V-fDr~~'
Poistenie majetku a zodpovednosti

Poistná zmluva č.:

za škodu

liiiiiili

5720038349

Úvodne ustanovenia
1.

Účastnieizmluvy

Generali
Slovensko
poisťovňa,
a.s., Lamačská cesta 31A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
ičo. 35 709 332, OIC: 2021000487,
IC DPH: SK 2021000487,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka Č. 1325/13. zastúpená weíesova
Dagmar(dalej
len .poisfovater)
Spoločnosť patri do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovni vedenom ISVAP pod Č. 26

Šaštin • Stráže
Alexej 549,90841
Sašun
Sfráže
IČO:OO31Cl069
Potvrdenie o pridelení idennňkačnéhc
c

zastúpená:
Ing Prstek Racovan.
(dalej len ,poisll1íklpoistený")
Uzavrej

čisla (IČO) a identifikácii

v Statístlckom

registri.

vydal Statisticky

túto poistnú zmluvu o poisteni

majetku

azodpovednosli

zallkod

u

Pokiar nie je dalej uvedené inak, vzájomné
práva a povinnosti zmluvných stran sa riadia touto poistnou
dodatkami, dalej poistnými podmienkami,
zmluvnými ustanoveniami,
pripadne zvl~štnymi dojednaniami
zmluvy a tvoria jej neoddeliternú súčasť
2.

PrehfaduzavreNchdruhovpoístenia

Poistenie Preru!.enia prev~dzky - strata nájomn~M
Poistenie Hnuterných ve<:l
Poistenie Pretuunia

prevádzky

PoistenieSuojov
Havanjn6PoistenieStrojov
PoistenieElel<troniky
Poistenie V$eol:lecnejzodpo..oonostiu

$kodu

PoisteniePfofesijnejzodpo\tednostiza!koou

3.

úrad SR

primátor

Sproslredkovatefpoistenia(menolnázov,ziskaterskéčislo,

kontakt)

MSA,spol.s.r.o.,80010281
EDK NP BA OJS 00611012

KOd produktu: PMS

zmluvou. jej prlpadnými
porsrovatera.
ktoré sú prílohou

Poistenie
stavieb pre prípad
Poistenie podnikaterských
rizík
l.

živelných

a ďalších

dojednaných

poistných

nebezpečenstiev

Zmluvnédoiednania
1.1

Totopoisteniejeneoddeliternousúčast"ouzmluvynjž~ieuvedenéhočisla.

1.2.

Toto poistenie stavieb sa riadi ustanoveniami
Občianskeho
zákonnlka,
Všeobecnými
poistnými podmienkami
živelného
poistenia PPZ 08 (dalej len VPP PPZ OO), zmluvnými ustanoveniami
živelného poistenia stavieb a príslušnými
doložkami,
dojednaniami
v úvodných ustanoveniach
zmluvy a v rekapitulácii poistenia, ako aj ďal~imi dojednaniami
vzťahujúcimi
sa na
toto poistenie stavieb
Poistenie sa vzťahuje na Le poistné nebezpečenstvá
jnzlké). ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3
(oznarené
znakom X). Predmety
poistenia
a/alebo poistné nebezpečenstvá
obsahujú
odkazy na prislušné
doložky
(vzátvOrkáCh),ktorébliUiedefinujúpodmienkypoísteniaaSúneoddeliternou
súčasťou poislnejzmluvy.
Skratky poistných
nebezpečensfjev
a ich definicia v poistných podmienkach
l. Požiar-

článok ti .. bod l a článok XIV .. bod l až 4 VPP PPZ 08 resp

2. Povodei'l

3

a záplava
a krupobitie
živel výber-

5. Ostatný

fivel celý-článok

6. Vodovodné

8. Poškodenie
udalosťou)
9. Úmyselné

2,

- článok II., bod 2 písm. cl. d) a čtánck XIV

bod 7 a

Nv pre poistenie

8 VPP

Budovy vo výstavbe

PPZ 08

čl~nok II.. bod 2 ptsrn. e) až i) a článok XIV. bod 9 až 12 a 14 VPP PPZ 08
IL. bod 2 a Článok XIV. bod 5 až 12 a 14 VPP PPZ 08

škody - ď~nok

7. Náraz dopravného

doložka

- článok ll., bod 2 pism. a). b) a č1Mok XIV. bod 5 a 6 VPP PPZ 08

Víchrica

4. Ostatný

II., bod 3 a článok XIV. bod 13 VPP PPZ 08

prosnedku,

skla - doložka
poškodenie.

skrátene

.Náraz

NA4 (Poistenie

skrátene

inak, dojednáva

OP" _ doložka

sličasll

tiež .Úmysel.

NC2

stavieb pre pripad poškodenia

poškodenie"

sa vzdanie

- doložka

n~mietky

alebo zničenia

poistenej

ved akoukoľvek

NC3

1.4.

Pokiar nie je dalej dojednané

1.5

Súčasťou poistenia je doložka NK5. Pokiar je poistenie v zmysle doložky NK5 dojednané
tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednan~ poistná suma il spoluúčasť

samostatnou

položkou

v bode 3,

Súčasťou poistenia je doložka Ne3. Pokiar je poistenie v zmysle doložky NC3 dojednané
lejlo poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a sccicocasr.

podpoistenia

v zmysle doložky

samostatnou

ND2

položkou

v bode 3

Odpovedenaotázkypoisťovalera

l, Miesto poistenia
budov a stavieb: Ša~lín-Stráže,parc.776/2,777/5
777(7/942,
908 41 Ša~tin-Stráže
2.1. Je niektor~ z poistených budova stavieb alebo ich súčasti po~koden~, zničená alebo nieje riadne udržiavaná?
Nie
2.2. Údaje o škodách na poisl'ovanommajetku
a)
BÝ"a miesto poistenia postihnuté povodi'lami alebo záplavami v lntervalocn eratucn ekc zo roecv azaieto
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnutépovod~oualebozáplavouviacakojedenkrát?"
Nie
b)
Počet škOd na poisťovaných
budovách a stavbäcn
bez~6d
2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poistcvatera?
Mo.

za posledných

2.4. Nachádza
stavby?
Nie

druhu (na pr. skladové

sa v mieste poistenia

Poistná:unluvat..5720038349

viac stavieb rovnakého

KUproduklu:PMS

bolo v

5 rokov

haly, gará.že, dielne) alebo repolstovaná

J.

Miesto

poistenia

Poistenie

a rozsah

poistenia

stavieb

Predmet

poistenia

(poistená

vec)

Poistné

i

!~ i>; !• ~~ f~ ~I '"
l ~ f
f ~ il i
ii

'~" !,.
•

j
Miesto poistenia
Požiame
objektov

budov a

najrizikovejšie

stavieb:

riziká

!

s

j

"

Sa~tín-Stráže,parc.77612,77715777nl942,90841

využitie

vtco.o

Cinnosti

~

Šaštin-Stráže

miest a obci

Špecifikácia podnikateľskej
činnosti
podravypisu{napr.:zOR,2:Rapod.)
5672
Budova

Budovy ~kOI, nemocnie,

administrativy,

domovov,

obytné budovy

alebo iná stavba {NAI}-byto

dom.tebla.rovné strecha.prtlcha č.ta-cer

935577,00

30,00

1.12

Vandalizmus

(NC3)

10000,00

30,00

1.1.3

Stavebnésútasti(NK5)

10000,00

30,00

Poistné

za väetky

Zmluvné

číslom
(Poistné

strany
sa

poistené

sa dohodli,

dojednáva

riziko

položky

6.

že

znížený

Vodovodné

v

237,00
55,00
39.00

(E):

prípade
limit

škody)

331,00

poškodenia

poistného

alebo

plnenia

v nasledovnom

zničenia

pre

poistenej

poistenie

veci

stavieb

uvedenej

(NA1)

vodou

úradnej

labuli

pod príslušným

poradovým

z vodovodných

zariadeni

rozsahu:

Budova alebo iná stavba (NA1)-bytovy
dom.lehla,rovnástrecha,prílohač,l-parcely

4.
Situačnyplánik
nepräožený
5, ZviUtnedojednania
Dojednáva ss.že poistná zmluva bude zverejnená
nadobúda účinnosť dňom 8.10 2011

v zmy/se

zákona

6.
Začiatok
a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s prlslušnými poistnými podmienkami
uzaviera
rok). Oojednané poistenie je účinné od 00:00 hod. dr'ia 08.10.201 I

t.546/2010

na dobu

na

neurčitú

s poistným

obce

obdobim

najnesll6r

7.10.2011

12 mesiacov

a

(poistný

7. Záverečné
prehlásenia
poistnika
Odpovede
poistnika na otázky coísrcvatera a všetky d'alšie údaje nim uvedené pri tomto poisteni sa považujú za odpovede
na
pisomné otázky coercvetera a poistnik svojim podpisom potvrdzuje ichúpt ncsr a prevovcsr.
Poistnik svojim podpisom dalej potvrdzuje, te prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a prislušnými doložkami uvedenými
vbodel.2.1.3,1.4,3avdalšichustanoveniachtejtočastipoistnejzmluvy,
ktoré tvoria neoddelitelnú
súčasť poistnej zmluvy.

8 . .Eri.J..Q!:J1
neooeaterocu socasrcc

poislIlej

zmluvy sú nasledovné

dokumenty,

ktor étvoriajej

neodelitelnú

súčasť:

VPP PPZ 08 - Všeobecné poistné podmienky
žwetnéhc poistenia PPZ 08 (č, tlačiva: VPP _PPZ08_1012Q08v.1)
a Zmluvné ustanovenia tivelného poistenia stavieb - Poistenie stavieb 12010 (č, tlačiva: ZU PPZ STAV 2010, platné od
1.2.2010)
K6dproduktu:PMS

P PPKL 08 _ všeobecné

poistné podmienky

poistenia

pre prípad škOd spôsobených

krádežou

vlámanim

alebo lúpežou

(č. tlačiva: VPP _PPKL08_10/2008v.l)
a Zmluvné ustanovenia poistenia pre pripad ~kód spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou - Pclstenle
vecr-. krádež vlámaním alebo lúpež (č. tlačiva: ZU PPKL 2010. platné od 1.2.2010)
a Doložka K20- (č. tlačiva: Doložka K20_1.3.09)

Kódproduktu:PMS

PPKL 08

hnutetných

Poistenie
1.

všeobecnej

zodpovednosti

1.1

Toto poistenie

12

Poistenie všeobecnej
zodpovednosti
za škodu sa riadi ustanoveniami
Občraoskehc
zákonníka.
Všeobecnými
poistnými
podmienkami
poistenia zodpovednosti
za škcou spôsobenú
činnosťou poisteného VPP vz 08 (ďalej len VPP VZ 08) a
zmluvnými ustanoveniami,
ktoré sú neodoenternco
scčasrcu
poislnej zmluvy a taktie! ustanoveniami
tejto poistnej zmluvy

1.3

je neoddehtejnou

súčasťou

poistnej zmluvy nižšie

uve oenéno

čtsta

Poistenie sa uzatvára pre pripad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti
poisteného za škodu vzniknutú
v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 08.
Vrámci
poistnej sumy základnéhO
pri~stenia{doložiek)rozšlriťalebozútiť

1.5

rozsahu

poistenia

a

spoluúčasli

je možné

záktadný

rozsah

poistenia

inej osobe
na základe

Súčasťoute~opoislnejzmluvysúajprilohy
Potvrdenie

1,6.
2

za škodu

Väeobecneustanovenia

Podklad

Odpovede

o prideleni

identifikačného

pre výpotet

na otázkv

poistného:

člsta (ICO) a identifikácii

počet m2 prenajatej

v Statistickom

nebo spravovanej

registri, Statistický

úrad SR. zo dňa 12.10.2001

podl. plochy = 2000

polsfovatera:

Jepoisťovanou~nnosťouprenájomalebospráva
-nieje
2.2.
2.3

3

Počet zamestnancov
v pracovnom pomere: 9
Máklientuzatvorenépoisteniezodpovednostiajuinéhopoisťovatera?
~ níe.

2.4

Uveďte škodový
bez škčd

2.5.

Výška prijmov,
O

Základny

3.2.
3.3.
3.4
3.5
4.

rozsah

priebeh zodpovednostných
ktoré sú predmetom

tkOd za posledných

dane z prijmov,

popripade

5 rokov:
predpokladané

príjmy v €

poistenia

Pcisrenle
sa vzťahuje na zodpovednosť
za škodu vzniknutú v súvíslosti 5 činnosťou'
zodpovednosťzvlastnictvanehmuternosli
zodpovednosťzvlastnlctvanehmuternosti-podraprilohyč.l,sadzba
S5. L68.41. druh 113
Poisteniesauzavieraprepripady.kedyškodováudalosťnastalanaúzemi
Slovenská republika
Poistenie sa uzaviera na poistnú sumu 332oo,00€
so soouceeercu
au.co e
ROČnépoistné71.oo€

Pripoistenie
Nedojednané

5.

Zvláitneustanovenia
51.

Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poistnej
udalosti bude poisleni vlastniť právoplatný doklad {oprávnenie
na výkon podnikaterskej
činnosti). na základe ktorého v čase
poistnej udalosti
bude oprávnený vykonávať
činnosť. z ktorej zodpovednosť
za škodu vrátane územného
rozsahu
je
uvedená v poistnej zmluve

P.Č.
01

Poistenie

všeobecne'

zod

ovednosti

ModifikáciallORIZ
0081741

ul ékodu

Ročné

Ročné oistnés oju
7.

Začiatok

a doba trvania

poistenia

Toto poistenie sa v súlade s prlslušnými poistnými
{poistnýrok}.UzavretépoisteniejeúčinnéodOO:OOhod,dňa
8.

podmienkami

uzaviera
08.10.2011

na dobu neurčitú

s poistným

obdobim

12 mesiacov

Záverečnéprehláseniapoistníka
Odpovede poistnlka na otázky pcercverera
a všetky ďalšie údaje nim uvedené pri tomto poisteni
plsomné otázky ccercveiera
a polstnjk svojim podpisom potvrdzuje ich úp rrcsr a cravdívcsr
Poislnik svojim podpisom ďalej potvrdzuje. te prevzal a bol oboznámený
s poistnými podmienkami
lvoria neoddeliternú súčasť poistnej zmluvy.

9•

oistnév€
71.00
71,00

.E.!:i.!2!:rl
Kód produktu: PMS

sa považujú
uveden:i'mi

za odpovede

na

v bode 1,2. ktoré

Neoddeliternou

súčasťou

tejto poistnej

l

Všeobecné

poislIlé

2.

Potvrdenie

o prideleni

Po,stnázmlulii

č-: 57200J83<l9

podmienky

zmluvy sú aj prilohyč

poistenia

identifikačného

zodpovednosti

za škodu spósobenú

~Isla (ICO) a identifikácii

v Statistickom

K6d produktu: PMS

činnosťou
registri.

poisteného
Statistický

VPP VZ 08

úrad SR. zo dňa 12.10.2001

;<
1.

Rekapitulácia
Spoločné

dojednania

poistenia
previetky

poistenia

v tejto

poistnej

zmluve

Poistenie dojednané
cccra tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami
všecbecnvrnt
poistnymi podmienkami
a ďalej zmluvnymi dojednaniami
a doložkami
uvedenymi
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie su obsahom tejto zmluvy. su neplatné.

2.

Občianskeho
zákcnnika,
pre jednotlivé poistenia

1.2

Pokial nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dojednané
inak. dojednáva
sa, že poistné plnenia vyplatené
zo váetkych
poistnych udalosti vzniknutych v jednom mieste poistenia v priebehuj ednéhopoistného
roku alebo v dobe určilej,na
ktorú
bolo poistenie dojednané.
sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené
nasledovnými
limitmi poistného
plnenia. ktoré sú
najvyHouhranicou
poistného plnenia poisťovatefa

1.3

Poistenie mO.te vypovedať
každy z účastnikov
poistenia
lehota je osemdenná a jej uplynutim poistenie zanikne

al

za škody vzniknuté

z príčiny poistného

nebezpečenstva

b)

za škody vzniknuté

z prlčiny poistného

nebezpetenstva

Záverečné

záplava

alebo povode'"

zemetrasenie
do dvoch

v suhrne sumou 332 000 €

v súhrne sumou

mesiacov

po

€

332000

uzavretí

poistnej

zmluvy.

Výpovedná

prehlásenia

Poistniklpoistený
prehlasuje,
VŠf!tky zmeny v nahlásených

že na v!elky
skutočnostiach

otázky ccíercvatera

odpovedal

úplne a pravdivo

Poismljcpoistený
podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje . že prevzal váetky všeobecné
sú označenim alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poistnej zmluv ea sú neoddelitelnou
Ak je osoba poistnika odlišná od osoby poisteného, poistnik orehtasuje.
že oboznámil
podmienkami,
zmluvnými dojednaniami
a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva
Zmluvné strany berú na vedomie. že akékofvek ústne prehl~senia
alalebo písomné
ustanoveni preduačenýcn
v tejto poistnej zmluvy araíebc v jej dodatkoch su neplatné

K6d produktu: PMS

a zavazuje

sa hl~siť oosrcvateroví

poistné podmienky a dolo.tky. ktoré
súčasťou
tejto poistnej zmluvy
poisteného

so všeobecnýml

zmeny tejto poistnej

zmluvy

poistnymi

odchylné

od

~

Rekapitulllcia

Porč

dohodnutého

poistenia

Dátum
začiatku
účinnosti

Námvpoistenia

poistenie

žwene

stavieb

pre pripad prerušenia

Poistenie

hranernýcn

prevádzky-strata

nedojednané

nájomného

nedojednané

vec!

Poistenieprepripadprerušeniapreyádzky

nedojednané

POistenie strojov a strojnyd1

nedojednané

zariadeni

Havarijnépoistenieslrojov

Ročné

4.

elektronických

pcístenle

všecbecne]

poistné

celkom

Splatnosť

.,

331,00

Poistenie

Poistenie

Ročné
poistné

nedojednané
zariadeni

nedojednané

zodpovednosti

za škodu

0810.2011

71.00
402,00

(E):

poistného

Poisťovatef
má právo
pOistenia sa pre účely
dopoistenia
ďalšieho
miesta poistenia
alebo
Dojednáva

pri zmene poistenia upraviť poistné occra sadzieb platnyd1 k dátumu vykonania zmeny. Zmenou
tejto zmluvy rozumie zmena y rozsahu poistenia. t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia.
predmetu
pripoistenia.
ďalšieho poistného
nebezpečenstva,
zmena alebo dopoistenie
ďalšieho
zmena spoiuúčasti

sa, že poistné

bude platené bezhotovostne

Druh poismehc
od: 08.10.2011
spoistnymobdobimI2posebenasledujúcichmesiacov(poistnyrok)
Ročné poistné spolu·

402,OO€

Dátum splatnosti poistného/splátok
v poistnom obdobi:
Výška splátky/splátok
Bankové

poistného

1

I

I

402.00€

spojenie

Konštantný

Počet splátok

I
číslo účtu

symbor

004813411210200

IBAN-SK3502000000000048134112

3558

Variabilnysymbol
Poistnlk podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje. že mu boli pred uzavret1m poistnej
yzmysle§
37 ods. 3 zákona č. 812008 Z.z. o poisťovnictve
v platnom zneni
Poistná zmluva uzavretá

In!l./Phl~

v: Bratislava

dM:

R/iOlWan,

primátor

Podpisa
Podpis (a pečiatka}

poistnika

zmluvy

pisomne

poskytnuté

informácie

07.10.2011

pečiatka zástupcu GeneAlli Slo~ensko
povereného
uzatvorenimtejtozmluvy
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IC DPH: SK 2021000487,
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Spoločnosť patri do skupiny Generali. ktorá le uvedená v Tahanskom
zozname
skupin poisťovn, vedenom
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do 1-07.10.2012

poistenia

Poistenie
všeobecnej
zodpovednosti
za škodu
sa riadi ustanoveniami
Občianskeho
zákonníka,
vsecbecoyror poistnými
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08 il zmluvnými ustanoveniami
uvedenými
v poistnej
zmluvy.
Poistenie
sa vzťahuje
na zodpovednosť
za škodu vzniknutú
v súvislosti
sčinnosťoo
zodpovednosťzvtasl11lctvanehmulernosli
I poistná

suma

133200,OO€

Ispoluúčasť

Toto osvedčenie o poisteni nadobúda platnos!
zodpovednosti
za škodu spôsobenú činnosťou
Dátumom vystavenia tohto osvedčenia
uvedenej poistnej zmluve.

V Bratislava,

dňa

13Q,OO€

len spoločne s poistnou zmluvou
poislenéhoVPP
vz 08

o poisteni

strácajú

platnos!

v šelky doleraz

a Všeobecnými

poistnými

vydané osvedčenia

podmienkami

o poisteni

poistenia

vystavené

07.10.2011

za

poisťovateľa

(meno,

pečiatk.a

a podpis)

k vyššie

