytne b!!!gYy
8.1 .1

8.1.2

Budova alebo ina stavba (NA1) - NilS
Vsetky sklenen6 dasti budovy
a stavebnlich s06asti (NA4) - Vsetky
sklenene 6asti budovy a stavebnych

X

165 970,00

1000,00

X

X
X

X

30,00

27,00

30,00

17,OO

sIdasti
Poistni zmluva e.: 5720057322

K6d produktu:

Pl\,4S
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Dodatok

d

1

Cislo poistnej zmluvy: 5720A5rc22
Stav k datumu:

Predmet poistenia (poistena vec)

x,N

,q

,q

.E

.9

G

o

E

!
g
o
(L

.(!

,q

,9

.q
i]-

Vandalizmus (NC3)

9.1

3 100,00

o-

o
,a

o
(L

gl

.9

.z

f,

.9

Mieslo poistenia budov a stavieb:

.02.2013

Poistn6 rizika

-9
o
o-9

I

21

q

(I

p

a

o

n

^i

X

z

g,

o
.3

o-

.lE
X

!o
o
a

0.,

I

-9o
a!o

30,00

17,00

30,00

'17,00

30,00

17,00

30,00

17,00

Kalinov 431, 023 02 Kr6sno nad Kysucou
V'lO0.O Cinnosti miest a obci

Specifik6cia podnikatel'skej einnosti
podta v)rpisu (napr.: z OR, 2R a pod.)

5672
9.1.1

Budova alebo ina stavba (NA1) - ZS +

9.1.2

VSetky sklenene dasti budovy
a siavebnli'ch s0dasii (NA4) - Vsetky

x

99 582,00

sklenen6 6asti budovy a stavebngch

1000,00

X

3 100,00

X

X

X

X

sUaasti

9.1.3

Vandalizmus (NC3)

10

Miesto poistenia budov a stavieb:

X

u lvlichalkov 613, 023 02 Kriisno nad Kvsucou

10,'l
Specifi kecia podnikatel'skej dinnosti

podfa Wpisu (napr.:z OR, 2R a pod.)

5672 Budovy
10.1 .1

10.1.2

Budova alebo ina stavba (NA'l) - ZS
Vsetky sklenene aasti budovy
a stavebnych sodasti (NA4) - Vsetky
sklenene dasti budovy a stavebnich

Sk6l, nemocnic, administrativy, domovov, obytn6 budovy

99 582.00

X

X

X

30,00

17,00

30,00

17,O0

X
X
30,00
Nad osadou Gavlasi parcela c.547512,023 02 Kr6sno nad Kysucou

17,OO

1000,00

X

X

sUdasti

10.1.3

Vandalizmus (NC3)

11

Miesto poistenia budov a stavieb:

11.1

3100,00

V100.0 einnosti miest a obci
Specifi kecia podnikatel'skej dinnosti

podfa vypisu (napr.:z OR, ZR a pod.)

5673 Budovy pre sluzby, vyrobu, sktadovanie a kultUru
11.1.1
12

Budova aiebo ind stavba (NA1) - bud
vysielad
l\4iesto poistenia budov a stavieb:

12.1

7 303,00

X

30,00

17,00

1. meja 1541,023 02 Krdsno nad Kysucou
V1OO.O Cinnosti miest a

Spe-cifi

X

obci

kecia podnikatelskej 6innosti

podl'a vlrpisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5672 Budovy
12.1.1

Budova alebo ine stavba (NA'l)
UbytovRa

Vietky sklenene dasti budovy
a stavebnvch si6asti (NA4) - Vsetkv
Poistna zmiuva d.r 5720057322

1

Sk6l, nemocnic, administrativy, domovov, obytn6 budovy

'16 '179,00

'l 000.00

X

x

K6d produktu: PMS

x

X

X

30,00

19,00

30,00

17.00
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ffi SLOVENSKO

Dodatok 6. 1
eislo poistnej zmluvy: 5720057322
Stav k d6tumu: 21 .02.2013

Predmet poistenia (poistena vec)

Poistn6 rizika

:
o
oo

.q

,N

(t

_s

s

a

5

E

5

3
n

.(!

o
L

,6

_9

I

II

3 100,00

X

,q

!

q
o_

.g

q

(!
^i

sklenene dasti budovy a stabebnych

.9

z

o

t-

c"i

14

.:l

E

o

g,
o

o

,q

c

I

o-

.lE

6

o.

U)

o'.

{ta 6

stdasti
12.1.3

Vandalizmus (NC3)

IJ

Miesto poislenia budov a stavieb:

13.1

X

30,00

17,00

Struhy 1617,023 02 Krasno nad Kysucou
V1OO.O

einnosti miest a obci

Specifi k6cia podnikatel'skej ainnosti

podl'a vypisu (napr.: z OR,2R a pod.)

5672 Budovy Sk0l. nemocnic, administralivy. domovov. obytne budovy
13.1.1
14

Budova alebo ine stavba (NA1)
Bvtovka
Miesto poistenia budov a stavieb:

995 817,00

X

X

X

30,00

164,00

1. meja 1499, 023 02 Krasno nad Kysucou

PoZiarne najrizikovejiie vyuZitie
objektov:

14.1

Specifik6cia podnikatel'skej 6innosti
podfa vypisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5672 Budovy
14.1

.1

'14.1.2

Budova alebo in6 stavba (NA'l)
Bvtovka
Vietky sklenene dasti budovy
a stavebnych sUdasti (NA4) - Vsetky
sklenene dasti budovy a stavebnych

5k61, nemocnic, administrativy, domovov, obytne budovy

829 848,00

1000,00

X

X

X

x

X

30,00

137,00

30,00

17,00

30,00

17,04

sIdati
Miesto poistenia budov a stavieb:

1624, 023 02 Kresno nad Kysucou
V'lOO.O Cinnosti miest a

15.1

obci

Specifikecia podnikatel'skej 6innosti
podla vypisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5673 Budovy pre sluZby, virobu, skladovanie a kultoru
15.1.1
16
16.1

Budova alebo in6 stavba (NA1)
VzDieradsk6 hala
Miesto poistenia budov a stavieb:
PoZiarne najrizikovejSie vyuZitie
objektov:

x

33 500,00

x

X

Zekysudie d. 789,023 02 Kr6sno nad Kysucou
V1OO.O

einnosti miest a obci

Sperifikacia podnikatel'skej dinnosti.
podla vlipisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5672 Budovy
16.1.1

16.1.2
16.1.3
16.1.4

Budova alebo ina stavba (NA1)
Bvtovv dom
Vsetky sklenene dasti budovy
a stavebnych s(casti (N44) - Vsetky
sklenene dasti budovy a stavebnlich
s0aasti
Vandalizmus (NC3)
Stavebne sUdasti (NK5) - Vaetkv

Poistnd zmluva d.: 5720057322

5k61, nemo6nic, administrativy, domovov, obytn6 budovy

829 800,00

'1

X

000,00

X

3 't00,00
3 100,00

X

X

K6d produktui PMS

X

X

x
X

30,00

137,00

30,00

17,00

30,00

17,00

30,00

17,00
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:GE}IERALI
Cd STOVENSKO
Dodatok

6

1

Cislo poistnej zmluvy: 57

2OOS7

Stav k detumu: 21.02.201 3

322

Predmet poistenia (poistena vec)

-9

o
o

-9

.c

o

n

.oI

E

o
(L

0ai

Poistn6 za vsetky poisten6

zmluvn6 slrany sa dohodli 2e v Dripade poskodenia alebo znidenia poistenej
veci uvedenej pod prisluinym poradovim 6islom sa
gi,""ff1iil,5."JJ"'#trpoistnehoplnenia b," pot"i"ni".turiJ"("r,r'ei"l

ioao* uoa",;;y"h;'";;;";i iili",ne

Por.aislo
poloZky Predmet poistenia (poisten6 vec)
1.1.1

4.

,.i.rro 6. vodovodn6

Znlzen'! limit
poistn6ho plnenia (€)

Budova alebo ine stavba (NA.l) - Kotollia

199 164,00

SituadnV ptanik

nepriloZenli

5.

Zvlastne doiednania

nedojednane

e.

ZgCla&ke-dglelrve!]q-pglElcnla
Toto poistenie sa v stlade s prislusnymi poistny'mi podmienkami
uzaviera na dobu neurditu se poistnVm obdobim 12
mesiacov
ve'iwu'r"',
(poistnli rok). Uzavret6 poistenie je ui:innb oa ob:oci
noo. on"-

zioz.zore

7.

Zaveredn6orehlaseniapoistnika
odpovede poistnika na ot6zkv poistovatera a vsetky d'alsie udaie
nim,uveden6 pri. tomro poisteni sa povazuju za odpovede
pisomne otazkv poist'ovatela a ooistnik svojim podpi.6, poiriOrr;l
na
l"n uplnost a pravdivost..
Poistnik svojim podpisom dalei potvrdzuje, 2e prevzat a oli
p"irt"yri
.
poori"riami a prislusnimi dolozkami uvedenimi
vbode 12' 13 1 4,
3 a v dalsich ustanoveniach tejto easti poiitne;
"0".^'ar*ry
zmtuvy, ktoreivoria

8.

neoaa"iit"r*irdu.t

poistnej zmluvy.

Prilohv

PoistnU zmluvu dopiriajU nasledovn6 dokumenty, ktor6 tvoria jej
neodelitefn0 sUdast:

VPP PPZ 0€ - Vseobecne poistn6 podmienky Zivetn6ho poistenia ppZ
08 (d. fladiva:
a zmluvn6 ustanovenia zivelneho poistenia stavieb poi.r"ni".tju"t

utt

"Thji". Y;"r"orT[i3r1i,ffiBi3lf"-,

poistenia

Vpp ppTooA w2\

i)orrjie trreiiJ, iLjTrz srorro.,orzl
fre prilaolii6o sposooenlicn'i;J";;;,r;,;;;"rebo rupezoi ppKL 08 (d

a Zmluvnd ustanovenia poistenia pre pripad Sk6d sp6soben)rch
krddezou vldmanim
alebo ruPs'vu
hipezou -_ poistenie hnutel.n:;,ch
"r.ieiirrii erevv

veci- krddez vlamanim alebo lupei (d. itadiva zU irpxr zoio uzi

-----

a Dolozka K20 (d. fladiva Dotolka K2O v2)

Poistne zmluva 6.: 5720057322

K6d produktu: PIIS
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Dodatok

a

1

elslo poistnej zmluvy: 5720057322
Stav k ddtumu: 21.02.2013

ll.
'l-

Rekapituliciapoistenia
Soolodn6 doiednania pre vsetkv Doistenia v teito poistnei zmluve

1.1. Poistenie dojednane podl'a tejto poistnej zmluvy (d'alej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Ob6ianskeho zdkonnika,
vseobecnymi poistn)rmi podmienkami a dalej zmluvnymi dojednaniami a dolozkami uvedenymi pre jednotliv6 poistenia.
Dojednania, kto16 nemajU pisomn0 formu a nie

1.2. Pokial'nie je d'alej

v

si

obsahom tejto zmluvy, sri neplatn€.

tejto poistnej zmluve dojednan6 inak, dojedn6va sa, Ze poistn6 plnenia vyplatene zo vsetkych

poistnli'ch udalosti vzniknutych v jednom mieste poistenia v priebehu .iedneho poistn6ho roku alebo v dobe urditej, na ktor0

bolo poistenie dojednane, sU pre cel0 poistno zmluvu obmedzen6 nasledovnymi limitmi poistn6ho plnenia, ktore

najvyssou hranicou poistneho plnenia poistovatel'a:
a) za Skody vzniknut6 z pridiny poistn6ho nebezpeaenstva z6plava alebo povodei v s0hrne sumou 350
b) za Skody vzniknut6 z pridiny poistn6ho nebezpedenstva zemetrasenie v s[hrne sumou 350 OOO €.

OOO

si

€;

1.3. Poistenie moze vypovedaf kazdy z Uaastnikov poistenia do dvoch mesiacov po uzavreti poistnej zmluvy. V]rpovedne
lehota je osemdenna a jej uplynutim poistenie zanikne.

2.

Zvl66tne doiednania
nedojednane

3.

ZAverein6prehlasenia
Poistnik prehlasuje, Ze na vietky ot6zky poisfovatel'a odpovedal oplne a pravdivo a zavazuje sa hlesit poistovatel'ovi vsetky
zmeny v nahlesenlich skutoanostiach.

Poistnik podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, 2e prevzal vsetky vseobecn6 poistne podmienky a dolozky, kto16 sU
oznaeenim alebo nezvom (skratkou) uvedene v tejto poistnej zmluve a s0 neoddelitel'nou sidastou lejto poistnej zmluvy.

Ak je osoba poistnika odlisna od osoby poisten6ho, poistnik prehlasuje,

ie

obozn6mil poistendho so vseobecnli'mi poistnymi

podmienkami, zmluvn!mi dojednaniami a doloZkami, ktonimi sa riaditeto poistna zmluva.

Zmluvne strany beru na vedomie. Ze akekolvek Ustne plehlasenia a/alebo pisomne zmeny tejto poistnej zmluvy odchylne od
ustanoveni predtlaeen)rch v tejto poistnej zmluvy a/alebo v jej dodatkoch s( neplatn6.

Poistne zmluva d.: 5720057322

K6d produktui PMS
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Dodatok e.

'1

islo poistnejzmluvy; 572OASa22
Stav k ddtumu: 21.02 2013

e

4.

Prehlad iednotlivvch ooisteni platnvch ku diu:

Por.6.
1

Nazov poistenia

Datum poslednej zmeny

2iveln6 poistenie stavieb

Zmenene 21.02.2013

Poistenie pre pripad preruSenia prevadzky

2

-

strata najomn6ho

Roan6
poistnd v €
1 150,00

Nedojednane

3

Poistenie hnutel'nych veci

Nedojednane

4

Poistenie pre pripad preruSenia prevadzky

Nedojednan6

Poistenie strojov a strojnych zariadeni

Nedojednan6

Havarijn6 poistenie strojov

Nedojednan6

7

Poistenie elektronickych zariadeni

Nedojednane

8

Poistenie vseobecnej zodpovednosti za ikodu

Nezmenen6 13.O2.2O13

248,00

Rodn6 poistn6 celkom (€):

5.

1398,00

Solatnost'poistn6ho
upravit' poistn6 podla sadzieb platnich k datumu vykonania zmeny. zmenou
poistenia sa pre [dely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmA zmena poistnej sumy, limitu plnenia,
dopoistenia dhlaieho predmetu pripoistenia, d'alsieho poistn6ho nebezpedenstva, zmena alebo dopoistenie d'alsieho

5.1. Poistovatel ma pr6vo pri zmene poistenia
miesta poistenia alebo zmena spoluUaasti.

5.2. Vyska poistn6ho za dodatok k poistnej zmluve a termin jeho splatnosti bude uvedeny v Uhrade poistneho, ktor0 poistnik
obdrZi od poistovatel'a. Ak vznikne na 26klade dodatku k poistnej zmluve preplatok poistn6ho, bude zaUdtovany
v prospech nasledovnej spl6tky poistn6ho, pokial'poistnik nepoziadal o vr6tenie preplatku.

5.3.

Dojednava sa, Ze poistn6 bude plalene bezhotovostne.

Druh poistn6ho

beZn6

Poistenie na dobu neurdit[:

od: 13.02.2013
s poistnym obdobim 12 po sebe nasledujIcich mesiacov (poistny rok)

Jednorazov6 poistne spolu:

1 398,00

Datum splatnosti poistneholsplatok
v poistnom obdobi:

13.O2.

V]iaka splatky/ spl6tok poistn6ho:

349,s0 €

Bankov6 spojenie

6islo

KonStantnY symbol

3558

VariabilnY symbol

5720057322

€

Po6et spletok:

4

13.05.

13.08.

13.'11

349,50 €

349,50 €

349,50 €

ndtu 0048'134112/0200

tBAN - SK 35020000000000481341 12

Poistnik podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli pred uzavretim poistnej zmluvy pisomne poskytnut6 informecie
v zmysle S 37 ods. 3 zakona d. 8|2OOB Z.z. o poisfovnictve v platnom zneni.
Poistna zmluva uzavreta v:

Trencine

dita.20.02.2013

0enelali Slovenslio

r""SerscrE
/^\ *'*" -" "'

lng. Grapa Jozef, primetor

Podpis (a pediatka) poistnika

Poistn, zmluva d.: 5720057322
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POISTENIE STAVIEB / 2010
ZMLUVNÉ USTANOVENIA ŽIVELNÉHO POISTENIA
STAVIEB
1. Odchýľne od článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 08
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 tohoto
zmluvného ustanovenia živelného poistenia stavieb sa
však nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej
alebo historickej hodnoty stavby alebo jej časti v
dôsledku poistnej udalosti.
2. Ak bolo uzavreté poistenie pre prípad poškodenia alebo
zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou,
dojednáva sa, že poistený má nárok na vyplatenie
poistného plnenia z poistných udalostí, ktoré nastali v
priebehu jedného poistného obdobia poškodením alebo
zničením poistenej veci alebo súboru vecí povodňou
alebo záplavou najviac do výšky poistnej sumy uvedenej
v poistnej zmluve pre túto vec alebo súbor vecí, pričom
maximálny limit poistného plnenia poisťovateľa je
v tomto prípade 332.000 €. Toto ustanovenie analogicky
platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú
a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden
poistný rok).
3. Ustanovenie bodu 2 týchto zmluvných ustanovení platí
obdobne, ak bolo uzavreté poistenie pre prípad
poškodenia alebo zničenia poistenej veci zemetrasením.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako
poistenie prvého rizika, pričom ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie z tohto poistenia v rovnakom rozsahu ako v
prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.

Doložka NA4 – Poistenie súčastí stavieb pre prípad
poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek
udalosťou
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 08 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 08, 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 08 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.

DOLOŽKY
Poistenie podľa príslušnej doložky platí len za predpokladu,
že je to v poistnej zmluve uvedené (odvolávkou na príslušnú
doložku alebo skratkou doložky).
Poistenie pre základné poistenie (hlavná stavba) a podľa
doložiek NA2 a NA3 platí do výšky příslušných limitov
poistného plnenia uvedených v poistnej zmluve, zmluvných
ustanoveniach a/alebo v príslušných doložkách.
Doložka NA2 – Poistenie prenajatých priestorov budovy
alebo inej stavby
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa
poistenou vecou rozumejú všetky pevne zabudované
stavebné konštrukcie a prvky priliehajúce k vnútorným
prenajatým priestorom, ktoré sú uvedené v poistnej
zmluve.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako
poistenie prvého rizika, pričom ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie z tohto poistenia v rovnakom rozsahu ako v
prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu.

Doložka NA5 – Poistenie nákladov na demoláciu,
vypratanie a odvoz odpadu
1. V zmysle článku XII. bodu 2 VPP PPZ 08 sa dojednáva,
že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na
primerané preukázané náklady na demoláciu, vypratanie
a odvoz odpadu potrebné k oprave alebo znovuzriadeniu
poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, ktoré
presahujú 2 percentá z poistnej sumy dojednanej pre
postihnutú poistenú vec, maximálne však do výšky
dohodnutej poistnej sumy.

Doložka NA3 – Poistenie súčastí alebo príslušenstva
prenajatej budovy alebo inej stavby obstarané na
náklady poisteného
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve
poistenou vecou sú aj pevne zabudované stavebné
súčasti prenajatej budovy alebo pevne zabudované
príslušenstvo prenajatej budovy alebo inej stavby
obstarané preukázateľne na náklady poisteného.
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Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako
poistenie prvého rizika.

Doložka NA6 – Poistenie nákladov na opravu
umeleckého, umeleckoremeselného alebo historického
diela
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa
v zmysle článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 08
dojednáva, že v prípade vzniku poistnej udalosti
poisťovateľ nahradí aj preukázané náklady poisteného
na uvedenie do pôvodného stavu alebo preukázané
náklady poisteného na zhotovenie umeleckej alebo
umeleckoremeselnej kópie poisteného diela uvedeného
v poistnej zmluve, ktoré je stavebnou súčasťou poistenej
budovy alebo inej stavby. Ak nie je možné poistenú vec
uviesť do pôvodného stavu alebo ak nie je možné
zhotoviť kópiu, vzniká poistenému právo, aby mu
poisťovateľ vyplatil dohodnutú poistnú sumu.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva ako
poistenie prvého rizika.

4.

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poskytne
poisťovateľ poistné plnenie z poistenia v rozsahu tejto
doložky v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je
poistenie uzavreté na novú hodnotu.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako
poistenie prvého rizika.

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 08 na účely tejto doložky neplatí.
Doložka Nv – Poistenie budovy vo výstavbe
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa
poistenie vzťahuje na:
a) Budovu vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii, na
ktorú bolo vydané stavebné povolenie, vrátane jej
stavebných súčastí.
b) Stavebný materiál a drobná stavebná technika, ktoré
sú vo vlastníctve poisteného a slúžia k výstavbe alebo
k rekonštrukcii poistenej budovy.
2. Poistenie sa nevzťahuje na opustené objekty, kde boli
pozastavené stavebné alebo rekoštrukčné práce.
3. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistenie končí
uplynutím 30-teho dňa po dátume vydania kolaudačného
rozhodnutia k poistenej budove vo výstavbe.
4. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo
zničenia poistenej veci poistnými nebezpečenstvami
uvedenými v čl. II ods. 1. a 2. VPP PPZ 08. Poistenie sa
nevzťahuje na prípady poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistnými nebezpečenstvími uvedenými
v čl. II. ods. 2. VPP PPZ 08 budovy vo výstavbe bez
oken, dverí alebo bez strešnej krytiny.
5. Poistenie sa dojednáva aj pre prípad škôd spôsobených
krádežnou alebo lúpežou podľa VPP PPKL 08
poistených vecí uvedených v ods. 1 písm. b) tejto
doložky Nv a/alebo stavebných súčastí.
6. Ak bola odcudzená poistená vec uvedená v ods. 1 písm.
b) tejto doložky Nv a/alebo stavebná súčasť, poisťovateľ
je povinný poskytnut poistné plnenie do sumy 2 000 €,
ak boli v dobe škodovej udalosti poistené veci
umiestnené v uzamknutom priestore a všetky vstupné
dvere do uzamknutého priestoru boli opatrené zámkom
s cylindrickou bezpečnostnou vložkou, alebo poistené
veci uvedené v ods. 1 písm. b) tejto doložky Nv boli
v čase škodovej udalosti umiestnené v uzamknutom
priestore, ktorý bol uzamknutý bezpečnostním visiacim
zámkom so strmeňom HARDEND o priemere min. 12
mm.
7. Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu budovy v čase
jej dokončenia, za ktoré sa považujú celkové náklady na
jej
novostavbu
v mieste
poistenia,
vrátane
preukázaných a primeraných nákladov vynaložených na
projektovú dokumentáciu.
8. Poistený je povinný do 30 dní od právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia
zaslať
jeho
kópiu
poisťovateľovi.

Doložka NA7 – Poistenie na preventívnu poistnú sumu
1. Pri uzavretí poistenia s dojednaním tejto doložky
v poistnej zmluve sa stanovená preventívna poistná
suma pripočíta k poistnej sume predmetu poistenia, pre
ktorý bola dojednaná, ak bola pri likvidácii poistnej
udalosti poistná hodnota predmetu poistenia vyššia ako
jeho poistná suma stanovená pri uzatvorení poistnej
zmluvy (nepostačiteľnosť poistnej sumy).
2. V prípade, že sa prejavila nepostačiteľnosť poistnej
sumy v zmysle bodu 1 tejto doložky, poistený je povinný
doplatiť poisťovateľovi dvojnásobok poistného, ktoré
bolo uhradené pri dojednaní poistenia za túto doložku.
Takto zistenú sumu je poisťovateľ oprávnený započítať
voči poistnému plneniu, na ktoré vznikol poistenému
nárok.
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 08 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 NC3 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo
zničenia
poistenej
veci
úmyselným
konaním
(vandalizmom)
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa
odchylne od článku II. PPZ 08 poistenie dojednáva aj
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy
alebo inej stavby úmyselným konaním (vandalizmom).
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na
akékoľvek sklá, zrkadlá, neónové trubice (a obdobné
zariadenia) a na markízy (vysunuté striešky nad
vstupom alebo výkladom). Ďalej sa poistenie v rozsahu
tejto doložky, ak nebude dohodnuté inak, nevzťahuje na
poškodenie alebo zničenie poistenej veci akýmkoľvek
znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné
poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím
a iným obdobný spôsobom.

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 deštrukčne
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).
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