ProFi
F*ixterii* rnajctku

Poistn6 zmluva 6.:

a

x*dpoveeln*sti za Skodu

5720057322

Uvodn6 ustanovenia
1. Udastnici zmluw

Generali Slovensko poist'ovia, a.S., Lama6sk6

cesta 3iA,841 04 Bratislava, Slovenska republika,
leo: 35 709 332, Dle: 2021000487, le DPH: SK 2021000487, zapisana v Obchodnom registri Okresn6ho stdu Bratislava

l,

Oddiel Sa, vlozka d. 1325/8, zastopena MeliSov6 Petra(dalej len ,,poistovatel"')
Spolodnost patri do skupiny Generali, ktor6 je uveden6 v Talianskom zozname skupin poisfovni vedenom ISVAP pod 6. 26
a

Mesto Kr6sno nad Kysucou
1. meja 1255. 02302 Krdsno nad Kysucou
ICO: 00314072
Potvrdenie o prideleni identilikadn6ho disla (lCO) a identilikacii v Statistickom registri , vydal Statistickli irad SR
zastupene: lng. Grapa Jozef, primetor
(d'alej len,,poistnik/poistenli")

Uzavreli t0to poistni zmluvu o poisteni majetku a zodpovednosti za 5kodu.

Pokial' nie je d'alej uvedene inak, vzejomne preva a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmluvou, jej pripadnimi
dodatkami, d'alej poistnymi podmienkami, zmluvnli'mi ustanoveniami, pripadne zvl6Stnymi dojednaniami poistovatel'a, ktore sI prilohou
zmluvy a tvoria jej neoddelitel'n0 s06ast.

2.

Prehl'ad uzavretvch druhov poistenia
Poistenie Stavieb
Poistenie Prerusenia prevedzky

-

skata nejomn6ho

Poistenie Hnutel'nYch veci
Poistenie Prerulenia prevAdzky
Poistenie Strojov
Havarijn6 Poistenie Strojov
Poistenie Elektroniky
Poistenie Vseobecnej zodpovednosti za Skodu
Poistenie Profesijnej zodpovednosti za Skodu

3.

Sprostredkovatel'ooistenia (meno / nazov, ziskatelsk6 aislo, kontakt):

Universal makl6rsky dom a.s. 80010678
OJS - 00611016 EDK Trednin

Poistna zmluva d.: 5720057322

K6d produktu: PMS
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#GENERAII

ffi

STOYENSKO

lnformicia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Nezov alalu kde sa

nachrda sid o poEtryab,a: slovonskA rcpublita
@n.3/a, da1 oil Bmlislava,leo 3s709332 Ola 202!00437,lc-OPH SK20210004S7

!

sidlo poisrova{ora a idenliokaa.a Jdaje LsmaeskS

Nazov poistenia alsbo slboru poist€nl, klor6 m6iu
byt dojednan6 v poishoi zmluve

ProFi
poisrenie maldku a zodpovednosll

z

ob.hodrcm reqElri okBsnaho sJdu Bral

I do'er sa vlo*aa:1325/8

5720057322

ldeniifiketor polstonia

akodu pre malich a

s ava

ffi,nanov6ni.m]obi!anstehoz5konnika,3,dast.Hlava15,vplatnom2neniv.eobecnimipoishymipod
zmluvy

va.ob.cna chaEkrerislika
vPP PPz 03 cLI Rozstn poBr€nE
Poiiar, vrbu.h, nde.ble.ku, nai.z
licradlr,ieho aa.l i .lcbo .e khdu
Pokjal j. v zmluve uved.nE:
26plav., povoden, vichric.,
krupobr.r., zosuv p6dy, zdr.ni.

skil.r€boz.mi., zosuv.lebo
zrnbnb lavin, pid sr6mov,
.totlarov a inich pcdm.rov,
u.m.tasonio 15. .rupen Mcs), lia:

skE lNA4), nAkladY nademohciu,
vyp6r..i€ {NA5)i ndtl.dy na opEvu
um.l..kaho di.la (NA6), poi.l.nio na
prev.nnvn u poinnn sumu (NA?),
vand.llzmus (Nci), vodovodna

poietorarola, v pdpad., ak
uv. d i. Doi.reni pol6r ovai.ra

-

Skody

0hny plnenia voda), n,iraz

dopr.vn6ho p,osnl.dru ilimiry

pl..n'a nrnz, shurotn. doiedn.n.
pripoisr.naa sn u!.d€na ! poishel

a

lypovedania poish.j

Ok.em d6vodov zaniku Po'slen,a

vPP PPz o. cr, I Ro.s.h porsGnE
ZU ,iveln6ho poaslenia .r.vi.b

eo omylu a

ratinro

3p6. obom

pln.ni.i poistbvd.I ni. i.
oovin ni pos kta nlr' po ish6

Poisioval€l Dosktlne poBrenA
plnonie v luu cmskej mene,.t
nororhodne o ron, i. po3kyrn.
narureh. plnenie {oPr.vou
alobo vrneno! vecl. Ph.ni.j.
3platne do 15 dni, atondhr.
poi.(ovarel skonail SetenI.

uv.d..9.h ! plahich pdvny.h

predpisoch, zanika poisre.i. sj v
pnp.doah dorinov'ni(h vo vPP
PPP 03 cl. Vll. ZAnik poi3renia,

2enikom predmelu p.i3r.nia,
.anrkom opl.vnenir polsrndho na
oodn,kanio v zmvsle erEru.ni.h
lravnvch Pt dPl3ov, zmenou v

n.p.

Gobe vl..tnlk. p..dmolu

po!inn@ri poi3r'ovarsh nlnif.
zodDov.dnosli za irodu

v3.obocne porsm. poonEnxy
poitt.nia zodpov.dnGri a akodu
sp6 eob.n n C innoslbu poisl.nah o

sp6sobcnn inak.ro n. zdEvi,
urmn nim, poskodenlm alebo

alanok,l, Prcdmer 0otebnia

Polsreni6 zodpovednotti a !kodu
3p650benrl uridzinlm.,osnv..h
p6dy,.r6zioua v d6el.dku

Po isre nie

Poi*.ni. rodpovedno.ii

nAtladov, ar,nok V, Limn

plneni!, alAnor( lx. Pln.ni.
poisrov.r.r.. Ak poisreni

all.ok lx, Ph€ni€
poistov.rera. Poi.ha 9ln..i.
po isr ov.l.h r. sl.novl . ko
nrhrda arody poarod.n6nui
za lrorn Poitrehrzodpo!.da

plnenia,

uvodie pol3r'ovalcla

vznilu naroku na poisr.a
prn.nie.lebo jeho vi.kY,

za akodu

urivanich Poier.nim
Poisreni. zodpov.d.osli z akodu
nav.ciachi tiora poisleni pr€v2.1,

na ve.rach

.by

na

nichwl6n.l

nhy*ln.

okohotrh.h lik4nclch s.

poislon6mu pravo na

uv.denich ! pl.hich pdvny.h
pr€dpisoch, anikA poislcnje ai v
pipadoch dgrinolan9ch vvPP vz
03 -dlanokxl. z{nik poislcnia.
PoBr.nb zrniki aj: uplynutlm
doby, h. r(torn bolo poisrenl.
dojcdnanA, utond.nim linnotn
poisrenaho uv€d.n€i v poitm.l
rmluve, na kbd 3a poasl€nie

n'hEdu

poi.rnaho plne.la aldo viaky

objodnann
VPP VZ

Poir.ni. zodpov.dnosii za akodu
obar.n.kych zdru:.n1, porilickich
sfin, poritictich finnd, cnkvi a
naboi€ nskicn . Po loa no sli

0!

-tllnoklll.vilokYr

sr6.ob.n! umyseh., prelzar,

Pojst€nio zodpov.dnos za akodu
podnik.t lov, hoi t. zobcrain
oDhr..ou .udicho d.j.llo a
zodpov.dn$li a akodu sp6sobsnn
p.i.luan lkom oboc n.i Pollci.
P oisr.n i€ zod pov.d no sri a akodu
sposobenl] vi6b*on, hor, bol

nadobud.lnm uci.nosri pol.tn.i
Poisren i. nah.ad y ne h.dov
zd..voIh.j poi.l ovnc . nahr.dy

nakhdov soclAh€j poistovng
skuloa.. dojsdn.nd pnpoisrenla 5(
uv.dcna v poEtn.j zmluve.

@Vonapolsln6zadobudo2Anikupoislenia'Al(naslalapoGli5udaosi.ddvoddal.ie,]0poisteigtymodpadol,patlpolslovalelovlpdsn6
om

oobha d.lod'snab

@zevitkapnenabutlestanovenaizv,experliimkonanlmKazd5st,nahradinekadysv0jho6xpeda,n
expena s 6,hodnrm hasom hradr' rovnskim

dieLom

ffiidlapoislovalelazosiatnonimuslq{zreim5,klo]UpodevaaakejV.csalika.Teminvybav6nia,enaineskdrv
lerderorbnoiiychdfliq..m16r'0a4ah"pvnrr?dennasedlrL.poooaaen'sr-no:[oonovolerov'
n6,nd?eofl do'er qrqllqdqllqlll& Tahe u

60

[,le' ddnr'h d';

@takl@nteoa501111]7(voaniazosR)+121253576666(zoz.hBnid]a)'emai!ofrna9s@qslskal6h
-ij.L,dl;1.no',dcalad€v,J(tUil.tve1LT'po6r.,dlLwv9eobe.n;,hao'obll1'tlpon[}1.
^

a/?.o8 7 7

.

misloviiclv6 v Dlalnom zne.r.

i;ra mblre zrluw
nrpda :r.hi lnm4edlov.ni @6lni.h orodur,lov

cr

ettrad?a

/oistenie stavieb pre pripad iivelnfch a dhlSich dojednanfch poistnfch nebezpedenstiev
oistenie podnikateFskych rizik

't.

zmluvn6 doiednania
1.'1. Tolo poistenie je neoddelitel'nou si6astou zmluvy ni25ie uvedeneho 6isla.
1.2. Toto poistenie stavieb sa riadi ustanoveniami Obdianskeho zakonnika, V6eobecn),'mi poistn)rmi podmienkami iivelneho
poistenia PPZ 08 (dalej len vPP PPz 08), zmluvnymi ustanoveniami iiveln6ho poistenia stavieb a prislusnymi dolozkami,
dojednaniami v [vodn]i'ch ustanoveniach zmluvy a v rekapitul6cii poistenia, ako aj dalSimi dojednaniami vzt'ahujdcimi sa na
toto poistenie stavieb.
1.3. Poistenie sa vztahuje na tie poistn6 nebezpedenstva (rizika), ktor6 s0 dojednan6 pre konkr6tny predmet poistenia v bode 3
(ozna6en6 znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistn6 nebezpedenstue obsahujo odkazy na prislu5n6 dolozky
(v z6tvorkech), ktore bliZiie deflnujI podmienky poistenia a si neoddelitetnou sLiiastou poistnej zmluvy. Skratky poistnych
nebezpeienstiev a ich definicia v poistnych podmienkach:
1. Poziar - dlenok ll., bod I a denok XIV., bod 'l aZ 4 VPP PPZ 08 resp. doloika Nv pre poistenie Budovy vo v\istavbe
2. Povoden a zeplava - dl6nok ll., bod 2 pism. a), b) a dlanok XlV. bod 5 a 6 VPP PPZ 08
3. Vichrica a krupobitie - dlenok ll., bod 2 pism. c), d) a dlanokxlv. bod 7 a SVPP PPZ08
4. Ostatny Zivel vyber-alanokll.,bod2pism.e)aZ i)adlanokXlV.bodgaZ12a14VPPPPZOB
5. Ostatnli Zivel cely - alanok ll., bod 2 a dl6nok XlV. bod 5 aZ 12 a 14VPP PPZ 08
6. Vodovodne Skody - clenok ll., bod 3 a dlanok XlV. bod 13 VPP PPZ 08
7. Neraz dopravn6ho prostriedku, skretene ,,Naraz DP" - doloZka NC2
8. Poskodenie skla - dolo:ka NA4 (Poistenie sUdasti stavieb pre pripad poskodenia alebo zni6enia poistenej veci akoukol'vek
udalostou)
9. Umyseln6 poikodenie, skr6tene tieZ ,,0mysel. poskodenie" - doloika NC3
1.4. Pokiaf nie je d'alej dojednan6 inak, dojednava sa vzdanie nemietky podpoistenia v zmysle dolozky ND2.
1.5. Suaastou poistenia je dolozka NKs. Pokial je poistenie v zmysle dolozky NK5 do.iednane samostatnou polozkou v bode 3,
tejto poistne.j zmluvy, limitom plnenia je dojednan6 poistn6 suma a spoluodast.

2.
l.

Odpovede na otazkv ooistbvatel'a
Miesto poistenia budov a stavieb: d. 83, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenich budov a stavieb alebo ich sUdasti poskodena, zni6ena alebo nie je riadne udrZiavan6?
2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:
Byva miesto poistenia postihnut6 povodiami alebo zSplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodfiou alebo zAplavou viac ako jedenkr6t?"

a)

b)

Podet 5k0d na poistovanich budovech a stavb6ch za poslednych 5 rokov:
bez EkAd
2.3. SU poisfovand veci poisten6 u in6ho poistovateta?

2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoistovane
stavby?
Me.
2. Miesto poistenia budov a stavieb: Mladeinicka '1343, o23 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niekt,o6 z poistenych budova stavieb alebo ich sudasti poskodena, zniaena alebo nie je riadne udrziavan6?
Nie.
2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:
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 jedenkr6t?"

a)

b)

Podet Sk6d na poistovanlich budovach a stavbech za poslednych 5 rokovl
bez SkOd
2.3. SU poistovanA veci poisten6 u ineho poistovatel'a?
Nle.

2.4. NachAdza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladove haly, garaZe, dielne) alebo nepoisfovan6
stavby?
Nle.

3. Miesto poistenia budov a stavieb: Dr. Hiilka 664, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich s06asti poskodena, zni6ene alebo nie.je riadne udrziavan6?
N,e.

2.2. Udaje o Skodech na poisfovanom majetku:

a)

Byva miesto poistenia postihnut6 povodriami alebo zaplavami v inlervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednich desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo 26plavou viac ako jedenkrat?"
Nle.

b)

Poistne zmiuva

Podet SkOd na poisfovanych budovech a stavbach za poslednych 5 rokov:
a.

i 5720057322

K6d produktu: PMS
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bez Skdd

2.3.

Si poistovane veci poistene

u in6ho poistovatefa?

N/e.

2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoistovane
stavby?

4. Miesto poistenia budov a stavieb: Kresno nad Kysucou 1527' 023 02 Kr6sno nad Kysucou
2.1 . Je niektorA z poistenych budov a stavieb alebo ich s0dasti poskoden6, zniaen6 alebo nie je riadne udr2iavan6?
2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:
Byva miesto poistenia postihnut6 povodiami alebo zaplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednlch desiaiich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo z6plavou viac ako jedenkr6t?"

a)

b)

Poiet Skod na poistovanych budovach a stavbiich za poslednych 5 rokov:
bez Skod
2.3. S0 poisfovan6 veci poistene u in6ho poisfovatel'a?
2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladove haly, ga6ze, dielne) alebo nepoisfovan6
stavby?
5. Miesto poistenia budov a stavieb: E. 946, O23 02 Kr6sno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich sodasti poskodene, zniiena alebo nieje riadne

u

d.ziavane?

2.2. Udaje o Skod6ch na poistovanom majetku:

a)

Byva miesto poiitenia postihnut6 povodiami alebo z6plavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednycn desiaiich rokoch miesto poistenia postihnute povodRou alebo zaplavou viac ako jedenkrat?"

b)

Podet akOd na poistovanych budovach a stavbach za poslednych 5 rokov:

bez SkOd
2.3. SI poistovan6 veci poisten6 u ineho poistovatel'a?
2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladove haly, garaze, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?
6. Miesto poistenia budov a stavieb: Dr. Helka 1367,023 02 Kr6sno nad Kysucou
2.1 . Je niektora z poistenich budov a stavieb alebo ich sidasti poskodena, zni6ene alebo nie je riadne udrziavana?
Nie.
2.2. Udaje o Skodach na poistovanom majetku:
Bgva 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?"

a)

b)

Podet Sk6d na poistovanlich budovech a stavbAch za poslednych 5 rokov:
bez Skdd
2.3. SI poistovane veci poistene u in6ho poistovatel'a?

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

7. Miesto poistenia budov a stavieb: 1. maja 1594, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektore z poistenych budova stavieb alebo ich s0dasti poskoden6, znidene alebo nie je riadne udriiavan6?
Nie.
2.2. odaje o Skod6ch na poistovanom majetku:
Byva miesto poiitenia postihnut6 povodiami alebo zeplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednyctr desiaiich rokoch miesto poistenia postihnute povodiou alebo zeplavou viac ako jedenkret?"
Nle.
Podet skod na poisfovanych budovach a stavb6ch za poslednych 5 rokov:
bez SkAd
2.3. SU poisfovanO veci poistene u in6ho poistovatel'a?

a)

b)

2.4. Nach6dza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnak6ho druhu (napr. skladove haly, gareZe, dielne) alebo nepoistovan6
stavby?
Nie.
8. Miesto poistenia budov a stavieb: Lesnicka 1370,023 02 Krasno nad Kysucou
2.j. Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich s{rdasti poikodene, znidene alebo nie je riadne udrziavana?
Nie.
2.2. Udqe o Skodach na poistovanom majetku:
Poistn6 zmluva d.: 5720057322

K6d produktu: PMS
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a)

Biva miesto poistenia postihnutd povodiami alebo zeplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo zaplavou viac ako jedenkr6t?"

b)

Podet SkOd na poistovanych budov6ch a stavbach za poslednich 5 rokov:
bez 5k6d
2.3. S0 poistovane veci poisten6 u in6ho poistovatel'a?

2.4. Nachddza sa v miesie poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladove haly, garaie, dielne) alebo nepoistovane
stavby?

9. Miesto poistenia budov a stavieb: Kalinov 431, 023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich s0dasti poSkodena, znidene alebo nie je riadne udrziavana?
Nie.
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
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodiou alebo zaplavou viac ako jedenkrat?"

a)

b)

Podet 5k6d na poistovanich budovach a stavbech za poslednlich 5 rokov:
bez SkOd
2.3. S0 poisi'ovan6 veci poisten6 u in6ho poisfovatela?
Nle.
2.4. Nachadza sa v mieste poistenia viac stavjeb rovnakeho druhu (napr. skladov6 haly, garaze, dielne) alebo nepoistovane
stavby?

10. Miesto poistenia budov a stavieb: u Michalkov 613,023 02 Krasno nad Kysucou
2.1 . Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich soaasti poskodena, znidena alebo nie je riadne udrziavana?

2.2. 0daje o Skodech na poisfovanom 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 zeplavou viac ako jedenkr6t?"

b)

Podet SkOd na poistovanych budov6ch a stavb6ch za poslednych 5 rokov:
bez Skdd
2.3. S0 poistovane veci poistene u in6ho poistovatefa?

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

11. Miesto poistenia budov a stavieb: Nad osadou Gavlasi parcela c. 547512,023 02 Ktasno nad Kysucou
2.1. Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich s0dasti poskodena, znidene alebo nie je riadne udrZiavane?
Nie.
2.2. Uda.ie o Skodech na poisfovanom majetku:
BWa miesto poistenia postihnute povodriami alebo zaplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnutd povodRou alebo zAplavou viac ako jedenkret?"

a)

b)

Po6et SkOd na poistovanych budovech a stavbach za poslednich 5 rokov:
bez 3k6d
2.3. Si poistovane veci poisten6 u in6ho poisfovatel'a?
Nie.
2.4. Nach6dza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladove haly, garaZe, dielne) alebo nepoistovane
stavby?
12. Miesto poistenia budov a stavieb: l. m6ra 1541,023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektore z poistenych budov a stavieb alebo ich sU6asti poskoden6, zniaen6 alebo nie je riadne udZiavane?
Nie.
2.2. Udaje o skodach na poisfovanom majetku:
BWa miesto poistenia postihnut6 povodhami alebo zaplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnut6 povodriou alebo zaplavou viac ako jedenkrat?"
Nie.
Poeet 5k6d na poistovanych budov6ch a stavbach za poslednlich 5 rokov:
bez skod
2.3. S0 poisfovane veci poistend u in6ho poistovatel'a?

a)

b)

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

Poistnd zmluva a.: 5720057322

K6d produktu: Pl\rS
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13. Miesto poistenia budov a stavieb: Struhy 1617, 023 02 KrAsno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenych budova stavieb alebo ich s06asti poskodena, zniaenA alebo nie je riadne udrziavan6?

2.2. Odde o Skod6ch na poisfovanom majetku:

a)

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

b)

Podet 5k0d na poisfovanich budov6ch a stavbech za poslednych 5 rokov:

bez SkOd
2.3. SU poistovane veci poistene u in6ho poistovatel'a?
2.4. Nachedza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladov6 haly, gat62e, dielne) alebo nepoisfovan6
stavby?

Me.
'14.

Miesto poistenia budov a stavieb: 1. maja 1499, 023 02 Krasno nad Kysucou
. Je niektora z poistenych budov a stavieb alebo ich siaasti po6kodena, zni6ena alebo nie je riadne udrziavana?

2.'1

2.2. Udaje o Skod6ch 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 postihnute povodiou alebo 26plavou viac ako jedenkrat?"

b)

Podet 5k6d na poistovanych budovach a stavbach za poslednych 5 rokov:
bez Skdd
2.3. Su poistovane veci poisten6 u in6ho poistovatel'a?
Nie.

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

15. Miesto poistenia budov a stavieb: 1624,023 02 Krasno nad Kysucou
2.1. Je niektora z poistenych budova stavieb alebo ich su6asti poskodene, zni6ena alebo nie je riadne udrziavan6?
Nie.
2.2. [,daje o Skodach na poistovanom majetku:
Biva miesto poistenia postihnut6 povodiami alebo zaplavami v intervaloch kratsich ako 20 rokov a/alebo bolo v
poslednych desiatich rokoch miesto poistenia postihnute povodiou alebo zaplavou viac ako jedenkr6t?"

a)

b)

Podet 5k6d na poistovanlich budovach a stavbech za poslednych 5 rokov:
bez SkOd
2.3. S0 poistovan6 veci poistene u ineho poistovatel'a?

2.4. Nachedza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakeho druhu (napr. skladov6 haly, gar6ze, dielne) alebo nepois{ovan6
stavby?

Poistnd zmluv. d.: 5720057322

K6d produktu: PMS
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Miesto ooistenia a rozsah poistenia

Poistenie stavieb

Predmet poistenia (poistena vec)

Poistn6 rlzika
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l\,4iesto poistenia budov a stavieb:

1.1

Poziarne najrizikovejSie vyuZitie
objektov:

,e

.N

I
l!

.9

o

,9

,9

q

.l

E

q

o_

.i

I

=

o)

q
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c.j
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Il

.fE
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</)

I

.o9
o6
lvo

6. 83, 023 02 Krasno nad Kysucou

Specifik6cia podnikatefskej einnosti
podl'a vypisu (napr.: z OR, ZR a pod.)
5673
1.1.1

Budova alebo ind stavba (NA1)

Kotolia

X

X

X

30,00

64,00

Mladeznicka 1343,023 02 Kr6sno nad Kysucou

2
2.1

398 327,00

Poiiarne najrizikovejsie vyuiitie
objektov:

Vl00.0 Cinnosti miest a obci

Specifikacia podnikatel'skej 6innosti
podl'a vypisu (napr.:z OR,2R a pod.)

5672 Budovy
2.1.1

2.1.2

Budova alebo ina stavba (NA1)
Zekladn6 Skola
Vsetky sklenen6 6asti budovy
a stavebnych s(6asti (NA4) - Vsetky
sklenene dasti budovy a stavebnych

Sk6l, nemocnic, administrativy, domovov, obytn6 budovy

763 460,00

X

1000,00

X

3 100,00

X

X

X

X

30,00

126,00

30,00

17,00

30,00

17,00

stiaasti
Vandalizmus (NC3)
3

Miesto poistenia budov a stavieb:

X

Dr. H6lka 664, 023 02 Krasno nad Kysucou

3.1

Specifi kacia podnikatel'skej iinnosti
podl'a vipisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5672 Budovy
Budova alebo ind stavba (NA1) - Dom

3.1.1

ooatrovatelskei slu:bv

4

l\iliesto poistenia budov a stavieb:

4.1

PoZiarne najrizikove.iSie vyuZitie

5k61, nemocnic,

69 707,00

administrativy, domovov. obytn6 budovy

X

X

X

30,00

17,00

30,00

17,OO

30,00

'17,00

30,00

17,00

Krdsno nad Kysumu 1527, 023 02 Kresno nad Kysucou
V1OO.0 einnosti miest a obci

Specifik6cia podnikatel'skej_ainnosti
podla vYpisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5673 Budovy pre sluzby, vyrobu, skladovanie a kultiru
4.1.1

4.1 .2

4.1.3

Budova alebo ina stavba (NA1) - Dom

smItku
Vsetky sklenene dasti budovy
a stavebnych s0dasti (NA4) - Vietky
sklenene dasti budovy a stavebnych
s0dasti
Vandalizmus (NC3)
Miesto poistenia budov a stavieb;

Poistni zmluva a.: 5720057322

X

17 593,00

500,00

X

3 100,00

x

X

X

x
x

6. 946.023 02 Kresno nad Kysucou

K6d produktu: PMS
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Predmet poistenia (poisten6 vec)

Poistn6 rizike
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einnosti miest a obci

Specifi kdcia podnikatel skej ainnosti

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

5673 Budovy pre slu:by, vyrobu, skladovanie a kultoru
Budova alebo ina stavba (NA1)

49 791,00

X

X

x

5.1.1

Gateze

6

Miesto poistenia budov a stavieb:

Dr. H6lka 1367, 023 02 Krasno nad Kysucou

6.1

PoZiarne najrizikovejSie vyuZitie
objektov:

V1OO.0 einnosti miest a obci

30,00

17.00

Specifi kacia podnikatel'skej_dinnosti

podla vipisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5672 Budovy sk6l, nemocnic, administrativy, domovov, obytn6 budovy
6.1.1

6.1 .2

Budova alebo ina stavba (NA'1)

Zdaravotn6 stedisko
VSetky sklenen6 6asti budovy
a stavebnych s0dasti (NA4) - Vsetky
sklenen6 6asti budovy a stavebnvch
s0aasti
Vandalizmus (NC3)
Miesto poistenia budov a stavieb:

7
7.1

x

73 027 ,00

500,00

x

3 100,00

x

x

x
X
X

30,00

17,00

30,00

17,00

30,00

17,00

30,00

17,00

30,00

17

1. maja '1594, 023 02 Krasno nad Kysucou
V1OO.0

einnosti miest a obci

Specifi kdcia podnikatelskej-dinnosti

podla vipisu (napr.: z OR. ZR a pod.)

5673 Budovy pre sluzby, vyrobu, skladovanie a kultiru

7.1.2

Budova alebo ina stavba (NA'1)
Po:iarna zbroinica
Vandalizmus (NC3)

8

l\4iesto poistenia budov a stavieb:

Lesnicka 1370, 023 02 Krasno nad Kysucou

8.1

PoZiarne najrizikovejaie vyuZitie
objektov:

v100.0

7.1.1

8.1

.1

8.1 .2

8.'1.3

9.1

Budova alebo ina stavba (NA'1) - N4S
Vsetky sklenene dasti budovy
a stavebnych si6asti (NA4) - Vsetky
sklenen6 dasti budovy a stavebnych
sUdasti
Vandalizmus (NC3)

33 194,00
3 100,00

x

X

X

x

X

,00

a obci

165 970,00

X

1000,00

X

3100,00

X

X

X

30,00
X
X

lvliesto poistenia budov a staviebl

Kalinov 431, 023 02 Krasno nad Kysucou

Poziarne najrizikovejSie vyuzitie
objektov:

V10O.O einnosti miest a obci

30,00

17,00

30,00

17,00

30,00

17,OO

Specifikacia podnikatelskej dinnosti
podl'a vYpisu (napr.: z OR, 2R a pod.)

5672
9.1.1

Budova alebo ine stavba (NA1) - ZS +
MS

Poistna zmluva d.: 5720057322

99 582,00

X

K6d produktu: PMS
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Predmet poistenia (poistend vec)

Poistn6 rizik5
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VSetky sklenen6 dasti budovy
a stavebnich sidasti (NA4) - VSetky

sklenen6 dasti budovy a stavebn\ich
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X

3 '100,00

X

!P

{.)

.:
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0ai

30,00

'17,00

30,00

17,00

si6asti
s.1.3

Vandalizmus (NC3)

10

Miesto poistenia budov a stavieb:

u lvlichalkov 613, 023 02 Krasno nad Kysucou

10.1

PoZiame najrizikovejEie vyuiitie
objektov:

V100.0 einnosti miest a obci

X

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

5672 Budovy

10.1.3

Budova alebo ine stavba (NAl) - ZS
Vsetky sklenen6 aasti budovy
a stavebnlich sUdasti (NA4) - VSetky
sklenene dasti budovy a stavebnych
s0aasti
Vandalizmus (NC3)

11

Miesto poistenia budov a stavieb:

10.1.1

10.1.2

5k61, nemocnic,

X

99 582,00

1000,00

X

3 100,00

X

X

X
X

X

30,00

17

30,00

17,00

30,00

17,00

,00

Nad osadou Gavlasi parcela c.547512,02302 Kresno nad Kysucou
V1O0.O e innosti miest a

11.1

administrativy, domovov, obytn6 budovy

obci

Specifikacia podnikatelskei 6innosti
podl'a vipisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5673 Budovy pre sluzby, vyrobu, skladovanie a kultt1ru
11.1.1
12
12.1

Budova alebo ine stavba (NA1) - bud
vvsielad
Miesto poistenia budov a stavieb:
PoZiarne najrizikovejSie vyu2itie
objektov:

X

7 303,00

X

30,00

17,OA

1. mqa 1541,023 02 Kresno nad Kysucou

V1O0.o e innosti miest a obci

Specilik6cia podnikatel skej_ainnosti
podla vlrpisu (napr.: z OR, ZR a pod.)

5672 Budovy

12.1.3

Budova alebo ina stavba (NA1)
IJbvtovria
Vsetky sklenene dasti budovy
a stavebnlich sUdasti (NA4) - VSetky
sklenene 6asti budovy a stabebnvch
sriaasti
Vandalizmus (NC3)

13

Miesto poistenia budov a stavieb:

12.1.1

12.1.2

skOl, nemocnic, adminlstrativy, domovov, obytne budovy

'116 179,00

X

1000,00

X

3 100,00

X

x

x
X
X

30,00

19,00

30,00

17,00

30,00

17

,00

Struhy 1617, 023 02 Kr6sno nad Kysucou

13.1

Specifik6cia podnikatelskej dinnosti
podta vtipisu (napr.: z OR, 2R a pod.)

5672 Budovy
13.1.1
14

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

995 817,00

5k61, nemocnic,

X

administrativy, domovov, obytn6 budovy
X

X

30,00

164,00

1. meja 1499, 023 02 Krasno nad Kysucou
V10O.O einnosti miest a obci

PoistnS zmluva a.: 5720057322

Kod produktu: P[IS
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Predmel poistenia (poistena vec)

Poistn6 rizik6
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SpecifikAcia podnikatel'skej ainnosti
podla vipisu (napr.:z OR. ZR a pod.)

5672 Budovy
14.1.1

14.1.2

IC

Budova alebo in6 stavba (NA1)

Skol, nemocnic, administrativy, domovov, obytn6 budovy

829 848,00

BVtovka

Vdetky sklenene dasti budovy
a stavebnich sUdasti (NA4) - VSetky
sklenen6 aasti budovy a stavebnych
s0aati
l\iliesto poistenia budov a stavieb:

1000,00

X

X

X

x

x

30,00

137,00

30,00

17,00

30,00

17,AA

1624, O23 02 Krasno nad Kysucou

Poziarne najrizikovejsie vyuzitie
objektov:

15.1

Specifikacia podnikatelskej ainnosti
podla vypisu (napr.: z OR. ZR a pod.)

5673 Budovy pre sluiby, vyrobu, skladovanie a kult6ru
Budova alebo ina stavba (NA1)
Vzpieradsk,r hala
Poistn6 za vsetky poisten6 poloiky (€):

15.1

33 500,00

.1

X

X

X

962,00

Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v pripade poskodenia alebo zniaenia poistenej veci uvedenej pod prislusnlim poradovlim

dislgm 9a dojednava zniZenli limit poistn6ho plnenia pre poistenie stavieb (NAl) vodou z vodovodnlicn zariaOeni
(Poistn6 riziko 6. Vodovodn6 Skody) v nasledovnom rozsahu:
Por.dislo
poloZky Predmet poistenia (poisten6 vec)
1 .1 .1

4.

Budova alebo in6 stavba (NAl) - Kotolia

Znizeny limit
poistn6ho plnenia (€)
'1

99 164,00

Situa6nV planik

nepriloZen)i

5.

ZvlS6tne doiednania

nedojednane

6.

Za6iatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v s0lade s prislusnlimi poistn),'mi podmienkami uzaviera na dobu neurditd s poistnli'm obdobim 12 mesiacov
(poistnli rok). Uzavrete poisienie je 06inn6 od 00:00 hod. dia '13.02.2013.

7.

25vere6n6orehldseniapoistnika
na otazky poisfovatel'a

O_dpovede poistnika

a vsetky dhlsie

ldaje nim uveden6 pri tomto poisteni sa povazujt za odpovede

na

pisomn6 otAzky poisfovatel'a a poistnik svojim podpisom potvrdzuje ich Iplnost a pravdivost,.
Poistnik svojim podpisom dalej potvrdzuje, 2e ptevzal a bol oboznameni s poistnymi podmienkami a prislusnymi dolo2kami uveden)rmi
v bode 1.2, '1.3, 1.4, 3 a v d'alsich ustanoveniach tejto dasti poistnej zmluvy, ktor6 tvoria neoddelitel'nu sudast poistnej zmluvy.

8.

Prilohv

Neodelitel'nou sUdast'ou poistnej zmluvy

sI

nasledovne dokumenty, ktor6 tvoria jej neodelitel'nU sUdast':

VPP PPZ 0B - VSeobecn6 poistn6 podmienky Zivelneho poistenia PPZ OB (d. fladiva: Vpp_pPZOO8.v2)
a Zmluvn6 ustanovenia Ziveln6ho poistenia stavieb - Poistenie stavieb / 2010 (6. tladiva: ZU PPZ STAV 20'10 v2)

Poistnd zmluva d.: 572OA57322

K6d produktu: P[/]S
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Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu

_
1.

V6eobecn6ustanovenia
1

.1

.

Toio poistenie je neoddelitel'nou sodastou poistnej zmluvy niZSie uvedeneho disla.

1.2. Poistenie vseobecnej zodpovednosti za akodu sa riadi ustanoveniami Obdianskeho zekonnika, Vseobecnymi poistnymi
podmienkami poistenia zodpovednosti za Skodu sp6sobenU dinnostou poisteneho Vpp VZ 08 (d'atej ten Vpp VZ Oti) a
zmluvnymi ustanoveniami, ktore sU neoddelitel'nou sUiast'ou poistnej zmluvy a taktieZ ustanoveniami tejto poistne.i zmluvy.

1.3. Poistenie sa uzatvara pre pripad prevnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisten6ho za Skodu vzniknut0 inej osobe

v s[vislosti s 6innostou poisten6ho, kto16 je uveden6 v poistnej zmluve za podmienok uveden]i'ch vo Vpp VZ 08.
'1.4. Vramci poistnej sumy zakladneho rozsahu poistenia a spolu0aasti je mozne zekladny rozsah poistenia na zdklade
pripoistenia (doloziek) roz5kit' alebo zUzit.
1.5. Sudastou tejto poistnej zmluvy s6 aj prilohy:
Potvrdenie o prideleni identiflkadneho disla (lCO) a identilikacii v Statistickom regishi, Statisticky 0rad SR, zo dria 1 .7.1973
1.6. Rizikov6 otdzky:
obec/mesto m6 zriadeni obecn0/mestskU policiu
rizikd sovisiace s dinnostou obce ako zriadovatel'a zakladnej Skoly bez prAvnej subjektivity
1.7. Podklad pre vlipodet poistn6ho: poaet stalych obyvatel'ov = 7 000

OdDovede na otezkv Doistbvatel'a:

2.1. Je poisfovanou dinnostou prenajom alebo sprava
- dno, so slivisiacimi sluzbami

2.2. Podet zamestnancov v pracovnom pomere: 8
2.3. M6 klient uzatvorene poisienie zodpovednosti

aj u ineho poistovatel'a ?
- nie.
2.4. Uvedte Skodovli priebeh zodpovednostnlrch 5k6d za posledn\rch 5 rokov:
bez SkOd
2.5. Vliska prijmov, ktore s0 predmetom dane z prijmov, popripade predpokladane prijmy v €
0

26kladnV rozsah poistenia

3.'l.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Poistenie sa vzfahuje na zodpovednost za Skodu vzniknut0 v s0vislosti s dinnostou:
Cinnosf miest a obci
Sadzba 55, V100.10, druh 18
Pojstenie sa uzaviera pre pripady, kedy SkodovA udalosf nastala na Uzemi Slovensk6 republika
Poistenie sa uzaviera na poistn0 sumu 33 200,00
so spoluljdast'ou 80,00 €
Roan6 poistn6 248,00 €

-

€

Pripoistenie
V remci poistnej sumy a spoluUaasti uvedenej v bode 3. sa poistenie v zekladnom rozsahu rozsiruje o nasledovne poistn6 rizika:

4.'1. Poistenie zodpovednosti zaSkodu podnikatel'ov, ktori sa zaoberajI ochranou cudzieho majetku a zodpovednosti za
Skodu sp6sobeni streznikom obecnej (mestskej) policie
Na zaklade dl. lll. ods. 4. VPP VZ 08 sa dojednava, Ze poistenie sa nevztahuje na zodpovednost za 6kodu vzniknutU na zdravi
alebo usmrteni v pridinnej sUvislosti so zakrokom smeruj0cim k zabreneniu vzniku Skody na chranen\rch hodnot6ch. Poistenie
sa tiez nevztahuje na zodpovednost za Skodu vzniknutU na zdravi alebo usmrtenim v priainnej sovislosti s pouzitim
donucovacich prostriedkov, psa a sluzobnej zbrane straZnikom obecnej (mestskej) policie. Poistenie sa dalej nevzfahuje na
Skodu vzniknutd stratou veci, ktora bola predmetom ochrany vykonavanej poistenym.
5.

Zvl6Stne ustanovenia

5.'1. zmiuvne strany sa dohodli, Ze n6rok na poistne plnenie z tejto poistnej zmluvy vznik6 len v pripade, ak v dase poistnej

udalosti bude poisteni vlastnif pr6voplatny doklad (opravnenie na vykon podnikatel'skej dinnosti), na zaklade ktoreho v dase
poistnej udalosti bude opravneny vykonevat dinnosf, z ktorej zodpovednost za Skodu vretane Uzemn6ho rozsahu je
uvedene v poistnei zmluve.

5.2. Poistenie sa vztahuje na zodpovednost za Skodu vzniknuto v sovislosti s dinnostou obce/mesta podl'a z6kona d. 369/1990
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a zodpovednosti za Skodu obce ako zriadbvatel'a zakladnej Skoly bez
pr6vnej subjektivity. Poistenie sa vsak nevztahuje na zodpovednosti za Skodu vzniknutl v s0vislosti so samostatnou
podnikatel'skou dinnostou obcelmesta.
b.

Rekapitul6cia
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I 741

Roen6

Toto poistenie sa v sUlade s prislusnymi poistnymi podmienkami uzaviera na dobu neur6ito s poistnlim obdobim
(poistny rok). Uzavrete poistenie je Uainne od 00:00 hod. dia 13.02.2013

i2

mesiacov

Z6vere6n6 orehlisenia poistnika
Odpovede. poistnika na otazky poistoratela a v5etky d'al5ie Udaje nim uvedene pri tomto poisteni sa povaiujri za odpovede na
pisomn6 otazky poistovatela a poistnik svojim podpisom potvrdzuje ich Uplnosf a pravdivost.
Poistnik svojim podpisom dalej potvrdzuje, 2e prevzal a bol oboznamenli' s poistnymi podmienkami uvedenymi v bode 1.2, ktor6
tvoria neoddelitel'nU su6ast poistnej zmluvy.

9.

Prilohv
Neoddelitel'nou s0dastou tejto poistnej zmluvy s0 aj prilohy d. :
1
Vseobecn6 poistn6 podmienky poistenia zodpovednosti za Skodu sp6sobenU Einnostou poisteneho VPP VZ OB
Potvrdenie o prideleni identilikaEn6ho disla (lCO) a identifikacii v Statistickom registri, St;tisticki Urad SR, zo d,la 1.7.1979

.
2,
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Rekapitulicia poistenia
Spolo6n6 doiednania pre v6etkv ooistenia v teito poistnei zmluve
P-oistenie
podla tejto poistnej zmluvy (d'alej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Obdianskeho zakonnika,
.dojednane
vseobecnlimi poistnymi podmienkami a dalej zmluvnymi dojednania;i a dolozkami uvedenymi pre
leJnottire poistenia.
Dojednania, ktore nemaji pisomni formu a nie sU obsahom tejto zmluvy, s0 neplatn6.
1.2. Poklal' nie je d'alej viejto poistnej zmluve dojednane inak, dojednava sa, Ze poistne plnenia vyplaten6
zo vsetklich
poistnych udalosti.vzniknutich vjednom mieste.poistenia v priebehu jedneho poisin6ho roiu aleoo
v ilooe urditej, na kt,crn
bolo p_oistenie dojednane, sri pre cel0 poistnU zmluvu obmedzene nasledovnli,mi limitmi poistn6ho plnenia, ktore sU
najvyssou hranicou poistneho plnenia poistovatela:

a)
b)

za Skody vzniknut6 z pridiny poistneho nebezpe6enstva zaplava alebo povodei v sUhrne sumou 350
za skody vzniknut6 z priiiny poistngho nebezpedenstva zemetrasenie v s0hrne sumou 350 ooo €.

OOO

€;

1.3. Poistenie m6ze vypovedat kazd!, z 0dastnikov poistenia do dvoch mesiacov po uzavreti poistnej zmluvy. Vypovedna
lehota je osemdenn6 a jej uplynutim poistenie zanikne.

Zaveredn6 prehlesenia
P_oistnik/poisten!, prehlasuje, Ze na vaetky otazky poistovatel'a odpovedal Uplne a pravdivo
vSetky zmeny v nah16sen)rch skutodnostiach.

a zayl^)je sa hlasit poisfovatel,ovi

Poistnik/poisteny podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, 2e prevzal vsetky vseobecne poistn6 podmienky a dolozky, ktor6
s0 oznadenim alebo nazvom (skratkou) uveden6 v tejto poislnej zmluve a sI neoddelitetnou s0dastou tejto poiitnej zmtuvy.
Ak je osoba poistnika odlisne od osoby poisien6ho, poistnjk prehlasuje, ze oboznamil poisten6ho so vseobecnimi poistnimi
podmienkami, zmluvnymi dojednaniami a doloZkami, ktonimi sa riadi teto poistna zmluva.

Zmluvne strany beni na vedomie,:e akekofvek 0stne prehlasenia a/alebo pisomn6 zmeny tejto poistnej zmluvy odchylne od
ustanoveni predtla6enych v tejto poistnej zmluvy a/alebo v jej dodatkoch s0 neplatn6.

Poistne zmluva

i.;

5720057322
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3.

Rekapituleciadohodnut6hopoistenia

Por.d.

Detum
zaaiatku
0dinnosti

Nazov poistenia

Rodne
poistne

v€

1

Zivelne poistenie stavieb

2

Poistenie pre pripad preruSenia prevadzky

3

Poistenie hnutelnych veci

nedojednane

4

Poistenie pre pripad prerusenia prevadzky

nedojednane

5

Poistenie slrojov a strojnich zariadeni

nedojednan6

6

Havarijne poistenie strojov

nedojednane

7

Poistenie elektronickich zariadeni

nedojednan6

13.O2.2013

-

strata nejomn6ho

s62.00

nedojednane

Poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu

13.O2.2013

248,00

Roan6 poistne celkom (€):

4.

't 210,00

Splatnost'poistn6ho
4.1. Poist'ovatel' m6 pravo pri zmene poistenia. upravif poistne podl'a sadzieb platnych k detumu
vykonania zmeny. Zmenou
poistenia sa pre rldely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. na;ma zmena poi;tnej
sumy, limiiu plnenia.

dopoistenia d'aliieho predmetu pripoistenia, dhlsieho poistn6ho nebezpedenitva, zmena alebo' dopoistenie d,alsieho

miesta poistenia alebo zmena spoluUaasti.
4.2. Dojednava sa, Ze poistne bude platen6 bezhotovostne.

Druh poistn6ho

beZnb

Poistenie na dobu neurdit[:

od: 13.02.2013
s poistnlim obdobim 12 po sebe nasleduj[rcich mesiacov (poistny rok)

Jednorazove poistne spolu

1 210,00

:

€

Poaet spl6tok:

4

13.05.

13.08.

13.11

302,50 €

302,50 €

302,50 €

Detum splatnosti poistn6ho/spletok
v poistnom obdobi:

13.O2.

Vtiska splatky/ splatok poistn6ho:

302,50 €

Bankov6 spojenie

dislo OaIu 004813411210200

KonStantnli symbol

3558

Variabiln), symbol

5720057322

IBAN - SK 35020000000000481341 12

Poistnik p-odpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli pred uzavretim poistnej zmluvy pisomne poskytnut6
informacie
zmysle g 37 ods. 3 z6kona a. BI2OOB Z.z. o poisfovnictve v platnom zneni.

v

Poistn6 zmluva uzavretd v:

Trendine

dna. i2.O2.20i3

[

r,rnen

?;i? ;e'r?:{':qi,;"",
oo,"r:-.'

rsx##fu=",^*" ;"il ;
ilffi
Lii 553t'ffi
" l' i'#f

p,rl*i{*y

en'
Primdtor

{7e rsc)

t$rovi+-$i:s i.n

ou,r.o

lP^':

eliSovafietra, 80003716

[
"

-:i::Jozer'
Podpis (a pediatka) poistnika

Poistna zmluva a.: 5720057322

Podpis zastupcu Generali Slovensko poistovne, a.s.
povereneho uzatvorenim tejto zmluvy
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2.

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.
ZU PPZ STAV 2010

platné od 1.2.2010
1

2.

3.

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).

ZU PPZ STAV 2010

platné od 1.2.2010
3

