
Rámcová dohoda

pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

(d'alej ako ,,rámcová dohoda'')

uzavretá v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2oI5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle g 262 a

269 ods. 2zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
ako aj podl'a 5 7BB a nasl. zákona č' 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení

neskorších predpisov (d'alej ako,,občiansky zákonník'')

medzi nasledovnými zm!uvnými stranami:

1. obiednávate!'om:

Mesto Sal'a
Námestie Svätej Trojice č' 7, g27 15 šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor
00 306 185
202IO24049
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
sK4B 1111 0000 0066 2784 9005

(d'alej ako ,,poistník" alebo aj ,,poistený'')

Názov organizácie:
So sídlom:
V zastúpení:
tčo:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

2. Poskvtovatel'om:
obchodné meno:
Sídlo (miesto podnikania) :

Zastúpený:
lčo:
Ič opH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Registrovaný:

a

PREMIUM Insurance Company Limited
68 George Borg Olivier Street, St. Julian's, STJ 1081, Malta,
Register spoločností Malta, registračné číslo C 9IL7L
konajúca na úzeňí Slovenskej republiky prostredníctvom
organizačnej zložky

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z
iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská
republika
Ing. Ľubor Beňo, prokurista
50 659 669
sK4120066170
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK47 0900 0000 0051 2011 B4s2
obchodný register okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,
Vložka číslo:3737lB

(d'alej ako ,,poisťovatel^' alebo v zmysle občianskeho zákonníka aj ako ,,poistitel^' a spolu
s poistníkom d'alej ako,,zmluvné strany" alebo ,,strany dohody")
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Preambula

Táto rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára
ako výsledok verejného obstarávania v zmysle s L72-II4a) zákona č' 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

článot r.

Predmet ľámcovei dohodv

1' Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poisťovatel'a/poistitel'a zabezpečiť
poistníkovi možnosť uzavrieť spôsobom a podl'a podmienok dohodnutých v tejto
rámcovej dohode čiastkové poistné zmluvy, predmetom ktorých bude poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu.

2. Poisťovatel' sa za týmto účelom zaväzuje v súlade s podmienkami rámcovej dohody
v rámci jej účinnosti uzavrieť s poistníkom čiastkové poistné zmluvy, predmetom
ktorých bude poistenie definované v čl. II tejto rámcovej dohody.

3. Poistné zmluvy budú uzavreté na základe výzvy (požiadavky) poistníka.
4. ,,Poisteným" je V zmysle občianskeho zákonníka okrem poistníka aj ten, na ktorého

majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody, sa po podpísaní
poistnej zmluvy poistenie vzťahuje'

5. Spolupoistení: organizácie spadajúce do pôsobnosti Mesta šah

článok rr.

Predmet a rozsah ooistenia - poistenie maietku a zodoovednosti za škodu

Predmetom poistenia je poistenĺe majetku proti žĺvelným rizikám, odcudzeniu
a vandalizmu, poĺstenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenĺe skla
a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Predmety poistenia, poistné sumy' poistné sadzby sú uvedené v tabulke č. 1 v prílohe č
1 tejto Rámcovej dohody.

Rozsah poistenia' predmet ooistenia a sooluúčasti - ooistenie maietku

1. Pre poistenie majetku je dojednane

1.1. Združené živelné poistenie
I'2. Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
1.3. Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu
I.4. Poistenie skla

2. Rozsah poistného krytia _ zdruŽené živelné poistenie zahŕňa škody spôsobené:

a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym úderom blesku,

A
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d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo
jeho nákladu,

e) víchrĺcou - min. 75 km/h,
f) povodňou alebo záplavou,
g) l'adovcom,
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokial'k nim nedošlo

v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
i) zosúvaním alebo zrútením lavín,
j) pádom stromov, stožĺarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej

poistenej veci,
k) zemetrasením,
l) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení

a z vodovodných zariadení, vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla
z vodovodného potrubia z akejkolVek príčiny,

m) kvapaĺinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo dialkového
kúrenia,

n) hasiacim médiom samovolhe unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o) kvapaĺinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r) atmosférickými zrážkami, l'adovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi,

ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po
skončení živelnej udalosti,

s) dymom vznikajúcim pri požiari,
t) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré boĺo spôsobené povodňou alebo

katastrofickým leja kom,
u) krádež poistených hnutelhých vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie

uvedenými náhodnými udalosťami.
v) l'adochodmi, prívalom bahna,
w) nárazom dopravného prostriedku,
x) záplavou následkom búrkového prívalu,
y) ťarchou snehu a námrazy,
z) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, ak bolo spôsobené

atmosférickými zrážkami alebo katastrofickým lejakom, záplavou následkom
búrkového prívalu

2.1osobitné dojednania _ združené živelné poistenie:

2.I.L Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak
úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti
osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.

2.7.2 Dojednáva sa, že v rámcĺ poistenia hnutelhého a nehnutelhého majetku je poistený
aj majetok, ktorý je zaobstaraný z finančných prostriedkov fondu Európskej Únie.

2'I.3 Dojednáva sa, že poĺstenie sa vzťahuje aj na skládku TKo, protĺpovodňové ochranné
hrádze, vodné nádrže, spevnené plochy a úpravy územĺa , zemné priehrady,
pozemné komunikácĺe, vrátane dopravného značenia, cyklotrasy, cestnú svetelnú
sĺgnalizáciu, mosty, oplotenia, verejné osvetlenia, kol'ajové dráhy, tunely, hrádze a
objekty na tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, Čov a iné
vodohospodárske objekty, líniové stavby, letiská a inžinierske siete, ktoré sú
majetkom poisteného.

ĺ1
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2.I.4 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na Mobiliár - majetok nachádzajúci sa
v exteriéroch mesta (napr. lavičky, smetné koše, ihriská, preliezky, šmýkalky,
skateboardové prvky, ...)

2.L5 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na volhom priestranstve a
veci upevnené na vonkajšej strane budovy.

2.L.6 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené budovy
a stavby, ktoré nie sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby ich
rekonštrukcie, evidované na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

2.t.7 Dojednáva sa, že poisťovatel'nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy
a na demontáž a remontáž poškodených a ostatných nepoškodených poistených
vecí, vykonané v súvĺslosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca,
náklady na hl'adanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady
spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené
s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas
víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie
náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej
veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej
prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v tabulke č.
1 stanovená samostatná poistná suma.

2.L.B Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny' časovej cene zodpovedá obstarávacia
hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej evidenciĺ poisteného.

2.I.9 Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

2.7.Io Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením Územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.

2.7.II Dojednáva sa, že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie prĺ parciálnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie
poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody,
ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40 o/o zo stanovenej poistnej hodnoty
poistenej veci.

2.I.L2 Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli
v súvislosti so žĺvelnou udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri
prácach na zmiernenie škody, škody spôsobené hasiacim médiom pri likvidácii
požiaru a pod., nejedná sa o priame finančné škody.

2.1.I3 Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poĺstné udalosti aj na základe rozpočtov
Vypracovaných na základe schválených cenníkov. Ak obstarávatel' neuskutoční
opravu poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku
od vzniku poĺstnej udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie max. B0 o/o

rozpočtovaných nákladov na opravu vrátane DPH.

2.L.t4 Dojednáva Sä, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného
zariadenĺa zahŕňa aj škody vznĺknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom
potrubí vrátene zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane
zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zarĺadení, potrubí
horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov,
pokial'ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.

2.L.I5 Dojednáva sa, že poisťovatel'v prípade živelných udalostí na dopravných značeniach
a verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 30,00 EUR.
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2.I'16 Dojednáva sa, že poisťovatel' v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie
so spoluúčasťou 30,00 EUR.

2.7.17 Dojednáva sa, že poisťovatel'v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie
aj za uniknutú vodu do výšky 3 33o,oo EUR za jednu poĺstnú udalosť, max. však
10 000, 00 EUR za poistné obdobĺe. Poisťovatel'pri takejto škode uplatní spoluúčasť
30,00 EUR.

2.L.7B Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné
úpravy vrátane vecí v týchto budovách uložených.

2.1.t9 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním
pôvodných stavebných materiálov, stavebných technologických postupov
a zhotovením umeleckých súčastí / uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti/,
ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy.

2.L.20 V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia
len raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie
viac po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným
ĺnventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť.

2'7.27 Dojednáva sa, že pokial' umelecké dielo alebo umelecko-remeseĺné dielo, ktoré je
stavebnou súčasťou poistenej budovy alebo poistenej inej stavby (dälej len ,,dielo")
bolo v dôsledku poistnej udalosti:

a. poškodené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila primerane
vynaložené náklady na jeho uvedenie do pôvodného stavu bezprostredne pred
poistnou udalosťou,

b. zničené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila primerane
vynaložené náklady na zhotovenie jeho umeleckej alebo umelecko-remeselnej
kópie.

Pokial'nie je možné dielo do pôvodného stavu uviesť alebo nie je možné kópiu diela
zhotoviť, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila cenu dĺela zistenú
znaleckým posudkom zníženú o cenu zbytkov diela, najviac však pre tieto diela
dojednanou poistnou sumou alebo sumu limitu poistného plnenĺa, pričom poisťovňa
vyplatí nižšiu z uvedených súm.

2.7.22 Pri poistení vlastných a cudzích hnutelhých vecí - zbierky umeleckých predmetov,
exponáty (napr. obrazy, sochy, knihy,....) sa dojednáva, že mieru poškodenia určí
kunsthistorik a poistné plnenie bude predstavovať cenu reštaurovania, maximálne
však poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve.

2.1'.23 Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je moŽné na danom mieste
a v danom čase rovnakú Vec kúpiť alebo porovnatelhú vec získať. Ide o veci
rovnakého druhu a účelu.

2.I.24 Pod pojmom ,,poistenie na 1. riziko" sa rozumie ,,poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy* - ak v priebehu poisteného obdobia
v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na
poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného
obdobia. obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného
od termínu vznĺku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná
poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
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2.I.25 Záplavou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej
plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.

2'1.26 Povodňou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie defĺnícia povodne v zmysle
zákona č. 7/20Lo Z'z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné
zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta
vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri
ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza
k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely tejto rámcovej dohody
povodňou rozumie aj vyhlásenĺe ll.stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti)
alebo vyhlásenie III.stupňa povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných
právnych predpisov.

2'7.27 Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.

2.t'2B Dojednáva sa, že poisťovatel'nebude vyžadovať inštaláciu spätných uzáverov, pokial'
tieto neboli súčasťou projektu stavby.

2.I'29 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na poistený majetok, nachádzajúci sa
priamo na úrovnĺ podlahy v priestoroch budovy, na alebo pod úrovňou prízemného
podlažia.

2.1.30 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené únikom vody zo
strešných žl'abov a vnútorných alebo volhe vedúcich vonkajších zvodov.

2.L.3L Dojednáva Sä, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym
turbulentným charakterom vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru
prípadne účinkami malopriestorových turbulentných vírov s malým polomerom a
krátkou dobou trvania, ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poškodeného
objektu a na deštrukciu objektu mali zásadný vplyv. Pri poškodení objektu z
uvedených príčin nie je rozhodujúce pre posudzovanie vzniku poistnej udalosti aká
nichlosť vetra bola zaznamenaná V najbližšej meracej stanici sHMÚ, ale
rozhodujúcim ukazovatelbm je prejav lokálneho deštrukčného účinku vetra na
poškodenie objektu.

2.L.32 Dojednáva sa, že poĺsťovatel'v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne
poistné plnenĺe so spoluúčasťou 30,00 EUR. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby
sa považujú veci, ktoré k nej podl'a svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez
toho, aby sa budova alebo stavba tým neznehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú
k budove alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky, obklady,
inštalácie, podlahy, malby stien, tapety...).

2.7.33 Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v
priebehu poistného obdobĺa budú tieto zmeny akceptované, ak a9regovane
nepresiahnu výšku 70o/o z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.

2.I.34 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje s EčV, bez ečV alebo registračnou značkou.

2.t.35 Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.

2.I'36 Dojednáva sa poistenie aj pre zbierkové predmety a iné predmety kultúrnej hodnoty
(podl'a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/t99o Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov), knižničný
fond podl'a zákona č. 126/2015 Z. z. o knĺžniciach a o zmene a doplnení zákona č.
206/2009 Z. z. o múzeách a o gaĺériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/I99o Zb. o priestupkoch v znení
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neskorších predpisov v znení zákona č. 3B/2oI4 Z. z. v znení neskorších predpisov)
archívne dokumenty (podl'a zákona č.395/2oo2Z. z o archívoch a registratúrach a
o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sú vo vlastníctve
poistníka alebo v správe jeho organizácie podl'a osobitných právnych predpisov.

2.1.37 Zbierkové predmety sú špecifickým druhom majetku evidovaným podl'a príslušných
ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z' o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/I99o Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, a teda môžu
byť vedené v iných evidenciách.

2.I.3B Dojednáva sa, že v rámci poistenĺa nehnutelhého majetku, poistenie sa vzťahuje aj
na poškodenie alebo zničenie poistenej vecĺ zvieratami a vtákmi. Poisťovatel'
v prípade škody na nehnutelhosti spôsobenej zvĺeratami a vtákmi poskytne poistné
plnenie s ročným limitom plnenia 2 000 EUR.

2'7.39 Za škody spôsobené l'adochodmi sa považujú škody v dôsledku deštruktívneho
pôsobenĺa pohybujúcich sa l'adových krýh, alebo l'adovej hmoty na poistenú vec.

2.I'4o Za l'adovec sa považuje jav, pri ktorom kúsky radu vytvorené v atmosfére dopadajú
na poistenú vec.

2.L4I Za škody spôsobené prívalom bahna sa považujú škody v dôsledku deštruktívneho
pôsobenia hmoty s konzistenciou vel'mi hustej tekutiny pohybujúcej sa smerom
nadol, na poistené vec. Vznĺk takéhoto prívalu (prúdu) bahna je náhty a je
zapríčinený prírodnými vplyvmi.

2.7.42 Pod pojmom katastrofický lejak sa rozumejú zrážky, ktoré sú klasifikované
Hydrometeorologickým ústavom podl'a Wusova ako katastrofický lejak.

2'7.43 Za zosuv sa okrem iného považuje aj prepadnutie stavby alebo jej časti, spôsobené
geologickou trhlĺnou alebo geologickou dutinou.

3. Rozsah poistného krytia - poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky:

3.1 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov
a strojových zariadení , elektroniky vrátane technologického vybavenia budov, hál a
stavieb akoukolÝek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane
nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja alebo
elektroniky.

3.2

3.2.r

Právo na plnenie vznikne, ak poĺstná udalosť bola spôsobená napr

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

chybou konštrukcĺe, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokial' sa na ňu
nevzťahuje záruka výrobcu),
pádom stroja,
roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/,
zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
vniknutie cudzieho predmetu,
zlyhan ie elektromag netickej kom pati bil ity zariadení,
neodborné zaobchádzanie, nesprávna obsluha, úmyselné poškodenie, nešikovnosť,
nepozornosť, ned ban l ivosť,
konštrukčná vada, vada materiálu alebo výrobná vada,
pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom
nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch

3.2.9
3.2.10
3.2.rL

ľ
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3.3 osobitnédojednania:
3.3.1 Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3.3.2 Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych

škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenĺe
poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody,
ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40 o/o zo stanovenej poistnej hodnoty
poistenej veci.

3.3.3 Dojednáva sa, že poisťovatel'nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy
a na demontáža remontáž poškodených a ostatných nepoškodených poistených vecí,
vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca,
náklady na hl'adanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady
spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené
s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas
víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie
náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej
veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej
prepravy poškodenej veci alebo náhradných dĺelov. Pre tieto položky je v tabulke č.
1 stanovená samostatná poistná suma.

3'3.4 Pod pojmom,,poistenĺe na 1. riziko" sa rozumie,,poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy" _ ak v priebehu poisteného obdobia
v prípade na prvé rĺziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na
poistné plnenĺe, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného
obdobia. obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného
od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná
poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.

3.3.5 Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena' za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú Vec kúpiť alebo porovnatelhú vec získať. Ide o Vec
rovnakého druhu a účelu.

3.3.6 Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia
hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Poisťovňa nebude
uplatňovať prĺncíp podpoistenia'

3.3.7 Dojednáva Sä, Že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované
v hardwerovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a
záznamov programového vybavenia strojov.

3.3.B Pre hnutelhé veci - pracovné pomôcky /notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná
elektronika/ sa dojednáva, že sa na tieto veci vzťahuje poistenie a územná platnosť
poistenia je: územie Slovenskej republiky.

3.3.9 V prípade, že časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní
prirodzene rýchle opotrebujú alebo znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia,
pásky, gravírovacie valce, poistky, tesnenia, reÍaze, pásy, laná, drôty, gumové
pneumatiky, predmety zo skla, porcelánu alebo keramiky, siete, tkaniny alebo
prevádzkové médiá (napr. mazivá, palĺvo, katalyzátory), tvorĺa súčasť poistnou
udalosťou postihnutých elektronických zariadení, poistitel'poskytne plnenie aj za tieto
veci.

3.3.10 Dojednáva sa, že pri poistení pojazdných pracovných strojov sú kryté aj škody na
sklených dieloch a častĺach stroja aj bez iného poškodenia stroja.

3.3.11 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje bez EčV, s prideleným ečv alebo registračnou značkou. Dojednáva
sa, že poistenie sa vzťahuje aj na motorové vozidlá s EČV, ktoré majú charakter
pracovných strojov a zariadení alebo, za ktoré sa pracovné zariadenia pripájajú.
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3.3.L2 Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.
3.3.13 Dojednáva sa, že poistenie pojazdných pracovných strojov sa vzťahuje aj na krytie

rizika havárie.
Haváriou sa rozumie náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka pojazdného
pracovného stroja s nepohyblivou prekážkou (napr. stena, stojaci automobil, atd'''.)
a stret je zráŽka pojazdného pracovného stroja s pohyblivým objektom (napr.
automobil, človek, zviera, .'.).

4' Rozsah poistenia - poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu:

4.I Poistenie pre prípad odcudzenia, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateĺ'sa
zmocnil poistenej veci nasledujúcim spôsobom:
4'7.I do miesta poĺstenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený

na jeho riadne otvorenie,
4.7.2 do miesta poistenia sa dostal iným preukázatelhe násilným spôsobom,
4'I.3 v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení

zanechal po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
4.7.4 miesto poistenĺa otvoril originálnym klÚčom alebo legálne zhotoveným

duplikátom, ktorého sa zmocnil krádeŽou vlámaním alebo lúpežným
prepadnutím,

4.L.5 do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom,
ktorý nie je určený na jej riadne otvorenie,

4.I'6 krádežou, pri ktorej páchatel' preukázatelhe prekonal prekážku alebo
opatrenĺe chrániace poĺstenú vec pred krádežou,

4.I.7 krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi
zobrané, pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po
nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný,

4.7.B ĺúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchatel' použil protĺ
poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej osobe násilie, alebo hrozbou násilia.

4.2 osobitné dojednania
4.2.7 Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci,

ak úmyselné konanie smerovalo k poškodenĺu alebo zničeniu poisteného
majetku, proti osobe poĺsteného alebo proti osobe vlastníka poisteného
majetku.

4.2.2 Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj ''vnútorný a vonkajší vandalizmus.
lzistenÝ aj nezistenÝ páchatel'/

4.2.3 Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné
zničenie poistenej veci spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom,
že vnikne do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí
predmet poistenia.

4.2.4 Vonkajší vandalizmus znamená , že iná osoba ako poistený spácha úmyselné
poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej poĺstenej veci.

4'2.5 Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem
iného chápe aj estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi
alebo grafitmĺ.

4.2.6 Dojednáva Sä, že poistené veci uložené na volhom priestranstve sú
zabezpečené pre prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené
svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje
použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a

4
t'
ĺ
I
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Pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte,
zvárací prístroj, uhlová brúska a pod.)

4.2.7 Pod pojmom,,poistenie na 1. rizĺko" sa rozumie,,poĺstenie na 1. riziko s
automatĺckým obnovením poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia
v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo
na poĺstné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného
obdobĺa za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu
vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia
vždy v pôvodnej výške.

4.2'B Pod pojmom Nová cena sa rozumĺe cena' za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnatelhú vec získať. Ide o veci
rovnakého druhu a účelu.

4'2.9 Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe
rozpočtov Vypracovaných na základe schválených cenníkov.

4.2'70 Dojednáva Sä, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach akceptovať
šetrenie Mestskou polícĺou a to do výšky škody 266,55 EUR.

4.2.I7 Dojednáva sa, že pri poĺstných udalostiach na veciach žiakov a zamestnancov
nebude poisťovňa vyžadovaťšetrenie políciou, do výšky predpokladanej škody
150,00 € na jedného poškodeného.

4.2'I2 Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektronĺky z motorového
vozidla za podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti
uzamknuté a poistená elektronika sa nachádzala v kufri, alebo uzatváratelhej
priehradke motorového vozidla alebo v priestore určenom na ich uloženie.

4.2.1'3 Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej repub|iky. Pri poistení
hnutelhých vecí sa dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť
hnutelhých vecí - pracovných pomôcok /notebooky, tlačiarne , diáre, mobily a
ĺná elektronika/ sa pre prípad krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta
pobytu /externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydlĺska,
ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín
Európskej únie/ a pohybu /motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá,
plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie/.

4.2.74 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje s EčV, bez rčV alebo registračnou značkou.

4.2.t5 Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.

4.2.L6 Dojednáva sa, Že poistenie sa vzťahuje aj na DPH, ktorú je poistený povinný
v zmysle zákona vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za poistené
veci v prípade poistnej udalosti.

4.2.I7 Dojednáva sa, že poisťovatel' nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné
úpravy a na demontáž a remontáž poškodených a ostatných nepoškodených
poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí
poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na
posudkového znalca, náklady na hl'adanie príčiny škody, náklady na zemné a
výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími
prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu,
prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky,
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náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR,
prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí,
vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo
náhradných dielov.

SPÔsoBY ZABEzPEČENIA HNUTEĽNÝcH VEcÍ PRoTI oDcUDzENIU

Zabezpečenie objektu:

Poistná suma do 5 000,00 EUR - uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho
systému/

Poistná suma do B 300,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca
vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky

Poistná suma do 16 600,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vloŽka zabraňujúca
vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný
d'alšízámok, bezpečnostná závora a oplechované dvere.

Poistná suma do 33 200,00 EUR- bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci
vytlačeniu, rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, d'alej prídavný bezpečnostný zámok.
Dvere zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené proti vysadeniu alebo
zabezpečené dvojitou závorou s uzamykatelhou bezpečnostnou zámkou.

Nad 33 200,00 EUR- trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS
napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.

Zabezpečenie pojazdných pracovných strojov:

V prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním do pojazdného
pracovného stroja, jeho krádežou alebo vandalským činom poisťovatel' poskytne
poistné plnenie za poškodený, zničený alebo odcudzený pojazdný stroj alebo jeho
časť ak pri opustení bol pojazdný stroj odstavený:

- na oplotenom pozemku alebo

- V mieste pod stálym dohl'adom alebo

- V uzamknutej garáži alebo

- na osvetlenom stráženom parkovisku

a súčasne pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu musí byť navyše uzamknutý
funkčnými zámkami na dverách.

Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, peňazí v
pokĺadniach, cenín, cenností, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný
spôsob zabezpečenia:

1) Pre dennú tržbu peňazí, cenín, cenností, stravných lístkov, cenných papierov,
ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov uložené počas prevádzky v uzamknutých
trezoroch v čase:

- od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,

- uložen|a peňazí v pokladni

- prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené
nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

. n€Pretržitá,bezprostrednáprítomnosťoprávnenejosoby,

o pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipuĺácĺe s peniazmi,
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. V prípade, ked'je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 35o,oo
EUR musia byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,

o pľ€ľlos dennej tržby do trezora v mieste poistenĺa musí byť vykonávaný
oprávnenou osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.

2) Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denná
tržba, ceniny, cennosti, stravné lístky, cenné papiere atd'. musí byť uložená:

- do výšky 4 350,00 EUR v uzamknutej miestnosti,

- do výšky 10 000,00 € v uzamknutej pokladni,

- do výšky 20 000,00 € v uzamknutom trezore. Miestnosťv ktorej sa trezor nachádza
musí byť v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené'

3) V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné
spôsoby zabezpečenia:

- do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou
alebo trezorovou schránkou (schránka z parkovacích automatov)

- do sumy 16 600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a
d'alšia osoba vybavená strelnou zbraňou ( napr. Mestská polícia )
- nad sumu 16 600,00 EUR - poverená osoba vybavená výhradne bezpečnostným
kufríkom v sprievode dvoch osôb vybavených strelnou zbraňou.

5. Rozsah poĺstenia - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla:

5.1 Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej vecĺ - sklo, sklenené
výplne, fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou /nápisy, malby,
gravírovanie, iná výzdoba na skle/, svetelné a neónové nápisy a reklamy - akoukolVek
náhodnou udalosťou okrem nasledovných prípadov.

5.2
5.2.r
5.2.2
5.2.3
5.2.4

5.2.5

Poistenie sa nevzťahuje :

na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
pri montáži a demontáži poistených vecí,
na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste
poistenia,
na škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných
hmôt.

osobitné dojednania:
Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena' za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnatelhú vec získať. Ide o vec
rovnakého druhu a účelu.
Poĺsťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Dojednáva sa, že pri poistenískla sa poistenĺe vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny,
presklené zábradlia, sklenené steny a steny z bezpečnostného skla a plexiskla
/ napr. steny zastávok/.
Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy,
svetelné nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
Dojednáva sa, že pri poistení na nové ceny uhradí poisťovatel'primerané náklady
na opravu alebo znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej vecĺ až do výšky

5.3
5.3.1

5.3.2
5.3.3

5.3.4

/)l'

5.3.5
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nákladov na jej znovunadobudnutĺe ku dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu
použitelhých zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v zmluve.

5.3.6 Poĺstenie sa dojednáVa na l. riziko. Pod pojmom "poistenie na 1' riziko" sa rozumie
"poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy - ak v priebehu
poistného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému
vzniklo právo na poĺstné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy
v pôvodnej výške.

6. Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v
priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane
nepresiahnu výšku 10o/o z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.

7. Dojednáva sa, že pri poistení majetku nebude poistitel'uplatňovať princíp podpoistenia.

Rozsah ooistenia' predmet poistenia a sooluúčasti - poistenie všeobecnei
zodpovednosti za škodu

B. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu
právnĺckých osôb:

B.1. Z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby
poisťovatel'za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na
náhradu škody, ktorá vznĺkla poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo
poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk)
vyplývajúcu zo vzniknutej škodY, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podl'a
príslušných právnych predpisov.

B.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na
také škody, pre ktoré bolo v dobe trvania poistenĺa poistenému prvýkrát doručené
písomné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody (poistný princíp
"claims made'') a škoda vznikla po 31.1I.20L4.

B.3. Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú
prevádzkovou činnosťou vrátane zodpovednostĺ za škodu spôsobenú vadným
výrobkom.

9' Predmet poistenia - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

9.1 činnosti vsúlade so zákonom č. 369/t99o z. z. o obecnom zriadení vznení
neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných
právnych predpisov a tiež činností vyplývajúce z rozhodnutí štátnych orgánov,

9.2 činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra a zriadbvacích lĺstín,

9'3 činnosti vykonávané subjektmĺ v zriadbvatel'skej a zakladatel'skej pôsobnosti
Poistníka,

9.4 činnostĺ sociálnej služby alebo v priamej súvislostĺ s ňou v zmysle zákona č.

. 44B/2ooB Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpĺsov a o zmene a
doplnení zákona č. 455/t99I Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov.

9.5 Poistenĺe sa d'alej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
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9.1.1 Regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolanĺa. Poistenie sa
vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov Poisteného.
Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje aj na regresné nároky z titulu
škody na zdravívzniknutej ako následok škodovej udalosti, ktorá nastala po
3L.1I.2074. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči
poistenému po skončení doby poistenia.

9.1.2 Nehnutelhosti v nájme. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného
za škodu na nehnutelhostiach, ktoré má Poistený v nájme, alebo ich z iného
dôvodu užíva.

9.1'3 Veci prevzaté. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť Poisteného za škodu
na hnutelhých veciach ktoré si Poistený alebo za neho konajúce osoby
požičali, prenajali alebo inak užívajú (napr. vystavovanie umeleckých diel)
alebo na veciach, ktoré Poistený prevzal za účelom spracovania,
prepravovania, opravy' predaja, úschovy, uskladnenia alebo vykonania
odbornej pomoci alebo ich z iného dôvodu užíva. Toto krytie sa nevzťahuje
na veci, ktoré Poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy.

9.1.4Vlastnícke právo. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené
výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnutelhostí, ktoré Poistený
vlastní, prenajíma, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokĺal'Poistený za takúto
škodu zodpovedá podl'a príslušných právnych predpisov.

9.1.5 Zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov. Dojednáva sa, že poistenie sa
vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na veciach, ktoré si u Poisteného
jeho zamestnanci odložili pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s
ním na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Pre účely
tohto poistného krytia škoda znamená aj krádež veci, ktorú si zamestnanec odložil
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, na mieste na to
určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, avšak len za predpokladu, že
ku krádeži došlo preukázatelhe násilným prekonaním fyzických prekážok alebo
opatreníchrániacich vec pred krádežou. KaŽdá krádež veci zamestnanca musí byť
šetrená orgánmi polície.

9.1.6 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú
odcudzením peňazí a cenností zamestnancov do sublimitu 664,00 € pre jednu
škodovú udalosť a 10 000,00 € pre všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas
jedného poistného obdobia.

9.7.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach.

9.7.7.L.1 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú na veciach, ktoré bolĺ ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho
zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti Poisteného spravidla spojené
odkladanie vecí, aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo
na mieste, kde sa obvykle odkladajú, pokial'Poistený za takúto škodu zodpovedá
podl'a príslušných právnych predpisov.

9.t.7.I.2 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu
spôsobenú odcudzením peňazí a cenností do sublimitu 1 000,00 € pre jednu
škodovú udalosť a 10 000,00 € pre všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas
jedného poistného obdobia.
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9.1.B Nadzemné a podzemné vedenia. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na
zodpovednosť za škody na nadzemných alebo podzemných vedeniach
akéhokollrek druhu.

9.1.9 Šroay spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku. Poistenie sa
nevzťahuje na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo
prevádzky akéhokolÝek motorového vozidla Poisteným. Táto výluka sa však
nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku
ak škoda nastane v dôsledku používania týchto strojov.

9.1.10 Plesne a huby. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu
z plesní alebo húb akéhokolVek druhu.

9.1.11 Infekčné choroby' Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu
vyplývajúcu z infekčných chorôb. Poistenie sa nevzťahuje aj na akékolÝek straty,
škody, nároky, náklady alebo výdavky akejkolVek povahy uhradené alebo
vynaložené priamo alebo nepriamo v súvislosti s:

a) akýmkolVek koronavírusovým ochorením alebo respiračným syndrómom (

napr. CoVID 19, SARS-CoV-2), ktoré dosiahne stav pandémie,

b) akýmikolVek prijatými alebo neprijatými opatreniami na prevenciu,
potlačenie, zmiernenie následkov v súvislosti s písm. a) tohto odseku.

9.7.I2štadióny. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu
z vlastníctva a prevádzky zábavných parkov, zariadení, štadiónov, tribún,
športovísk, detských ihrísk a obdobných zariadení.

9'1.13 organĺzácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri športovej
činnosti, slávnosti, slávnostnom sprievode alebo inej kultúrno-zábavnej akcii.

9.7.I4Krížová zodpovednosť. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu, ktorú Poistený spôsobí
inému z Poistených. Na poškodený subjekt sa pritom hl'adítak, ako by bol treťou
stranou, pričom poĺstenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené právnickej alebo
fyzickej osobe, v ktorej má Poistený majetkovú účasť.

9.1.15 Poistenie zabraňujúcich nákladov .

Dojednáva sa, že sa poistenie vzťahuje aj na:

a) náklady vynaložené Poisteným na zábranu bezprostredne hroziacej náhodnej
a neočakávanej škody, prĺ ktorej možno s dostatočnou pravdepodobnosťou
očakávať, že v blízkej budúcnosti nastane,

b) zmiernenie následkov škody pokial'boli primerané okolnostiam.

Poistenie zabraňujúcich nákladov sa nevzťahuje na akékolVek náklady
vynaložené Poisteným na údržbu, opravu' výmenu alebo zlepšenie
prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia.

9.1.16 Náhrady nákladov právnej obhajoby:

a) Poisťovatel'd'alej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom
vzniku práva na plnenie Poisťovatel'a za Poisteného výdavky:

- obhajoby Poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní
vedenom proti Poistenému,

- občĺanskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom,
ak toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti Poisteného alebo

ĺ
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výšky plnenia Poisťovatel'a, pokial'je Poistený povinný ich uhradiť, ako aj
všetky trovy právneho zastúpenia Poisteného ako aj trovy protistrán
v prípade, ak Poistený nebude mať v konaní úspech a vznikne mu povinnosť
nah rad iť trovy protistra ny,

ná klady mi mosúd neho prerokovávan ĺa nárokov poškodeného, vzni knuté
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokial' je Poistený povinný ich uhradiť,

náklady na zistenie príčiny vzniku škody.

g.7.17 šroay žiakov škôl a školských zariadení. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje
na zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach žiakov škôl a
školských zariadení v zriadbvatel'skej pôsobnosti Poisteného. Toto dojednanie sa
vzťahuje aj na školské úrazy a veci žiakov na výletoch, exkurziách, lyžiarskom a
plaveckom výcviku alebo iných akcií, súťažiacich odborných zručností a
vedomostí a podobných akcĺí organizovaných školou alebo školským zariadením
v zriadbvatel3kej pôsobnosti Poisteného alebo organizovaných inými subjektmi,
kde sú žiaci škôl a školských zariadení v zriad'ovateĺ'skej pôsobnosti Poisteného
vysielaní na takéto podujatia. Pre odstránenie pochybností zároveň platí, že
poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
študentmi škôl v zriadbvatel'skej pôsobnosti poistníka pri výkone odbornej praxe
alebo duálneho vzdelávania subjektom, v ktorých je takáto činnosť vykonávaná,
pokial'za ňu poistený podl'a všeobecne záväzných predpisov zodpovedá

9.1.1B Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade
zásahu do práva na ochranu osobnosti spôsobeného v dôsledku škody na zdraví
poškodeného a to vrátane nárokov uplatňovaných blízkymi osobami
poškodeného, ktoý utrpel škodu na zdraví (vrátane smrti). Poisťovatel'poskytne
náhradu nemajetkovej ujmy za poisteného iba na základe právoplatného
rozhodnutia súdu. Pre toto poistenie sa dojednáva sublimit vo výške 15.000,-
EUR pre jednu škodovú udalosť a pre všetky škodové udalosti počas poistného
obdobie celkovo vo výške 50.000,- EUR pre jednu a všetky škodové udalosti
počas poistného obdobia.

9.1.19 Poistenie sa vzťahuje aj na nároky návštevníkov poisteného v dôsledku škody na
motorových vozidlách zaparkovaných V garáži alebo na parkovisku
prevádzkovaných poisteným za predpokladu, že poistený za ňu zodpovedá.

9.7.2o Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú realizáciou
demolačných alebo búracích prác.

9.I.2I Poistenie sa vzťahuje aj na organizácie v zriadbvatel'skej pôsobnosti Poisteného,
ktoré vznikli po tom, ako táto poistná zmluva nadobudla platnosť a účinnosť, za
predpokladu, že boli Poisteným nahlásené. Na poistenie týchto novovzniknutých
organizácií sa budú vzťahovať podmienky.

9.7.22Poistenĺe sa vzťahuje aj na škody vyplývajúce zo vzájomných nárokov
spolupoistených osôb'

ĺ|
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Clánok III.

Miesto ooskvtnutia službv

1. Poistenie majetku sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Poistenie
zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a geografĺcké
územie Európy.

článok Iv.

Spôsob a podmienky doiednávania poistných zmlúv' ooistenia

1. Na základe tejto rámcovej dohody budú uzatvorené poĺstné zmluvy pre poistníka
v súlade s rámcovou dohodou, pričom v každej poistnej zmluve budú použité poistné
sadzby a rozsah poistených rizík dohodnuté v tejto rámcovej dohode.

2. Poistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka a touto rámovou dohodou. Súčasťou poistných zmlúv budú vždy všeobecné
poistné podmienky poisťovatel'a pre tento druh poĺstenia, ktoré sú zároveň aj Prílohou
č. 2 tejto rámovej dohody, pričom dojednania tejto rámcovej dohody majú prednosť
pred ustanoveniami všeobecných poistných podmienok poisťovatel'a pre jednotlivé
druhy poistenĺa.

3. Poisťovatel' nemôže znížit požadovaný rozsah poistenia svojimi všeobecnými poistným
podmienkami, osobĺtnými poistnými podmienkami (d'alej len ,,oPP'') ani zmluvnými
dojednaniami (d'alej len ,,Zmĺuvné dojednania"). V prípade ak by všeobecné poistné
podmienky, oPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkolVek
spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podl'a
čl. II. tejto rámcovej dohody, majú ustanovenia definované v rozsahu podl'a tejto
rámcovej dohody prednosť pred akýmikolVek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými
vo všeobecných poĺstných podmienkach, oPP a Zmluvných dojednaniach.

4. V prípade vzniku nového subjektu sa bude poistenie riadiť podmienkami dohodnutými
touto rámcovou dohodou. Nový subjekt bude automaticky zahrnutý do zoznamu
poistených, zaslaním oznámenia poisťovatelbvi zo strany poistníka.

5. Poistenie majetku je dojednané na nové ceny. Pri poistení na nové hodnoty sa nebude
brať do úvahy miera opotrebenia a poisťovatel' uhradí primerané náklady na opravu
alebo znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej veci až do výšky nákladov na jej
znovunadobudnutie ku dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu použitelhých
zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v zmluve. Poisťovňa nebude uplatňovať
princíp podpoĺstenia.

6. Pod pojmom ,,poistenie na 1. riziko" sa rozumie ,,poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy' - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko
nastala poistná udalosť' a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovatel'
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. obnovenie poistnej
sumy poisťovatel' urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej
udalosti do konca poĺstného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je V priebehu
poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
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7 ' Poisťovatel' sa zaväzuje, že na žiadosť Poistníka vystaví písomné potvrdenie o poistení
majetku alebo o poistení zodpovednosti za škodu poisteného Poistnou zmluvou.

B. Poistné plnenie z poistenia majetku sa poukazuje na účet poĺstníka. Vybavovací list -
oznámenie o poistnom plnení bude zaslaný poistníkovi.

9. Poistné plnenĺe z poistenia zodpovednosti za škodu sa poukazuje poškodenému.
Vybavovací list - oznámenie o poistnom plnení bude zaslaný poškodenému a na
vedomie poistníkovi.

10. Poisťovatel' je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrťročne do 10-
tich kalendárnych dní nasledovného mĺesiaca. Súčasťou tohto zoznamuje vyhodnotenie
aktuálnej škodovosti.

článot v.

Polstné' platobné oodmienkv a fakturácia

1. Cena za predmet rámcovej dohody bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z' o cenách v znení neskorších predpisov, výsledkov verejného
obstarávania, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poistitel', a v súlade s cenovou
ponukou predloženou poistitelbm, ako cena maximálna.

2. Maximálna celková hodnota všetkých plnení počas trvania platnosti a účinnosti tejto
rámcovej dohody za všetky poskytnuté poistenia v rámci plnenia predmetu rámcovej
dohody čiastkovými PZ, ktoré sa predpokladajú, je stanovená ako konečná a nesmie
prekročiť sumu 67 376,00 Eur.

3. Cena poistného stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania za obdobie
trvania rámcovej dohody, t.j. za obdobie 48 mesiacov, za predmet poistenia a všetky
riziká podlä prílohyč. 1ktejto rámcovej dohode predstavuje 63 364,00 EUR (slovom:
šesťdesiattritisíctristošesťdesiatštyri eu r)

Riziko
Ročné poistné v EUR

Poistenie majetku a zodpovednostĺ za škodu 15 841,00

Celkové ročné poistné 15 841,00

Celkové poistné za dobu trvania rámcovej
dohody 48 mesiacov

63 364,00

Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti uvedené v prílohe č. 1 k tejto
rámcovej dohode sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania zmluvy.

Cena za predmet tejto rámcovej dohody zahŕňa všetky náklady poistitel'a vrátane
akýchkolVek daní, poplatkov a iných súvisiacich služieb alebo d'alších nákladov
poistĺtelä alebo inej tretej osoby spojených s plnením tejto rámcovej dohody.

Poistitel'vyhlasuje, že takto stanovená cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady
a primeraný zisk. Poistitel' súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá
s prihlĺadnutím na všetky okolnosti akékolVek d'alšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v
tejto rámcovej dohode a ktoré by musel znášať poistník.

Poistník bude štvrt'ročné poistné uhrádzať poistitelbvi na základe faktúr s 3o _

dňovou lehotou splatnosti počítanej odo dňa riadneho doručenia faktúry
poistníkovi. Úhradou faktúry sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie deň
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odpísania finančných prostriedkov z účtu poistníka v prospech účtu poistitel'a. V
prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane banky, nie je
poistník po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. Ak deň splatnosti
faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší
nasĺedujúci pracovný deň.

Forma platenia poistného: bezhotovostný platobný styk, bez zálohovej platby.
Poistitel'nemá nárok na preddavok na poistné.

Spôsob platenia poistného: prevodným príkazom na úhľadu, VS: číslo poistnej
zmluvy

Platenie poistného: štvrt'ročne, bez prirážky za področnosť

Faktúra musí obsahovať:

10

11

a) náležitosti v zmysle zákona č. 222/2oo4 Z' z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
znení,

b) číslo čiastkovej poistnej zmluvy

c) špecifikáciu ceny predmetu čiastkovej poistnej zmluvy

L2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto rámcovej dohode,
poistník je oprávnený vrátiťfaktúru poistitelbvi na doplnenie s uvedením nedostatkov,
ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry poĺstníkovi.

13. V prípade omeškania poistníka so zaplatením poistného z jednotlivej faktúry má
poistitel'nárok na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej ustanovením $ 3
nariadenia vlády SR č. 87/L995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
občianskeho zákonníka.

14. Poistitel' nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkolÝek svoju
pohl'adávku vyplývajúcu z poistnej zmluvy proti pohlädávke poistníka.

čIánok vI.
Trvanie rámcovei dohodv

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 48 mesiacov' a to od
0I.oL.2022 o 00:00 hod. do 3t.I2.2o25 o 24:00 hod. alebo do vyčerpania finančného
limitu uvedeného v čl. V ods. 2 tejto dohody, podl'a toho, čo nastane skôr.

Poistenie začína od dátumu účinnosti jednotlivých poistných zmlúv ako začiatok
poistenia a dojednáva sa na dobu určitú počas účinnosti Rámcovej dohody, resp. podl'a
ustanovení nasledujúceho bodu.

3. Lehota poskytnutia služby/poistenia

a) začiatok poistenia odo dňa nadobudnutĺa účinnosti poistnej zmluvy (čiastkovej
zmluvy podl'a rozsahu a podmienok tejto rámcovej dohody (od 00:00 h),
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b) koniec poistenia do dňa ukončenia účinnosti tejto rámcovej dohody (do 24:00 h),
v odôvodnených prípadoch termín ukončenia poistnej zmluvy/rámcovej dohody sa
môže preoížiť do doby podpísania novej rámovej dohody, najviac však 48 mesiacov.

4. Poistným obdobím je jeden kalendárny rok.

5. Túto rámcovú dohodu možno predčasne ukončiť:

5.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

5.2 poistenie zaniká v súlade s ustanoveniami s B00 a nasl. občianskeho zákonníka.

Poistenie môže zároveň vypovedať poisťovatel'ako aj poistník do dvoch mesiacov po
uzavretí rámcovej dohody/poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a výpoved'
musí byt urobená písomne doporučenou zásielkou alebo prvou triedou prípadne inou
primeranou cestou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto rámcovej dohode/
poĺstnej zmluve. Výpoved'začína plynúť dňom nasledujúcim po dnĺjej doručenia druhej
zmluvnej strane, resp. dňom nasledujúcim po dni odmietnutia druhej zmluvnej strany
túto výpoved'prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka
s výpovedbu ako nedoručená alebo nedoručitelhá, považuje sa takáto zásielka za
doručenú dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie
v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo
poĺstitel'a zapísané v príslušnom obchodnom regĺstri a adresa poistníka uvedená v tejto
rámcovej dohode/ poistnej zmluve.

5.3 písomným odstúpením od rámcovej dohody v zmysle zákonných ustanovení alebo
ustanovení tejto rámcovej dohody.

6. Poistník je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody z nasledovných dôvodov:

6.1. strata nevyhnutnej kvalifikácie poisťovatel'a, vrátane, ale nielen, strata oprávnenia
na vykonávanie činností, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto rámcovej
dohody,

6.2. poskytnutie plnenia V rozpore s čl. II tejto rámcovej dohody,

6.3. neposkytnutie súčinnosti poisťovatel'a, v dôsledku čoho sa podstatným spôsobom
sťažiĺo alebo obmedzilo plnenie povinností poistníka podl'a tejto rámovej dohody alebo
sa toto plnenie znemožnilo.

7. odstúpenie zmluvnej strany od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí
byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod
odstúpenia, inak je neplatné. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto rámcovej dohody sa
považuje V konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia alebo
odmietnutím toto odstúpenie prevziať druhou zmluvnou stranou. Ak sa v prípade
doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpením ako nedoručená alebo
nedoručitelhá, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom pošta vykonala
jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej
zásielky); pre doručovanĺe je rozhodné sídlo poistitel'a zapísané v príslušnom
obchodnom registri a adresa poistníka uvedená v tejto rámcovej dohode.
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článok vII.
Vvužitie su bdodávatel'ov

1. Poisťovatel' je oprávnený plniť túto rámcovú dohodu aj prostredníctvom tretích
subjektov a to subdodávatelbv, pričom poisťovatel' v takom prípade zodpovedá za
včasné a riadne poskytovanie plnenia predmetu tejto dohody ako by ho poskytovat sám.
Na subdodávatel'a sa vzťahuje povinnosť zápisu zo Registra partnerov verejného
sektora, ak je relevantné.

2. Zoznam všetkých známych subdodávatelbv v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody
je:

obchodný názov, sídlo:

osoba oprávnená konať za
subdodávatel'a (meno,
priezvisko a adresa pobytu):

Dátum narodenia:

3. V prípade potreby zmeny subdodávatel'a oproti subdodávatelbm uvedeným v bode 2, je
poisťovatel'povinný predložiť poistníkovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy
sa o tejto skutočnosti dozvedel, ĺnformácie o novom subdodávatelbvi v rozsahu
uvedenom v bode 2 tejto rámcovej dohody.

4. Poisťovatel' je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, na
základe ktorej bude zabezpečované plnenie predmetu plnenia tejto rámcovej dohody a
s poistníkom uzavrie dodatok k tejto rámcovej dohode, ktorou dôjde k zmene údajov
uvedených v bode 2 rámcovej dohody.

5. Poisťovatel' je povinný pri výbere subdodávatel'a postupovať tak, aby vynaložené
náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne a
tak, aby subdodávatelia podiel'ajúci sa na poskytovaní predmetu rámcovej dohody boli
dostatočne kvalifikovaní a mali potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k
poskytovaniu predmetu rámcovej dohody.

6. Poĺsťovatel'nie je oprávnený bez súhlasu poistníka meniť o/o podiel subdodávok u svojich
subdodávatelbv uvedených v bode 2 rámcovej dohody. Zároveňje povinný zabezpečiÍ.,
aby subdodávatelia uvedení v bode 2 rámcovej dohody nezadali svoju subdodávku resp.
jej časť žiadnemu ĺnému subdodávatelbvi. Poisťovatel' nie je oprávnený zadať. svojim
subdodávatelbm ani žiadnym tretím osobám poskytovanie celého predmetu tejto RD.

čIánok VIII.
Zmena dohodv

Túto dohodu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými
písomnými dodatkami, pokial'tieto nebudú v rozpore s $ 18 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto rámcovej dohody, a ktoré sa po
podpísanístranami dohody a po nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej neoddelitelhou
súčasťou.

Túto dohodu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto dohode počas
jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
a) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. v ods. 3 tejto dohody smerom nadol,
b) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu

termínu plnenia z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc
alebo z dôvodu vzniku nepredvídaných prekážokzo strany poistníka,
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c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovatel'a novým
poĺsťovatelbm, za podmienky, že tento poisťovatel' spíňa pôvodne určené
podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného poisťovatel'a v dôsledku
jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,

d) poisťovatel'uplatní ustanovenie čl. VII ods. 3 tejto dohody.
e) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr.

zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).

0 poisťovatel' v priebehu plnenia ponúkne nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé
druhy poistenia uvedených v prílohe č. 1 k tejto dohode.

Každa strana dohody je povĺnná písomne (faxom, e-mailom aĺebo doručovatelbm
listových zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej strane dohody všetky prípadné
zmeny týkajúce sa ustanovení tejto dohody, a to najneskôr v lehote piatich
pracovných dní odo dňa, ked'sa o zmene dozvedel.

čtánok Ix.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkolÝek forme,
urobia všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby boĺ v čo najlepšej možnej
miere naplnený predmet tejto rámcovej dohody a neboli porušené alebo ohrozené
práva druhej zmluvnej strany z tejto rámcovej dohody.
Tento záväzkový vzťah sa spravuje príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike. Vo veciach neupravených touto rámcovou
dohodou sa zmluvný vzt(.ah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov
platných v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. $ 2
zákona č. 786/2009 Z. z' o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva pre
poistníka/ poisteného pri tejto rámcovej dohode a poistných zmluvách uzatvorených
na základe tejto rámcovej dohody (d'alej spolu len ,,poistnej zmluve") samostatný
finančný agent. Samostatného finančného agenta oznámi poistník úspešnému
uchádzačovi po uzavretí rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že
správa tejto rámcovej dohody, poistnej zmluvy a likvidácia poistných udalostí z tejto
poistnej zmluvy bude realizovaná pre poistníka/poisteného výlučne prostredníctvom
samostatného finančného agenta.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajÚce z tejto rámcovej
dohody, obligatórne formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov.
V prípade, že spor sa nevyrĺeši zmierom, ktorákolÝek zo zmluvných strán je oprávnená
predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu SR.
Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, Že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto rámcovej dohody' resp. jej časti na iný
subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade
porušenia tejto povinnostĺ jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná azároveň druhá zmluvná strana bude
oprávnená od tejto rámcovej dohody odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu,
ked'bolo písomné oznámenĺe o odstúpení od tejto rámcovej dohody doručené druhej
zmluvnej strane.
Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody nie sú celkom aIebo sčastĺ platné alebo
účĺnné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo
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účinnosť ostatných ustanovení tejto rámcovej dohody. Namiesto neplatných alebo
neúčinných ustanovení tejto rámcovej dohody a na vyplnenie medzier sa použije
právna úprava, ktorá, pokial' je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a
účelu tejto rámcovej dohody, pokial' pri uzatváraní teito rámcovej dohody zmluvné
strany túto otázku brali do úvahy.

7 . Pokial'v tejto rámcovej dohode nie je dohodnuté inak, zmluvné strany sa dohodli, že
zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručĺť svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej
strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane alebo
zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú
v záhlavítejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná
strana doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokolVek dôvodu
neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím troch dní odo dňa jej
odoslania na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorej bola zásĺelka určená
a odoslaná.

B. Meniť alebo doplňovať obsah tejto rámcovej dohody je možné len v súlade so ZVo, a
to formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných
strá n.

9. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informácĺou o
podmienkach uzavretia tejto rámcovej dohody v súlade s opatrením Národnej banky
Slovenska č. B/2018 z 29. mája 201B v zmysle 5 70 ods. 4 zákona č' 39/2015 z. z'
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov.

10. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že táto rámcová dohoda je povinne
zverejňovanou zmluvou a poistník túto zmluvu v zmysle zákona č. zlLlzooo Z' z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneníniektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) zverejní na svojom webovom sídle.

11. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle $ 47a občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle poistníka.

12. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží 2
rovnopisy rámcovej dohody a poisťovatel'obdrží 1 rovnopis.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto rámcovú dohodu uzavreli na základe slobodnej vôle,
táto rámcová dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, túto rámcovú dohodu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.

14. Prílohami tejto rámcovej dohody, ktoré tvoria jej neoddelitelhú súčasť, sú:

Príloha č. 1: Ročné sadzby a zoznam majetku

Príloha č. 2'rvšeobecné poistné podmienky poisťovatel'a

V šali dňa

Za poistníka:

V Bratislave, dňa

Za poisťovatel'a:

*

d

Ing. Ľubor Beňo, prokurista

(/

l
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prílohač'1kRD
ver.jnÝ obíarávatér: Méío šará, Nám.íié svát.j1.ojice č'7,921 !5 šaía
Pŕédm€tŕkálky: zaberpečénie poiíňých ilužieb pr. MÉío šalô
&sťl: Poií€nié najetku a !oiý.nie rodpovédnodi z. škodu

Ročné sadzbY poistenia
obchodné meno uchádzača: PREMlUM lnsuÍance company timited, pobočka poisťovne z iného čl€nského štátu

Adresa sídla: Námestie Mateia Korvína 1, 8u 07 BÍatislava, Slovenská republika
lČo: 50 659 669

Dlč:412oo66170

štatutáÍny zástupca : lng. Ľubor B€ňo, prokuIista

ldrui€né živ.ĺné

Poĺ'tná 5ume spoIuúčasĺ

'úboŕvl.slného 
a cud.ieho nehnut€ĺného majettu - budory, halyvátan€ *.vebných iúčadi,

pŕísluš.n*va a ob*eEniä hmotného maiétku
90 0m 000,m €

5% min' 165,m €

0,08c 7 2ú'N c

9úbor vla5tného a cud.i€ho hnut€rného ma'€tku vétan. strcio9 pŕĺírciov a r3.iad.ní, inv.ntáru,
pojazdných pBcovných *rojov, vméleckých dĺel, zbieŕok a exponótoÚ mobiliáru, drobného d|hodobého
hmotného majetku, o5tatného dlhodobého hmotného maietku, májéitu v oPeEtívne'.vid€ncij a

1 700 000,00 € 0,08c 135,00 €

'.niazE cenin' cennostL cenné véci, stÉvné lístkya listanné Papier. v tre.or€ a potladnia€h _ vlastné a
:udli€

10 o0o,o0 € 5,m 50,m €

ráklady poiudkového znalca

50 o0o,o0 € 2,ffi lm,m €

látladY na híadanie príÉinY škody

láklady na zemné a uikopové práce

ráklady na spoiené 
' 

dodatočnými, projektoýými a plánovacimi pÍácami

látlady spojené s expresnou ä let€ckou dopravou zo sR a zahÍaničia

náklady za nočnú prácu, pÍácU nadčas, v sobotu a nedéÍU a počas sviatkov, ako ai exprésné pripl.tky

náklady na cestovné a ubytovaci€ náklady pre technikov zo zahraničia ai 5R

nákladY za uniknutú vodu z potíubí /vodné a stočné/

746-00 €

Predmet Doiitenia

iúbor n€hnuterného maietku - budow, haly, í.vby vÉtane íavebný€h.účaíía t*hnoló8ĺí budov a

távi€b - dŕoiné a .l€ktľonické Príslušenstvo. hnut€rného majetku vnĺtané írcjo[ príírojov a
!ariad€nĹ inv€ntád, Pojatdných pňcovný.h írojou umél*kýlh diel, 

'bi.ŕoká 
exponátov, mobĺliáru,

'robného 
dlhodobého hmotného mej€tl!, oíatného dlhodobého hmotného maj€tku, ma.i.tku v

'p€ntívnej 
evidenciie podsúvahovom účtq ob*ännie hmotného maietkU, lá5ob, objcktov veŕéjného

)rvetlenĺa ä dopmvného rnäčénia, skládka ĺKo

1@ @o,o0 €

30,m

10,m 1m,m €

'enia!e, c.nintr cennoíi cénné v*i, snvĺé lííkY a lktinné papier€ v tr€zor€. pokladnia.h _ vladné ä
;ud.ĺe

10000.00 € 15,m 150,m €

zs o0o,oo € ĺsm 375,m€

-íT'íE"

riziko vandalizmus (okrem

P.edmet poj*enia

iúbor vladných a cudzích írciou poja.dných Pncovných írciov, príírcjova rariad.ní, .lektŕonikya
|trhnolo8ického wbavenia budoÚ hál a savi€b - írojnéa él.fttronĺcké Príslušen*vo

2o0 @qoo €

s% nin. 1@,m€ nová cena, 1' íhiko

10,ffi 2m,m€

láklady posudkového znalca

33 00o,m € 20,m 660,@ €

lákladv na híadanie DÍičinv škodv

náklady na z€mné a ý/kopové práce

nákladV spoiené s dodaiočnými, proiektovými a !lánovacÍmi Drácami

náklady spojené 5 expresnou a leteckou dopÍavou z sR a Žahraničia

náftlady Ža nočnú prácu, pÍácu nadča5, vsobolu a neder! a počas svjatkov, ako aj expresné prĺplatkY

náklady na cesovné a ubytovacie náklädy pÍe technikov zo zahraničia áj 5R

Predm€i poisteniô Poi!tná iuma spôsob poistenia spoluúč.5ť
RoĹsád'ba

RočnÉ poistné v €

'3o0@'m 
€ limit plnenia 30'm € Ľ.m 3 95o-m€

3 grc,@ €

pre

Mobilióŕ 'hnuteľhý nojetok nÚthódzaiúci so v eŔ.riéroch nesta (nopÍ' zoÍiad.nie ihrĺsk, šnýkolky, lovičky' shetné koše' .'.)

povodeň, zóplovo 6 64oM,N€

Predmet poirtenia
I

'úbor 
pevňe vsadenóho alebo osadeňého stle wpĺň.iúc€ho vonkajšie otvory budov a íavi.b /vnátän.

lólaí, náPĺsova Balieb/, súborsklenných puho9 skl.nných vhŕín, skl€nných *ien vo vnútŕi budoq sklá
3 500,00 € o,m € nová cen., 1' rkiko 210'm €,a,*l

IOCNE POISTNESPOLU:

,]

V Bratislave, dňa 08.11'2021



PREMIUM
INSUBANCE COMPANY

cunot ĺ Úvodné ustanovenia

1. Poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami 0bčianskeho zákonníka,
poistnou zmluvou a poistnými podmienkami uvedenými v poistnej zmluve.

2' 0krem ýchto všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku
(dalej len ''VPPM') 

môžu byt podmienky poistenia upravené osobitnými
poistnými podmienkami, doplnkov'ými poistnými podmienkami a
ustanoveniami poistnej zmluvy.

3. V prípade ak sa ustanovenie VPPM rôzni s ustanovením osobitných
poistných podmienok, má prednosť ustanovenie osobĺtných poistných
podmienok' Pokĺal' nie sú ustanovenia VPPM odlišné v rovnakej veci
s ustanoveniami osobitných poistných podmienok, platĺa zároveň
ustanovenia oboch. To isté platí aj vo vzt?hu medzi ustanoveniami
poistnej zmlury' doplnkovýmĺ poistnými podmienkami, osobitnými
poistnými podmienkami a t'ýmito VPPM pričom nadradenosť ustanovení
dokumentov je v rovnakom poradí ako sú dokumenty uvedené. Pre
vylúčenie pochybností' ustanovenia poistnej zmluvy majú prednosť pred

ustanoveniami všetkých poistných podmienok.

CEnot 2 Predmet poistenla

1. Predmetom poistenia sú jednotlivé hnutelhé veci anehnutelhosti alebo
ich súbory alebo výbery uvedené v poistnej zmluve. Poistenie sa na tieto
veci vztahuje' ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, iba za
predpokladu, že sú evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej
evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov. Majetok,
ktonj prestal byt súčastbu súboru prestáva byt poistený.

2. Pri poistení súboru majetku sa poistenie vzthhuje aj na:
(a) časť poisteného súboľu majetku, ktoný poistený preukázatelhe

nadobudol, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z objektívnych príčin
neviedol vo svojej účtovnej evidencii,

(b) majetok' Koý sa stal súčastbu tohto poisteného súboru až po

uzavretí poistnej zmluvy.

3. Predmetom poistenia je majetok:
(a) vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného, tzv. vlastný

majetok,
(b) vo vlaslníctve tretej osoby, tzv. cudzí majetok, ktoný poistený

uvedený v poistnej zmluve:
(D užíva nazáklade písomnej dohody, alebo
(iD prevzal pri poskytovaníslužby na základe písomnej zmluvy,

objednávky alebo zákazkového listu.

článot 3 Pois{né ľiziko

1. Poistné riziko predstavuje možné príčĺny vzniku škody na predmete
poistenia. Poistné riziká sú špeciÍikované v osobitných poistných
podmienkach' doplnkovtých poistných podmienkach alebo poistnej

zmluve. Poistenie sa vztähuje len na tie poistné rizĺká' ktoré sú dojednané
v poistnej zmluve.

2. Poistenie sa vztähuje na predmet poistenia aj v prípade ak bol poškodený,

zničený alebo stratený v príčinnej súvislosti s poistnou udalostbu, ktorej
príčinou bolo poistné riziko dojednané v poistnej zmluve.

oánor 4 Ušeobecné Yfluky z poislenla

ĺ. Poistenie sa nevzťahuje na škody anáklady akéhokolvek druhu
zapríčinené alebo spôsobené v príčinnej súvislosti s/so:
(a) teroristickýmčinom,
(b) následkom vojnouých udalostí bez ohladu na to či vojna bola alebo

nebola vyhlásená, aktom zahraničného nepriatelstva, občianskou
vojnou,

(c) vyhlásením vtýnimočného stavu, revolúciou, povstaním, vzburou,
štátnym prevratom, vojenským prevÍatom, zabavením, rekviráciou
pre vojenské účely'

(d) demonštráciou, vnútornými nepokojmi, šbajkom, vrjlukou z práce,
(n) rcprcsívnymi zásahmi štátnych orgánov alebo verejnej správy,

PREn/iluM VPPM 2020/0'l

PREMlUM lnsurance Company Limited, pobočka poistbvne z iného členského štátu

Ušeobecné poistné podmienky
pľe poistenie majetku

0 pôsobenĺm jadrovej energie, jadrového žĺarenia akéhokolvek druhu,
rádioaktívnou kontamináciou alebo znečistením,

(s) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo
vedomou nedbanlivostbu poistníka, poisteného alebo inej osoby
konajúcej na ich podnet alebo pokyn'

(h) znečistením, kontamináciou vrátane pľesakovania, zamorením pôdy,
vôd vrátane podzemných vôd, ouzdušia' resp. Životného prostredia,

(i) hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a akýmikolvek
vedľajšĺmi produktmi alebo zamorením z nich vzniknut'ých
(mykotoxĺny, spóry a pod.)'

0) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti' teplotných' chemických,
eleKrických alebo mechanichich vplyvov,

(k) v dôsledku korózie, oxidácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo
únavy materiálu'

(|) trvalým vplyvom prevádzky' pľiľodzeným opotrebovaním alebo
starnutím, predčasným opotrebovaním,

(m) pohybmi pôdy spôsobených l'udskou činnostbu (vibrácie' sadanie
pôdy a pod')'

(n) stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, skreslením
alebo modiÍikáciou elektronických dát alebo softvérového vybavenia
z akejkolVek príčiny (zahŕňajúc, ale nie limitujúc počítačové vírusy,
malware, hackerský útok) alebo zníŽením/obmedzením funkčnosti,
pouŽitelhosti alebo ceny z toho vyplývajúcĺch'

(o) vedomým požiťm alkoholu, drog alebo zneužĺtím liekov poistníkom
resp. poisteným alebo inou osobou konajúcej na ich podnet alebo
pokyn' blízkou osobou poistníkovi resp. poistenému alebo osoby
Žijúcej v spoločnej domácnosti s poistníkom resp. poisteným,

(p) vadou alebo nedostatkom, ktoÚm/-i trpela poistená vec už v dobe
uzatvorenia poistenia a ktoré mali alebo mohlĺ byt poistníkovi resp.
poistenému známe bez ohladu na to' či boli známe poistbvatelbvi,

(q) akýmkolvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu územnej
samosprávy, súdnym rozhodnutím alebo inými úradnými
opatreniami, uskutočnenými na iné účely než na zamedzenie vzniku
alebo zmenšenie rozsahu poistnej udalosti,

(r) stratou alebo znížením historickej, kultúrnej, umeleckej aĺebo
zberatel'skej hodnoty,

(s) čisbými finančnými škodami'
(t) zmluvnými pokutami, úrokmi z omeškania, akýmikol'vek inými

sankciami, zárukami alebo garanciami (Íinančné plnenie, produKové
záruky' reÍundácia a pod.), úvermi,

(u) banskou činnostbu.
2. Poistenie sa dhlej nevztahuje na škody na nadzemných prenosovtich

a distribučných sústavách vrátane vodičov, káblov, stípov, stožiarov, veží,
iných podporných konštrukcií a akýchkolVek zariadení, ktoré sú k nim
pripojené za účelom prenosu alebo distribúcie elektrickej energie,
teleÍónneho alebo telegraÍného signálu a všethlch komunikačných
signálov či zvukových (audio) alebo obrazovtých (video)' Z poistenia sú tiež
vylúčené škody spôsobené pri prenose a distribúcii elektrickej energie,
teleÍónnych alebo telegraÍných signálov a všetkých komunikačných
signálov. Táto výluka sa nevzthhuje na inštalácie vo vnÚtri poistených
nehnutelhostí, poistených prevádzkových priestorov v rámci
nehnuteľností a na inštalácie umiestnené na poistených
nehnuteľnostiach.

clánot 5 Územná platnoď polstenia a mieďo polstenia

1. Ak nie je vpoistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzthhuje na
poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na mieste, lĺtoré je

uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

2. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádza!úce sa na
území Slovenskej republiky' vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo
katasľálnym územím a číslom parcely (pozemku)' kde sa poistené veci
nachádzajú' ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

3. Miestom poistenia pre:

(a) pracovné stroje samohybné, pracovné stroie nesené a stľoje, ktoré
sÚ prípojnými vozidlami,

Ll7



GÉnor 9 Hmit poistného ptnenia, poistenie na pľĺé ľiziko
'l. Vpoistnej zmluve môžu byt dohodnuté limity poistného plnenĺa pre

jednotlivé predmety poistenia, súbory vecí, výbery vecí' jednotlivé poistné

riziká alebo skupiny poistných rizík. Tento spôsob poĺstenia a výška limitu
poistného plnenia musia byt vlýslovne uvedené v poistnej zmluve.

2. Limit poistného plnenia sa dojednáva v rámci poistnej sumy predmetov
poistenia a teda nenavyšuje ich poistnú sumu.

3. Poistením na prvé riziko sa rozumie prípad ak sa po dohode poĺstbvatela
a poistníka, alebo akceptácĺi návrhu poisťovatel'a poistníkom dojednáva
pre poistenú vec poistná suma nižšia ako ie jej poistná hodnota' Tento
spôsob poistenia musí byt vtýslovne uvedený v poistnej zmluve,

4' Poistná suma dojednaná pri poistení na prvé riziko a lĺmit poistného
plnenia predstavujú hornú hranicu poistného plnenia poisťovatela pre
jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktoré nastanú vjednom poistnom

období.

5. Poistbvate|' a poistník sa môŽu v poistnej zmluve dohodnúť na tzv.
automatickej obnove poistnej sumy pri poistení dojednanom na prvé

riziko. V takomto prípade sa po výplate poistného plnenia obnoví poistná
suma na pôvodnú výšku' tj. navýši sa o rozdiel vzniknutrý zníŽením
poistnej sumy v dôsledku tlýplaty poistného'plnenia' Poistník je povinný

doplatĺť pomerné poistné zodpovedajúce navýšeniu poistnej sumy. Pre
zamedzenie pochybností' v prípade ak by nárok na odškodnenĺe z poistnej

udalosti prevyšoval dojednanú poistnú sumu pri poistení na prvé riziko,
tak v'ýška poistného plnenia je ohraničená dojednanou vtiškou poistnej

sumy a nie je možné si nárokovať na doplatenie poistného plnenia

z obnovenej poistnej sumy.

čÉnok lo Poistné

1. Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu poskytovanú zo
strany poistbvatel'a v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou. Výšku
poistného stanovuje poistbvatel'. Poistné uhrádza poistník vo vtýške

a termínoch splatnosti dohodnuttých v poistnej zmluve. Výška poistného,

termín splatnosti poistného a uýška splátky poistného v prípade platenĺa
poistného vo Íorme splátok musia byľ uvedené v poistnej zmluve.

2. Časť poistnej doby, za ktorú sa platí poistné sa nazýva poistné obdobie.
Pokial'nie je v poistnej zmluve uvedené inak, tak pri poistení:

(a) na dobu neurčitú je poistným obdobím jeden rok (1 poistný rok' tj.
365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp. 366 dní pri
prestupnom roku),

(b) na dobu určitú' pri období kratšom ako jeden rok sÚ poistná doba
a poistné obdobie totožné.

3. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostĺach, na
základe ktoných sa stanovila uýška poistného, poisťovateľ je oprávnený
dňom tejto zmeny upraviť výšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto
zmeny.

4. Poistbvatel'má právo na poistné za časový interval vymedzený vznikom
a zánikom poistenia. Ak poistenie zanikne pred uplynutím poĺstného

obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovatel' je povinný

zvyšujúcu časť z uhradeného poistného vrátit'. V prípade ak nastala
poistná udalosť a dôvod dhlšieho poistenia ým odpadol (napr. krádeŽ,
zničenie poistenej veci), patľí poistbvatelbvi poistné do konca poistného
obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť.

5. Poistné sa povďuje za zaplatené načas, ak je pripísané na bankovti účet
poistbvatela v sprĺĺvnej vlýške najneskôr v deň jeho splatnosti pričom bol
správne uvedený variabilný symbol priradený poĺsťovatelbm'

6. V poistnej zmluve je moŽné dohodnúť platbu poistného za poistné obdobie
v polročných alebo štvrt?očných splátkach. V prípade ak bolo v poistnej

zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach platí' Že nezaplatením
splátky poistnóho sa stáva poistné prislúchajúce do konca poistného

obdobia splatné v plnej výške dňom nasledujúcim po dni splatnosti
splátky poistného, ak poisťovateľ uplatní toto svoje právo do dňa
splatnosti nasledujúcej splátky poistného.

čHnokĺl Spotuúčasť

1. Spoluúčasť je čiastka dohodnutĺĺ v poistnej zmluve, vo v'ýške ktorou sa
poistený podiela na poĺstnom plnení z každej poistnej udďosti'
Spoluúčasť môŽe byľ vyjadrená fixnou Íinančnou čiastkou, percentom,

časovým úselom ďebo lch lomblnáclaml.

2. Poisťovatel' neposkytne poistné plnenie v prípade ak celková rĺýška
poistného plnenia (t.j' v'ýška poistného plnenia pred odrátaním
spoluúčasti) neprevyšuje dohodnutú spoluúčasť.

3. V prípade spoluúčasti vyjadrenej časov'ým úsekom poskytne poisťovatel'
poistné plnenie len v prípade ar dížka trvania škody presiahne časový
úsek a za tú časť škody, ktorá prevyšuje časoqi úsek dojednaný ako
spoluúčasť.

Glánok 12 Poistné ptnenie

ĺ. Poistné plnenie je Íinančné plnenie, ktoré poistbvatel'uhradí poistenému
za poistnú udalosť' v dôsledku ktorej vznĺklo poistenému právo na
poskytnutie- poistného plnenia. Poistbvatel' poskytuje poistné plnenie
v menej platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny
na menu platnú na území Slovenskej republiky sa použije uýmenný kurz
Európskej centrálnej banky platný ku dňu vzniku poistnej udalosti'

2. Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostávajú vo vlastnĺctve
poisteného.

3. Výška poskytnutého poistného plnenia sa znižuje o hodnotu zvyškov
podla bodu 2' a spoluúčasť.

4. V prípade poškodenia, zničenia, straý alebo odcudzenia poistenej veci
v dôsledku poistnej udalosti vzniká poistenému právo, aby mu poistbvatel'
poskytol poistné plnenie vo v'jške primeraných nákladov. Primeranými
nákladmi sú primerané a hospodárne náklady zvyčajné v čase a mieste
vzniku poistnej udalosti vynaložené na znovunadobudnutie alebo opravu
poistenej veci, pričom rozhodujúca je niŽšia z ttýchto súm' Do primeraných

nákladov sa:
(a) zahŕňajú náklady spojené s umiestnením alebo osadením opľavenej

alebo znovunadobudnutej veci na miesto, kde sa nachádzala pred
poistnou udalosťou,

(b) nezahŕňa mzdové zvlýhodnenie za prácu nadčas, v noci, v dňoch
pracovného pokoja a volha, cestovné a ubytovacie náklady technikov
a expertov zo zahraničia, náklady na posudkového znalca, náklady
na zemné a v'ýkopové práce' náklady na dodatočné projektové
plánovacie práce, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do
opravy v zahraničí vrátane expresných príplatkov a leteckej prepravy

náhradných dielov'

5. Poistné plnenie za zásoby vyrobené poisteným alebo exspirované zásoby
je obmedzené dosiahnutelhou cenou pri ich predaji.

6. Po vyplatení poistného plnenĺa sa znižuje poĺstná suma pre príslušnú
položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poistného plnenia ak nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistnej sumy môže byť na
návrh poistníka navýšená na pôvodnú hodnotu po doplatení príslušného
poistného'

7' Ak dôjde kpoškodeniu, zničenĺu, strate alebo odcudzeniu poistených

listinných cenných papierov, peňazí alebo cenín v dôsledku poistnej

udalosti, poisťovatel' uhradí v prípade:

(a) listinných cenných papierov alebo peňazí, sumu vynaloženú na

umorenie a pokial' emitent nevydá ich duplikát' sumu' o ktorú sa
majetok poisteného v listinných cenných papieroch alebo peniazoch
znížil v menovitej hodnote, v hodnote vyjadrenej emisným kunom
alebo kurzom v zmysle všeobecne záviizných právnych predpisov,

(b) cenín, pokial'emitent nevydá ich duplĺkát' sumu' o ktorú sa majetok
poisteného v ceninách znížil v ich menovitej hodnote.

8. V prípade zničenia alebo straty poistenej veci, Korá bola poistená na novú

hodnotu, poistbvatel' poskytne poistné plnenie presahujúce časovÚ
hodnotu, len ak poistený do troch rokov od vzniku poistnej udalosti
zrealizuje znovunadobudnutie veci rovnakého ýpu, druhu, kvaliý
a parametrov v mieste poistenia, resp. aj na inom mieste v rámci územia
Slovenskej republiky, ak je znovunadobudnutie v mieste poistenia
nerealizovatelhé z právnych alebo ekonomicktjch dôvodov.

9. Poisťovatel'poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti' ktoré
nastanú v priebehu jedného poistného obdobia maximálne do v'ýšky:

(a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú poistenú vec,
(b) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve

pre príslušnú poistenú vec, súbor alebo vĺýber poistených vecí'
(c) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve

pre príslušné poistné riziko.
Pre v'ýšku poĺstného plnenia je rozhodujúca niŽšia z uvedených súm.

'l0. Ak vznikne poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie wnĺkom
poistnej udalosti' tak poistenému, ktoní:
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0 zachovávať mlčanlivosť o všethich skutočnostiach, Koré sa
dozvedel pri dojednávaní poistenia, správe poistenia a vyšetrovaní
poistných udalostí; tieto ĺnÍoľmácie môže poskytnúť tretím stranám

len so súhlasom poistníka ľesp. poisteného, ak je to nevyhnutné na

správu poĺstenia alebo šetrenia potrebného k určeniu rozsahu
povinnosti poistbvatelä poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného
plnenia.

2' Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi

sú poistník a poistený povinní:

(a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poistbvatel'a'

vrátane e-mailovej komunikácie a dopíňania dotazníkov, ktoré sa
Úkajú dojednávaného poistenia,

(b) umoŽniť poisťovatelbvi alebo ním povereným osobám vstup do
poistených objektov a areálov a umoŽniť im t'ým posúdiť poistné

riziko, preskúmať Íunkčnosť a činnosť zariadení slúŽiacich na
ochranu majetku; d'alej sú povinní poĺstbvateľovĺ alebo ním
povereným osobám predloŽiť k nahliadnutiu projeKovú,
požiarnotechnickú, protipovodňovú' účtovnú ainú obdobnú
dokumentáciu.,

(c) bezodkladne písomne oznámiť poistbvatelbvi akúkol'vek zmenu
v náležitostiach, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie poistnej

zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu
a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoý poisteného majetku,
miesta poistenia, zariadenĺ slúžiacich na ochranu poisteného

majetku,
(d) viesť účtovnú evidenciu poisteného majetku uvedeného v poistnej

zmluve a túto evidenciu mať uloženú taký spôsobom, aby v prípade

vzniku poistnej udalosti nemohla byľ poškodená' zničená, stratená
alebo odcudzená spolu s poisteným majetok,

(e) udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave, dodrŽiavať
ustanovenĺa technických noriem a predpisov, všeobecne záväzných
právnych predpisov, VPPM' osobitných poistných podmienok

vztahujúcich sa k dojednanému poisteniu, doplnkouých poistných
podmienok a poistnej zmluvy,

(Í) v prípade ak je poistený iná osoba ako poistník' je poistník povinný

bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť poisteného

s obsahom týchto VPPM' osobitných a doplnkových poistných
podmienok vzthhujúcim sa k dojednanému poisteniu, zmluvných
dojednaní a poĺstnej zmluvy,

(g) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané

opatrenia na jej odvrátenie,
(h) písomne oznámiť poĺstbvatelbvi zmenu poistnej hodnoý poistenej

veci, súboru alebo výberu poistených vecí, ak došlo v čase trvania
poistenia k ich navýšeniu o viac ako 10%,

(i) oznámiť poisťovatelbvi, že uzavrel dhlšie poistenie s poistným

krytĺm rovnakého majetku a poĺstných rizík u iného poistbvatelä
vľátane inÍormáciĺ o výške poistných súm, limitov poistného plnenia

a obchodného mena poistbvatelh s ktorým bolo uzatvorené dhlšie
poistenie,

0) poistník je povinný platiť poistné v zmysle článku 10 bod 5. ttýchto

VPPM.

3. V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný:

(a) bezodkladne oznámiť vznik šĺ<ody poistbvateľovi a toto hlásenie
doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej Íorme,

(b) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a
vyŽiadať si k tomu pokyny poisťovatelh a postupovať v súlade s
nimi,

(c) nemeniť stav zapríčinený škodou bez súhlasu poistbvatela' ak to nĺe
je newhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody'
alebo v rozpore so všeobecným záujmom; poistený je zároveň
povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody a príčine

vzniku škody a to napríklad vyšetrovaním políciou alebo inými
vyšetrovacími orgánmi, ÍotograÍickým alebo Íilmovým záznamom,

(d) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolnostĺ
vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť
poisťovatelbvi prístup k vyšetovaciemu spisu polĺcie'

(e) bezodkladne oznámiť poistbvatel'ovi nájdenĺe poistených vecí alebo
ich zvyškov, ak boli stratené alebo odcudzené pri poistnej udalosti;
pri prevzatí t}ĺchto vecí alebo ich zvyškov je poistený povinný vrátiť
peňažnú sumu zodpovcdajúcu ich v'ýške z poskytnutóho poistnóho
plnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa ich nájdenia; ak boli poĺstené
veci poškodené v dobe od poistnej udalosti do ich nájdenia, náklady

5n

na opravu takto poškodenej poistenej veci hradí poistbvatel'ako v
prĺpade poistnej udalosti,

0 bezodkladne začať umorovacie alebo iné obdobné konanie listĺnných
cenných papierov, vkladných a šekových knižiek, platobných kariet,
cenín a iných obdobných dokumentov, Koré boli zničené, stratené
alebo odcudzené pri poistnej udalosti,

(g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné
obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu škody voči tomu, Ko za
ňu zodpovedá.

4' Ďalšie povinnosti poisteného môžu byt stanovené v osobitných poistných
podmienkach, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve.

čHnor ĺo Dôsledky porušenia povlnnoďĺ

1' Ak poistník, poistený, alebo oprávnená osoba vedome alebo následkom
požitia alkoholu, návykov'ých látok, alebo zneuŽitím liekov poruší niektorú
alebo viacero povinností uvedených v článku 15 bodoch 2. až 4. ýchlo
VPPM a toto porušenie podstatne prispeje k vzniku poistnej udalosti alebo
k zväčšeniu rozsahu následkov poistnej udalosti' je poistbvatel'oprávnený
poistné plnenie primerane znížiť a to podlh toho' aký vplw malo toto
porušenie povinnosti na rozsah povinnosti poistbvatela poslrytnúť poistné
plnenie.

2. V prípade ak poistený zmarí moŽnosť' alebo neposkytne poistbvatelbvi
potrebnú alebo požadovanú súčinnosť potrebnú na to, aby poisťovatel'

mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej osobe (podlh článku 15
bod 3. písmeno (g))' alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania
poisteného aŽ potom, čo poistbvatel'poskytol poistné plnenie' poisťovatel'

má voči poistenému okrem práva uvedeného vbode 1. tohto článku aj
právo na vrátenie poistného plnenia, alebo jeho časti.

3. Pokial' poistbvatelbvi vznikne v dôsledku poľušenia niektorej povinnostĺ

uvedených v článku 1 5 bodoch 2. aŽ 4. škoda, alebo poisťovatel' vynaložĺ
v tejto súvislosti zbytočné náklady (napr. náklady na súdny spor), má
právo na ich náhradu voči poistníkovi alebo poistenému, ktonj porušením

povinnosti spôsobil ľznik takejto škody alebo zbytočných nákladov.

4. V prípade ak je poistnÍk v omeškaní s platbou poistného má poistbvatel'
právo:
(a) poŽadovať úroky z omeškania poistného za Raždý deň omeškania

podl a všeobecne záväných predpisov,
(b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním

písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného'
(c) odpočĺtať z v'ýšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlŽnému

poistnému vrátane úrokov z omeškania.

clánot l7 Uýklad pojmoľ

1. Budoua je priestorovo sústredená zastrešená pozemná stavba vrátane
podzemných priestorov, ktorá je stavebnotechnicky vhodná a určená na

ochranu l'udí, zvierat alebo vecí; nemusí mať steny ale musí mať strechu.

2' za cenIny sa považujú vkladné a šekové knižky' platobné kafi' cenné
papiere, poštové známky, kolky, losy, cestovné lístky a kupóny MHD'

dobíjacie kupóny pre mobilné teleÍóny, dialhičné známky, stravovacie
poukáŽky a podobne.

3. Gennosti sú:
(a) drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly a výrobky z nich

vyrobené,
(b) bižutéria, náramkové a vreckové hodinky, okuliare a perá

s predainou cenou vyššou ako 160'00 EUR.

Za cennosti sa nepovažujú súčasti a diely stľojov a strojných zariadení
(dhlej len ,,stľoje"), ktoré tvoria súčasť poistených strojov, t.j. sú v stroji

riadne namontované, nainštalované alebo osadené. Avšak tieto predmety

sa povaŽujú za cennosti v prípade ak neboli súčasťou poisteného stroja
v čase vzniku škodovej udalosti.

4. Glstá finančná šlĺoda je peňažná škoda, ktorá nie je priamym dôsledkom
resp. následkom Íyzického poškodenia alebo zničenia poisteného majetku
(tj. škoda ktorej nepredchádza ýzické poškodenie alebo zničenie
poisteného majetku).

5. Eŕzia je ýikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského
povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) činite|bv.

6. Za hnuteľné ľgci sa považujú veci, ktoré nĺe sú nehnutelhostbu
a spínajú náležitosti ýchto všeobecných poistných podmienok pre



v spojĺtosti s akoukolvek organĺzáciou/-iami alebo vládou/-ami
spáchaných z politických' náboŽenských, ideologických' sociálnych alebo
podobných dôvodov vrátane úmyslu ovplyvniť akúkol'vek vládu ďalebo
zastrašiť verejnosť alebo časť verejnosti.

30' Zamiďnutím poistného plnenia sa rozumie oprávnenie poisťovatela

neposkytnúť poistné plnenie v prípade porušenia povĺnností uvedených

v ttýchto všeobecných poistných podmienkach pre poistenia majetku'

osobitných poistných podmienkach vztähujúcim sa k poĺsteniu,

zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve, pokial' takéto porušenie

povinnosti malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo rozsah

následkov poistnej udalosti.

31. Zánik poisteniaje ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia.

32. läsoby sú veci, ktoré sú ako zásoby špeciÍikované v platnej účtovnej

0sn0ve.

33. Zničenie poistene| veci je zmena jej stavu, ked' poistenú vec nie je

moŽné dhlej používať na pôvodný účel a do takéhoto stavu ju nie je

moŽné prinavrátiť. Za zničenie sa povaŽuje aj stav pri ktorom by náklady
na opravu presiahli náklady na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo
veci porovnatelhého $pu' druhu, kvality a parametrov.

clánot ĺ8 Spôsob ľyóavovania sthžností

ĺ. SthŽnosť je možné podať v akejkolvek prevádzke poistbvatelh počas
prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: PREMIUM

lnsurance Company Limited' pobočka poisťovne z iného členského štátu'
Námestie Mateja Korvína ĺ 

' 
81ĺ 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

Slovenská republika. Stďnosť je možné podať aj elektronicky na e - mail:

staznosti@premium-ic.sk. Podrobnejšie inÍormácie o mieste, spôsobe
podanĺa staŽnosti a o dhlšom postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na

webovej stránke poistbvateľa www.premium-ic.sk.

2. Ustanovenia ýchto VPPM t'ýkajúce sa poisteného sa pouŽijÚ aj na poistníka
(pokial' je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na inú

oprávnenú osobu. Stažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu,

najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade' ak to vzhľadom na

okolnosti prípadu nebude možné' bude sťažovatel'inÍormovaný o dôvodoch
predĺženia lehoý na vybavenie sťažnostĺ s uvedením predpokladaného

termínu Wbavenia sťažnosti.

čÉnok t9 Záveľečné ustanovenla

1. VPPM tvoria neoddelitelhú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môŽu

upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je

vo VPPM qislovne zakázané.

2. Poistná zmluva, Korej prílohu tvoria tieto VPPM sa v otázkach účinnostĺ'
výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory
z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí.

3. Ustanovenia týchto VPPM týkajúce sa poisteného sa pouŽijú aj na poistníka
(pokial'je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na inú

oprávnenú osobu.

4' Písomnosti sa poistbvateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich
poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistníka

apoisteného ak je odlišná od adresy sídla apoistbvateľ bol otejto
skutočnosti upovedomený. Poistĺtík aj poistený sú povinní oznámiť
poistbvatelbvĺ zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.

5. Poistbvatel'zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo
poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému
(dälej len ,,adresát") sa považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi.
Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju

v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa povďuje za doručenú
dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. To

isté platí aj v prípade ak bola písomnosť vrátená poistbvateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, Korú poistník alebo poistený neoznámil. Ak
adĺesát odmietne písomnosť prijať' povďuje sa písomnosť za doručenú
dňom, ked'bolo jej prijatie odmietnuté.

6. TeleÍonicky alebo elektronickou poštou (e-mai!) je možné oznámiť zmenu
sídla, zmenu obchodného mena' resp. iné údaje ak to ich Íorma dovoľuje.

Poiďovateľ má však právo vyžiadať si doplnenie ýchto oznámení
písomnou Íormou.

7n

7. Oznámenie škodovej udalosti je moŽné podať aj teleÍonicky na teleÍónnom
čísle poistbvatela alebo eleKronickou poštou na e-mail poistbvatela, ktoré
sú zrĺadené k tomuto účelu. To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti
podať oznámenie poistnej udalosti aj písomne na predpísanom tlačive
poisťovatelh.

8' Tieto VPPM nadobúdajú účinnosť dňom 21 '08'2020.



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

ctánot ĺ Úvodné ustanoYenia

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (d?lej len 
',0PPz")

doplňujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie

majetku (dalej len ,,VPPM') a sú neoddelitel'nou súčastbu poistnej

zmluvy. Živetné poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami 0bčianskeho
zákonníka, VPPM' týmito 0PPZ' doplnkovlými poistnými podmienkami
a poistnou zmluvou.

čÉnoľ 2 Pľedmet poistenia

1. Akje predmetom poistenia budova alebo stavba tak poistenie sa ľďahuje
aj na všetky časti poistenej nehnutelhosti, vrátane základov, pivničných
múrov, stavebných súčastí a príslušenstva budovy alebo stavby.

2' Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj

na:

(a) riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné
prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa,
turniket),

(b) cesty' chodníky a spevnené plochy patriace k budove alebo stavbe,
ktoré sú vo vlastníctve poĺsteného,

(c) iné vedl'ajšie stavby bez súpisného čísla (napr. altánok, bazén)' ktoré
prináleŽia k poistenej budove alebo stavbe.

Ak nie sú veci uvedené v písmenách (a) až (c) samostatne poistené, tak
pre ne platí ročný limit poistného plnenia vo v'ýške 10 % z poistnej sumy
budovy alebo stavby ku ktorej prináleŽia, maximálne však 10000 EUR
podlb toho' ktorá z uvedených sÚm je nižšia' ak nie je v poistnej zmluve
dojednaná iná suma.

3. Poistenie sa uzt'ahuje na veci podlh bodov 1' a 2. tohto článku len ak boli
odovzdané do riadneho uŽívania na základe kolaudačného rozhodnutia
s výnimkou tých stavĺeb podl'a bodu 2' kde stavebný úrad upustil od
kolaudácie.

4' Pri poistení budovy alebo stavby proti poistnému riziku vodovodné škody
sú zároveň predmetom poistenia aj jej nižšie uvedené stavebné súčasti,
ak boli poškodené alebo zničené prasknutím:
(a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody, vnútorné rozvody

kanalizácie,
(b) potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému

vrátane armatúr a vykurovacĺch telies'
(c) rozvody protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení (napr.

sprĺnklery)'
(d) zvody odvádzajúce atmosÍérické zrážky (vrátane ich armatúr), ktoré

sa nachádzajú vnútri budovy.

5' Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak pre poistné riziko rozbitĺe skla
je predmetom poistenia sklo, pričom za sklo sa považujú všetky druhy
skla vrátane umelého skla z polykarbonátu alebo polymetylmetakrylátu
(plexisklo):
(a) osadené vo vonkajších stavebných otvoroch budovy alebo stavby

(okná, dvere a pod.)' vrátane nalepených čidiel elektrichých
zabezpečovacích systémov alebo požĺarnej signalizácie, nalepených
Íólií' poleptania skla alebo pomaľovania skla,

(b) sklo osadené v pevne zabudovaných stavebných súčastiach vnútri
budovy alebo stavby (napr. prĺečky, steny),

(c) osadené na terasách a lódŽiách.

6. Ak je to uvedené v poistnej zmluve, tak predmetom poistenia pre poistné
riziko rozbitie skla je aj;

(a) sklo osadené vnútri budovy alebo stavby' ktoré je súčasťou
stavebných úprav, ktoré poistený vykonal na svoje náklady
v priestoroch, Koré užíva na základe nájomnej zmluvy,

(b) nábytkové sklo a sklá pultov a vitrín,
(c) svetelné nápisy' reklamy, trubice a panely vrátane ich elektrických

inštalácií a nosných konštrukcií,
(d) svetelné dopravné značenie.
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pľe živelné poistenie

7. Pokial'nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzt'ahuje
na:

(a) peniaze, ceniny a cennosti,
(b) nosiče dát a obnovu dát (d'alej len,,nosiče dát"),
(c) písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia,

kartotéky, v'ýkresy (d'alei len,,dokumentácia")'
(d) motorové vozidlá, prívesy motoro{ch vozidiel a ťažné stroje vedené

v účtovníctve ako hmotný investičný majetok alebo zásoby,
(e) registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo

vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty
vydávajúce peniaze,

0 umelecké diela a zbierky,
(g) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady

v priestoroch, Koré uŽíva na základe nájomnej zmluvy,
(h) vlýstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia

nepouŽite|hé pre štandardnú produkciu,

(D stavby na vodných tokoch,

Ú) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného'

čHnot 3 Miesto poistenia

1. Pre predmeý poistenia uvedené v článku 2 bod 7. pĺsmená (a) aŽ (c) je

miestom poistenia úschovný objeK nachádzajúci sa v mieste poistenia

uvedenom v poistnej zmluve.

čÉnot 4 Poistné rlzlká
'l. Základné živelné poistenie sa vztahuje na poškodenie, zničenie alebo

stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou,

(b) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky'
(c) požiarom,

(d) priamym úderom blesku,
(e) vrlibuchom.

2. Rozšíĺcné ävelné poistenie sa ľztähuje na poškodenie, zničenie alebo
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) aerodynamichýmtreskom,
(b) dymom,
(c) krupobitím,
(d) lavínou,
(e) nárazom motorového vozĺdla vedeného poisteným'

0 nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený,

(s) pádom stromov, stožĺarov a iných predmetov'
(h) prudkým vetrom,
(i) tiažou snehu alebo námrazy,

0 v'Íbuchom sopky'
(k) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy.

3. Poistenie je moŽné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo

straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) pouodňou alebo záplauou,
(b) zanetľasením.

4. Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej
UodoUodnou šlĺodou.

5. Poistenie sa vztähuje aj na škody na poistenej veci spôsobené vniknutím
ahosÍérldľých zráŽok alebo nečistôt do budovy otvormi, ktoré vznikli
poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku poistných rizík
uvedených v bodoch 1. až 3. tohto článku pričom dané poistné rĺziko bolo
zároveň dojednané v poistnej zmluve pre vec poškodenú atmosÍérichými
zĺdžkami alebo nečistotami.

6. Pri dojednaní poĺstenia v rozsahu Komplexnóho Živolného poistenia sa
poistenie vzťahuje na poistné ĺiziká uvedené vbodoch 1. až 4. tohto
ňlánkIl.

7 ' V poĺstnej zmluve je dälej možné dojednať poistné riziko rozbitie slda.
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pod úrovňou prízemného podlažia; toto sa však nevzt'ahuje na
zásoby, ktoré sa vzhlädbm ku svojmu charaKeru bežne skladujú na
podlahe.

15. Poistné riziko rĺýtuch sa nevzt'ahuje na škody spôsobené:
(a) výbuchom (reakciou) v spalbvacom priestore motorov, hlavniach

strelných zbraní a iných zaľiadeniach pri Koných sa energia výbuchu
cielavedome vyuŽíva'

(b) aerodynamickým treskom v zmysle článku 3 bod 2. písmeno (a)'

(c) na tlakovtÍch nádobách a zariadeniach (kotol' potrubie a pod.)

v dôsledku nastatĺa výbuchu v ýchto tlakovtich nádobách alebo
zariadeniach v dôsledku ich veku' opotrebenia, korózie alebo
vplyvom usadenín, kalov' kavitácie a iných trualých vplwov
prevádzky.

16. Poistné riziko záplava sa neľztahuje na škody vzniknuté vdôs|edku
vzniknutia vodnej plochy zapríčinenej poistným rizikom vodovodná škoda
v zmysle článku 4 bod 4..

17. Poistné riziko zosuľ pôdy' zrútenie skál alebo zeminy (pre tento bod

d'alej len ,,zosuv pôdy") sa nevzthhuje na:

(a) škody ak sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy

v geologickom zmysle už začal,
(b) škody spôsobené zosuvom pôdy' ktoný sa s ohlädom na situáciu

v mieste poistenia dá predpokladať' t.j. jeho výskyt bol častejší ako
jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,

(c) škody ak bol zosuv pôdy zapľíčinený akoukolvek priemyselnou,
stavebnou alebo ludskou činnostbu'

(d) škody spôsobené sadanĺm pôdy'
(e) náklady na úpravu terénu po zosuve pÔdy.

čEnot6 Spoluúčast

1. Pokial'sa vpoistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak,
tak pre poistné riziko náraz motoĺového ľozidla vedeného poiďeným
sa uplatňuje spoluúčasť vo tĺýške 107o z vtišky škody minimálne však
200,00 EUR.

clánolĺ 7 Poistné plnenie

1. Vprípade poistnej udalosti zpoistného rizika rozbitie skla poskytne
poistbvatel' aj primerané náklady:
(a) na premiestnenie demontáž, montáž a inštaláciu bezpečnostných

mrežĺ' Íólií a pod,, pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie
zariadenia, ktoré bolo nutné vynaloŽiť pri oprave alebo inštalácii
poisteného skla po poistnej udalosti; súčet ttichto nákladov a
poistného plnenĺa z poistného rizika rozbitie skla nesmie prekočiť
poistnú sumu alebo limit poistného plnenĺa dojednanú pre predmet
poistenia,

(b) spojené s úpravami, ktoré slÚžia na dočasnú ochranu majetku do tej
doby, kým nie je možné nahradĺť rozbité poistené sklo; limit
poistného plnenia pre tieto náklady je vo v'ýške 20% z poistnej sumy
dojednanej pre predmet poistenia a dojednáva sa v rámci poistnej

sumy alebo limitu plnenia dojednanej pre predmet poistenia.

Glánot8 Povinnostipoisteného

1. Pri poistení sa proti poistným rizikám povodeň a záplaľa je poistený
povinný zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie.

2' Pri poistení sa proti poistnému riziku vodovodné škody je poistený
povinný zabezpečiť:
(a) udrŽĺavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave

a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,
(b) v chladnom obdobízaistiťprĺmerané vykurovanie budovy (stavby)'
(c) v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody a vypustiť

potrubie.

cHnor 9 Limit poistného ptnenia

1. Pokial' nie je v poistnej zmluve dojednané inak' tak pri poistnej udalosti
vzniknutej v dôsledku poistného rizika poäaľ poisťovateľ poskytne
poistné plnenie najviac do výšky 1 000'00 EUR pokial'neboli predmety
poistenĺa uložené v riadne uzatvorených úschovných objektoch
s poŽiarnou odolnosťou podlh normy EN 1 047-1 :

(a) S 60 P pre peniaze, ceniny alebo dokumentáciu'
(b) s 6n D prc nptické méĺliá (0D' DW), Blue-ray ĺlisky) a flash pamäle

(USB Ílash pamäte, pamätbvé karý),
(c) s 60 Dls pre disketové médiá.
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2' Pokial' nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, poistbvatel'
poskytne poistné plnenie vjednom poistnom období za všetky poistné
udalosti vo vtýške:

(a) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené kľĺpobitím,
(b) 3 000 000,00 EUB za poistné udalosti spôsobené povodňou

alebo záplauou,
(c) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené pľudkým UeÚom,
(d) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené výbuchom sopky,
(e) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené zemebasením,

0 3 000 000,00 EUB za poistné udalosti spôsobené zosuuom pôdy,
zľútením skáI alebo zeminy.

čtánot ĺ0 Uýklad po|mov

1. Aeĺodynamický tsesk je tlaková vlna vyvolaná preletom nadzvukového
lietadla.

2' AbnosÍéľidĺými zráŽkami sa rozumie kondenzácia alebo sublimácia
vodnej pary v ovzduší, ktorá následne dopadá na zemský povrch. Jedná
sa o všetku vodu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve (dážd'' mrholenie,
sneh, snehové krúpky, snehové zrná, manúci dáŽd', krúpy a snehové
ihličky) vypadávajúce na zemský povrch zo všetkých dľuhov oblakov, tzv.
veŕikálne zrážky.

3. Za dym sa povaŽuje dym' ktonj náhle unikol zo spalbvacích,
vykurovacích, sušiarenshjch alebo varných zariadení.

4. l0upobitim sa rozumie jav, pri ktorom v atmosÍére vfiorené kúsky lhdu
dopadajú na zemský povrch.

5. Za lavĺnu sa povďuje náhly pád snehovej alebo lädovej vrstvy
z prírodných svahov vrátane atmosÍérického tlaku (tlaková vlna)
zapríčineného lavínou.

6. llárazom alebo mĺtenĺm lietaiúceho telesa bez posádky rozumieme
náraz alebo zrútenie sa BC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron)'

ktoré sú pohyblivé a diallĺovo ovládané signálom na dialku. RC model je

rádiom riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny ĺietajúceho
prostriedku (napr. lietadlo' vrtul'ník).

7. llárazom alebo zľútením lletalúceho telesa sposádkou rozumieme
náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo' klzák'
vrtul'ník, vzducholod', lietajúci balón' rogalo a pod.), jeho častĺ' objektov
alebo posádky, ktoré z neho vypadli. Za náraa alebo zrútenie sa
lietajúceho telesa s posádkou sa považujú ai prípady' ked'lietajúce teleso
vzlietlo s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala náĺazu
alebo zrútenĺu posádka lietajúce teleso opustila.

8. llárazom motoloľého vozidIa vedeného poisteným sa rozumie náraz
motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem

d'alej len ,,náraz vozidla") vedeného poisteným, jeho zamestnancami
alebo osobami žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za náĺaa vozidla sa
považuje ajnáĺaz nákladu vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo
zapríčinené nárazom vozidla.

9' llárazom motoľouého ľozidla ugdeného lnou osobou ako poistený sa
rozumie náraz motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja
(pre tento pojem d'alej len ,,náraz vozidla") vedeného inou osobou ako
poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimi s poisteným

v domácnosti. Zanáraz vozĺdla sa považuje ajnáraz nákladu vozidla alebo
vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla.

10. Pád sbomoq stožiaruv a iných prcdmďoľ je taký pohyb objektov,
ktoný má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou pričom objeK nie
je sÚčasťou poškodenej veci.

11' Rozbltim slĺla sa rozumie rozbitie skla akoukolvek náhodnou udalostbu,
ktorá nie je vo VPPM' OPPZ' doplnkov'ých poistných podmienkach,

zmluvných dojednaniach alebo poistnej zm|uve vylúčená. Za rozbitie skla
sa považuje jeho roztrieštenie, popraskanĺe' alebo také poškodenie' Že je

nevyhnutná jeho v'ýmena z dôvodu hroziaceho vzniku škody na živote

alebo inom majetku.

12. Povodňou sa rozumie zaplavenie priestorov vmieste poistenia vodou,

ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva (rieky' jazerá' vodné nádrŽe
a pod.) alebo tieto brehy protrhla. V prípade ohradzovanóho vodnóho toku
je za breh vodného toku povďované teleso hrádze' Za povodeň sa
považuje a|:
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Doplnkoué poistné podmienky
pľe Živelné poistenie

čÉnol l Úvodné ustanovenia

1. Tieto Doplnkové poistné podmienky pre živelné poĺstenie (d'alej len 
''DPZP")

tvoria neoddelitelhú súčasť poistnej zmluvy'

2. DPZP dopíňajú alebo upĺavujú ustanovenia Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie majetku VPPM (d?lej len 

''VPPM") 
a Osobitných

poistných podmienok pre žĺvelné poistenie OPPZ (d?lej len ,,0PPz").

3. Pre jednotlivé poistenia nákladov, rozšírenia poistných rizík a doplnkové
poistenia uvedené v týchto DPZP sa uplatňujÚ spoluúčasti a limity
poistného plnenia pri nich uvedené.

Gtáno* 2 Poistenie nákladov

1. lláklady vynaIožené na uniknutú vodu a hasiace méĺlium
Poistbvate|' poskytne odchylne od článku 5 bod 1 4. písm. (a) OPPZ náhradu

nákladov, ktoré poistený vynaložil na:

(a) vodné a stočné pri uniknutej vode,
(b) doplnenie uniknutého hasiaceho média'
v dôsledku poistnej udalosti z poistného rizika vodovodná škoda v prípade

ak je budova (stavba)' v ktorej došlo k úniku vody ďalebo hasiaceho média
poistená voči poistnému riziku vodovodné škody.

Spoluúčast': 50'00 EuR

Ročný limit poistného plnenia: 1 000'00 EUR

2. Zuýšené náklady vynaloŽené po poistnei udaIoďi
Poisťovatel' poskytne náhradu nákladov vynaložených v súvislosti so
znovunadobudnutím alebo opravou poistenej veci, ktorá bola poškodená'
zničená alebo stratená pri poistnej udalosti z poistného rizika podla 0PPz
dojednaného v poistnej zmluve. Toto sa vztahuje na náklady:
(a) mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného

po]ĺoja a volha'
(b) cestovné a ubytovacie náklady technikov a expertov zo zahraničia,
(c) posudkovéhoznalca,
(d) zemné a výkopové práce,
(e) dodatočné projektové plánovacie práce,

0 prepravné na zaslanie poškodenej veci do opravy v zahraničí vrátane
expresných príplatkov a leteckej prepravy náhradných dielov.

SpoluÚčast': 50'00 EUR

Ročný limit poistného plnenla: 1 000'00 EuR

3' t{áklady vynaložené na šlĺody spôsobenó voľne Žijúcimi žiuočichmi
Poistbvatel' poskytne náhradu nákladov:
(a) za opravu škôd spôsobených vol'ne Žĺjúcimi živočíchmi na vonkajšom

opláštení poistených budov a stavieb (tj. na tepelnej izolácii
z penového polystyrénu alebo minerálnej vlne, ktorá bola prekrytá
konečnou povrchovou úpľavou)'

(b) vynaložených na odstránenie hniezd včiel, ôs alebo sršňov
z vonkajšieho opláštenia poistenej budovy alebo stavby za
podmienky, že im predchádzala škoda spôsobená volhe žijúcimi
Živočíchmi'

(c) Wnaložených na dezinsekciu ďalebo deratizáciu v súvislosti
s udalostbmi uvedenými v písmene (b); toto sa nevztahuje na prĺpady

ak je poistený povinný vykonať dané opatrenia v zmysle platnej

legislatĺvy' prevádzkového poriadku alebo iného obdobného

dokumentu, tj. poistenie nenahrádza opatrenia, ktoré musí poistený

vykonávavať na pľavidelnej báze.

Spoluúčast': 50'00 EuB

Ročný limit polshóho plnenla: 1 000'00 EUB

4. iláKady na zachoľanie umelecko-rumeselného aleto histolidĺého
c{aľakleru nehn lileľnosť
0dchylne od článku 12 bod 4. VPPM sa dojednáva, že poĺsťovateľ uhradí
pri poistnej udalosti podl'a 0PPZ vzniknutej na poistenej budove alebo
stavbe aj náklady vynaložené v súvislosti so zachovaním pôvodných

stavebných materiá]ov, stavebných technologických postupov

1t1

a zhotovením súčastí (uplatnených pri zhotovení budovy alebo stavby
v minulosti), ktoré je nutné vynaĺožiť pri oprave alebo znovunadobudnutí
poistenej budovy alebo stavy.

Spoluúčaď': toto poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti

Bočný limit poistného plnenie: 1 000'00 EUR

Glánot 3 Rozšĺrenie poistných rizík

Priamy údeľ blesku
V prípade ľzniku poistnej udalosti spôsobenej na poistenej budove alebo
stavbe poistným rizikom priamy úder blesku sa ochylne od článku 5 bod
1 1 . 0PPZ dojednáva, Že poislné riziko priamy úder blesku sa vzt?huje aj na
škody vzniknuté prepätím alebo indukciou na elektronických alebo
elektrotechnichich zariadeniach tvoriacich pevne zabudovanú súčasť
alebo prĺslušenstvo poistenej budovy alebo stavby.

Spoluúčast': 50'00 EUR

Ročný limit poistného plnenia: 1 000'00 EUR

PÍudký Uietor
Týmto sa dojednáva, že poistné riziko prudký vietor sa vzthhuje aj na škody
spôsobené na poistených veciach pôsobením lokálného turbulentného
prúdenia vetra a veternými vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru,
ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poistenej veci a mali zásadný
vplyv na jej poškodenie, zničenie alebo stratu. Podmienkou vzniku nároku

na poskytnutie poistného plnenia je, že poistený musí preukázať, že
prúdenie vzduchu spÔsobilo v bezprostrednom okolí miesta poistenia

škody na riadne udrŽiavaných budovách alebo iných rovnako odolných
veciach alebo že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo
stavby, v ktorej sa poistené veci nachádzajú mohla vzniknúť iba v dôsledku
vetra.

Spoluúčasti dojednáva sa v rovnakej v'ýške ako je uvedená pre predmet
poistenia pri poistnom riziku prudký vietor v poistnej zmluve

Ročný llmit poistného plnenia: 3 000'00 EuR

clánot 4 Doplnkové poistenie

Poistenie majetlĺu umiestneného mimo miesta poistenla
Toto poistenie sa vztahuje na výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty
av'ýrobné zariadenia nepoužitelhé pre štandardnú produkciu (dalej len

,,exponáty") a zásoby vo vlastníctve poisteného nachádzajúce sa
v momente vzniku poistnej udalosti mimo miesta poistenia uvedeného
v poistnej zmluve pričom sa jedná o miesto špeciÍikované niŽšie vtomto
bode ako ,,územný ľozsah poistenia", ktoré poistený nevlastní, nemá
v nájme a neprevádzkuje a exponáý ďalebo zásoby sú umiestnené
v tomto mieste dočasne. Právo na poskytnutie poistného plnenia z tohto
poistenia vzniká:
(a) exponátoch zo všetkých poistných rĺzík podľa OPPZ pokial'nie sú

predmetom poĺstenia v poistnej zmluve,
(b) zásobách z poistných rizík dojednaných pre zásoby v poistnej zmluve.

Toto poistenĺe sa nevzthhuje na škody vzniknuté pri preprave vecí.

Územný ruzsah polstenia: Slovenská republika

Spoluúčasti 100'00 EUR

Ročný limit poistného plnenla pre exponátp 1 000'00 EUR

Ročný limit poistného plnenla pĺe zásoby 5 % z poistnej sumy zásob
dojednanej v poistnej zmluve, maximálne však 2 000'00 EUR

čHnot 5 äverečné ustanovenla

DPZP tvoria neoddeliteľnú sÚčasť poistnej zmluvy a zmluvné sÍany môžu

upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
DPPZ výslovne zakízané'
Tieto DPZP nadobúdajú účinnosť dňom 01 .01 '201 7.

2.

1

2.



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

článor ĺ Úvodné ustanoYenia

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie majetku pre prípad

odcudzenia alebo vandalizmu (dalej len ,,0PP0V") doplňujú ustanovenia
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (dälej len

,,VPPM') a sú neoddelitelhou súčastbu poistnej zmluvy. Poistenie pre

prípad odcudzenia alebo vandalizmu sa riadĺ príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka, VPPM' ýmito 0PP0V' zmluvnými dojednaniami
a poistnou zmluvou.

cÉnor 2 Predmet poastenia

1. Ak je poistenou vecou budova alebo stavba tak sa poistenie uztahuje aj

na jej:

(a) stavebné súčasti,
(b) príslušenstvo budovy alebo stavby'
(c) pevne zabudované úschovné objekty' ktoných obsah je poistený'
(d) riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné

prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa,

turniket); pre predmeý uvedené v tomto písmene sa dojednáva
spoločný ročný limit poistného plnenia vo v'ýške 1 % z tĺýšky poistnej

sumy poistenej nehnutelhosti, ku ktorej predmeý patria, maximálne
však 5 000,00 EUR pokial'nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak' toto poistenie sa nevzťahuje
na:

(a) peniaze, ceniny a cennostĺ,
(b) nosiče dát a obnovu dát (dalej len ,,nosiče dát"),
(c) písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia,

kartotéky' v'ýkresy (d'alej len,,dokumentácia"),
(d) motorové vozidlá, prĺvesy motorovrjch vozidiel a thžné stroje vedené

v účtovníctve ako hmotný ĺnvestičný majetok alebo zásoby'
(e) registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo

vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu' ako aj na automaty
vydávajúce peniaze,

0 umelecké diela a zbierky'
(s) stavebné úpravy' ktoré poistený vykonal na svoje náklady

v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy'
(h) vtistavné modely, vzory, prototypy, exponáý a výrobné zariadenĺa

nepoužitelhé pre štandardnú produkciu,
(i) veci hnuteľného charakteru umiestnené na voľnom priestranstve,

0 veci osobnej potreby zamestnancov poisteného.

článoľ 3 Miesto poistenia

1. Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 2. písmená (a) až (c) je

miestom poistenia uzamknutý úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste
poistenia uvedenom v poistnej zmluve.

2. Pre poistné riziko pepraua peňaÍ je miestom poistenia územie
Slovenskej republiky pokial'nie je v poistnej zmluve uvedené inak'

Gtánot 4 Potstné rlztkĺ
1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie' ak bola poistená veci

odcudzená:
(a) kľádeŽou ulámanim'
(b) lúpeŽou'
(c) pri plepraYe peňazi.
Tieto poistné riziká sa vztahujú aj na poškodenie alebo zničenie poistenej

veci a poistených mechanických zábranných prostriedkov slúŽiacich na
jej ochranu voči odcudzeniu v súvislosti s vykonaním alebo pokusom

o vykonanie ýchto činov bez ohľadu či k samotnej krádeži vlámaním
alebo lúpeŽi poistenej veci došlo ďebo nedošlo.

2' V poĺstnej zmluve je moŽné dojednať poistné riziko ľandalizmus.

3' Podmienkou vzniku nároku na pos$flnutie poistného plnenia z poistných
rizík uvedených v bodoch ĺ. a 2. tohto článku je' že škodová udalosť bola
nahlásená políciĺ' Korá ju vyšetrovala (bez ohľadu na to či bol páchatel'

zistený alebo nezistený) a poistený umožnil poistbvatelbvi prístup

1t2
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0sobitné poistné podmlcnky
pľe poistenie ma|eUĺu pt€ p]ĺpad odcudzenia alebo Uandallzmu

k vyšetrovaciemu alebo obdobnému spisu polície a na vyŽiadanie
poistbvatela poskytol kópie v ňom obsiahnutých dokumentov.

članot5 Uýlukyzpoiďenia

1' Toto poistenie sa nevzťahuje na:

(a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidie!, ktoré sú vyrobené
alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách a podlĺehajú prihlásenĺu do evidencie vozidiel,

(b) lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné
pohybu v atmosÍére,

(c) domáce, hospodárske a vo|he žijúce zvieratá a iné druhy vyšších
organizmov,

(d) lesy, porasty a rastliny,
(e) budovy v čase vykonávanie stavebných prác a na škody na veciach

uloŽených v takejto budove,

0 verejné prenosové a distribučné sústavy elektľiny, plynu, vody, tepla
a verejné elektronické komunikačné siete'

(s) soítvérové vybavenie a eleKronické dáta'
(h) škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (tj. kľádeŽou

bez prekonania prekážky)'
(D škody spôsobené úmyselným konanĺm zamestnancov poisteného, ak

toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby' kedy
bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.

0 škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite.

2. Poistenie p]cpÍavy peňazi sa nevztahuje na lúpež ku ktorej došlo v čase
od 22:00 do 6:00.

3' Poistenie vandalizmu sa nevzťahuje na škody:
(a) estetického charakteru (pomalbvanie' posprejovanie, polepenie' rytie

a pod.), ktoré nemajú vplyv na Íunkčnosť poistenej veci'
(b) spôsobobené vo vnútri nehnutelhostí.

cIánor 6 Pois{né ptnenie

1. V prípade odcudzenia klÚča od vstupných dverí do poistenej

nehnutelhosti lĺľádeŽou ľtámaním alebo lúpeŽou poskytne poisťovatel'

nevyhnutné náklady na:

(a) vlýmenu zámku vstupných dverí do poĺstenej nehnutel'nosti,
(b) náklady na zablokovanie odcudzených čipových kl'účov' kúpu

a naprogramovanie nov'ých čipov'ých klĺčov v prípade dverí
vybavených magnetickým zámkom.

2. V prípade zablokovania zámku vstupných dverí do poistenej nehnutelhosti
v dôsledku krádeže ľlámanĺm alebo lúpeže posk$ne poistbvatel'

nevyhnutné náklady na odblokovanie týchto zámkov. Ak rozsah
poškodenia neumožňuje opravu zámku postupuje sa vzmysle bodu 1.

tohto článku.

3. Ustanovenia bodov'l. a2. tohto článku sa vztahujú aj na zámky
vstupných dverí do prevádzky poisteného, pokiaľ sa priestory prevádzky
poisteného nachádzajú v cudzej nehnuteľnosti a zámky sú vo vlastníctve
poisteného.

4. Ročný limit poistného plnenia pre náklady podlh bodov 1. a2' je

1 000,00 EUR pre všetky miesta poistenia spolu a spoluúčasť je 30'00
EUR.

čhnor 7 Spôsoby zabezpečenla poisteného maiďku

1' Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných

rizík uvedených včlánku 4 bodoch 1' a2. týchto 0PP0V vzniká ak bol
predmet poistenia v čase vzniku poistnej udalosti zabezpečený v súlade
so spôsobmi zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu
uvedenými v poistnej zmluve.

cIánot 8 PovInnostl polďeného

1. Poistený je povinný v prípade straý kľúča od vstupných dverí do miesta
poistenia alebo kľúča od úschovného obiektu, kde sú uložené poistené

veci v súlade so stupňom zabezpečenia dojednaným v poistnej
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clánot 1 ÚYodné usianovenla

1. Tieto zmluvné dojednania pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzenĺu alebo vandalĺzmu (d'alej len ,,zD0Vu) stanovujú spôsoby zabezpečenia
majetku proti knĺdeŽi vlámaním, lúpeŽnému prepadnutiu a vandalizmu a vlýšku limitov poistného p|nenia.

2' Výška poistného plnenia je obmedzená spôsobom a úrovňou zabezpečenia poisteného majetku podlh týchto ZDOV, Koré páchatel'prekonal pri vzniku
poistnej udalosti.

3. Spôsoby a úroveň zabezpečenia s limitmi poistného plnenia vyššímĺ ako sú uvedené v ýchto ZDOV alebo iné spôsoby a úroveň zabezpečenia je možné

dohodnut individuálne v poistnej zmluve.

oenot2 Poľlnnost potsteného

1. Poistenýje povinný zabezpečiti
(a) Íunkčnosťvšethých uzatváracích auzamykacích mechanizmov,
(b) prevádzku, údržbu a kontrolu elektronického zabezpečovacieho systému v súlade s návodom na obsluhu a údrŽbu; pokial'nieje stanovené inak,

minimálne 1 krát ročne musí byt eleKronichý zabezpečovací systém preukázatel'ným spôsobom skontľolovaný vrátane vykonania Íunkčnej

skúšky v'ýrobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnostbu,
(c) kl'úče a ovládače od dverí a brán od miesta poistenia uložené v rovnakom mieste poistenia musia byt uschované v:

(D riadne uzatvorenom a uzamknutom trezore alebo uzamknutej schránke umiestnenom v riadne uzatvorenom a uzamknutom uzatvorenom
priestore, ktorýje zabezpečený minimálne na úrovni zhodnej s priestorom od ktorého sú klúče a ovládače alebo

(ii) nepretržĺte stráženom uzatvorenom priestore (napr' obsluhovaná vrďnica)'
v prípade ak nie je moŽné splniť podmienky uvedené v (i) a (ii), klúče a ovládače musia byt uschované mimo miesta poistenia,

(d) v prípade elektronického riadenia vstupu na brĺze čipového klúču, prístupovlých kariet, biometrických údajov alebo jedinečných prístupových

kódov, t.j. pri odblokovaní zámku pri úspešnom overení identiÍikačného prvku (čipov,ý klÚč' prístupová karta, biometrický údaj' prístupovlý kód)

viesť evidenciu vydaných identiÍikačných prvkov spolu s identiÍikáciou osôb ktoným bol identiÍikačný prvok vydaný.

2. Poistený je povinný zabezpečiť aby v čase vzniku škodovej udalosti bol/-i:
(a) otváratelhé okná, svetlíky, v'ýklady a pod. riadne uzatvorené z vnútornej strany a v prípade ak sú otváratelhé aj z vonkajšej strany musia byt

riadne uzamknuté,
(b) dvere , bránya vstupné brány riadne uzatvorené a uzamknuté,
(c) elektronický zabezpečovací systém v stave stráŽenia (aktivovaný)'

(d) trezory riadne uzatvorené a uzamknuté,
(e) tašky a kuÍre pouŽité na prepravu peňazí/cenín rĺadne uzatvorené a v prípade akje to požadované týmito ZDOV aj uzamknuté.

čHnor 3 Bezpečnostná úľoveň mechanických ábranných prostľiedkov

'l. Pri ých mechanichých zábranných prostriedkoch kde sa vyžaduje splnenie požadovanej bezpečnostnej triedy musí byť bezpečnostná trieda overená

certiÍikátom zhody vydaným certiÍikačným orgánom akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo obdobným zahraničným

certiÍĺkačným orgánom na základe skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.

čHnot 4 ZabezpcčenIe s{avebných súčasti a prĺstušenstua budoY umiestnených z vonka|še| stsany budoYy

1' Tento článok stanovuje spôsoby zabezpečenia stavebných súčastí a príslušenstva budov umiestnených na vonkajších obvodovtjch stenách alebo

streche budovy (pre tento článok dhlej spolu ,,vonkaišie súčasti") pre prípad ich:
(a) krádeže a poškodenia pri pokuse o ich krádež'
(b) poškodenia pri pokuse o vlámanie sa do budovy na ktorej sú umiestnené,
(c) poškodenia v dôsledku vandalského činu (vandalizmu).

Tabullĺa ĺ
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Vonkajšie súčasti, ktorých dolný okraj atebo dolný okaj ich konštrukčného upevneniaje vo rĺýške do 3F m nad úrovňou okolitého terénu alebo do t'5
m z miesta dostupného v horizontálnom smere musia byt konštrukčne upevnené nerozoberatelhým spojením.

Vonkajšie súčasti, Konjch dolný okaj alebo dolný okaj ich konštrukčného upevneniaje vo vrjške nad 3"5 m nad úrovňou okolitého terénu alebo Yiac
ako l.5 m z miesta dostupného v horizontálnom smere môŽu bvť konštrukčne upevnené rozoberatelhým spojením.

t



cHnor 7 Zabezjeéenie peňazĺ, cenin a cenností protI laádeži vlámaním do ľezora

clánot 8 Zabezpečenie peňazĺ, c'enín a cennos{ĺ proti lúpežt v mieste potstenla

oánor 9 Zabezpečenie peňazĺ a cenín proti túpeži pri preprave

Tabulka 4

Tabulka 5

Tabulka 6

Tĺ 400 600 800 2 000

HäEEE

Peniaze, ceniny a cennosti sa nachádzajú
v uzatvorenom priestore a páchatel' prekonal

zabezpečenie minimálne na úrovni Dĺ (ák|adné
Whotovenie) alebo 0ĺ alebo 52.

T2.O ĺ 000 ĺ 500 2 000 4 0000
2 500 3 500 I 000! t2.l 2 000

7 000il

Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchatel'
prekonal zabezpečenie mĺnimálne úrovni Dĺ (základné
vyhotovenie) alebo 0ĺ alebo 52. t2.I 3 500 5 000 ĺ6 000

13.0 I 500 2 Íxlo 2 500 6 0000

lit.l 3 500 5 000 7 000 16 000I

T3.ll 7 000 t0 000 ĺ3 000 32 000lt

Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchatel'

prekonal zabezpečenie minimálne úrovni D2 (ĺozšíľené
ľyhotoľenle) alebo 02 alebo 52.

2 500 3 500 I 0000 T4.0 2 000

t3 000 32 000I T4.t I 000 r0 000

25 000 65 000

Eur>.
=Eiä
E-EÉ
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il

Trezor sa nachádza v uzafuorenom priestoľe a páchatel'
prekonal zabezpečenie minimálne úrovni D3
(bezpečnostné vyhotovenie) alebo 02 alebo 53.

T4.il t3 000 20 000

LPI 20 000Miesto poistenia je vybavené EZS s tiesňovým tlačidlom s ýodom signálu na PCO. Peniaze/ceniny/cennosti sú uloŽené

v trezore minimálne bezpečnostnej triedy l..

40 000LN

Miesto poistenia je vybavené:

(a) EZS s tiesňovým tlačidlom s ýodom signálu na PCO a zároveň

(b) strážené strážnikom so strelnou zbraňou.

Peniaze/ceniny/cennosti sú uloŽené vtrezore minimálne bezpečnostnej triedy l..

2 000PPĺPrepravaje vykonávaná 1 osobou a peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kuÍri.

??2 5 000Preprava je vykonávaná 1 osobou, ktorá je vybavená elektrickým paralyzérom alebo obranným sprejom. Peniaze/ceniny sú
uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kuÍri.

PP3 t5 000Preprava je vykonávaná min. 2 osobami' z ktoďch sÚ obe vybavené elektickým paralyzérom alebo obranným sprejom'
Peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kuÍľi.

PP4 30 000Preprava je vykonávaná min. 2 osobami motorov'ým vozidlom. Minimálne jedna osoba ie vybavená strelnou zbraňou.

Peniaze/ceniny sú uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kuÍri.

50 000PP5Prepravaje vykonávaná min, 2 osobami motorovým vozidlom. 0be osoby sú vybavené strelnou zbraňou. Peniaze/ceniny sú
uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kuÍri.
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I

Pre krádež zaľiadenla ulámaním do vozidla platí:

(a) vozĺdlo má riadne uzatvorené všetky okná a otváraciu strechu, pokial'je ňou

vozidlo vybaven é a záĺov etl
(b) dvere a batožinov'ý priestor vozidla sú uzamknuté Íunkčnými zámkami

a zároveň

zariadenie je uložené v riadne uzamknutom batoŽinovom priestore vozĺdla,
alebo nákladom priestore vo vyhotovení pevnej nadstavby (nie plachý).

(c)

PzUĺ

Pre kĺádež vozIdla spolu so zaľiadenlm platí:

(a) vozidlo je vybavené Íunkčným a aKivovaným imobilizérom alebo Íunkčným
mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktoré je pevne spojené s vozidlom
(napr. construct' Mul-T-Lock) a je riadne uzamknuté a zároveň

(b) vozidlo je zabezpečené v rozsahu PZVl (a) a (b).

PzKĺ

2 500 5 000 ĺ5 000

PAI2
Pre krádeŽ zariadenia vlámanim do ľozldla platĺ' že vozidlo je zabezpečené ako
PZU| a zároveň je vozidlo vybavené Íunkčným a aktĺvovaným autoalarmom s lokálnou
signalizáciou poplachu sirénou. To isté platí aj pre nákladný priestor.

45 000

Pre kľádeŽ vozidla spolu so zaľiadenim platí' že vozidlo je zabezpečené ako PZKĺ
a zároveň je vozidlo vybavené Íunkčným a aktivovaným autoalarmom s lokálnou
signalĺzácĺou poplachu sirénou. To isté platí aj pre nákladný priestor'

PZW2

ĺ0 0o0 t5 000

článot l2 ?abezpečenie traktoľoY, pracovných sľo|oY samohy&ných, pracovných stroioY nesených a sro|oY' ktoré sú pľípoinými
vozidlami pľotl lrádežl

1' V prĺpade umiestnenia predmetu poistenia ľ uzalľorcnom pňosto'€ sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené v článku 5 Zabezpečenia
hnutel'ného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru.

2' Vprípade umiestnenia predmetu poistenia ľoplotenom arcáli sa uplatňujú spôsoby aúroveň zabezpečenia uvedené včlánku ĺ0 Zabezpečenie
hnutelného majetku umiestneného mimo budovy.

3. V prípade umiestnenie predmetu poistenia mlmo uzatuoleného priestoru alebo oploteného areálu sa uplatňujú spôsoby zabezpečenia uvedené

v Tabuľke 9.

4. Pre uloženie klličov a ov|ádačov od strojov a kllĺčov od bezpečnostných visiacich zámkov, ktortými sú stroje zabezpečené platí:

(a) sú uložené v uzamknutom trezore alebo schránke v uzatvorenom priestore alebo
(b) sú v nepretržite stráženom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica) alebo
(c) sú v držbe poisteného, zamestnanca poisteného alebo inej oprávnenej osoby na nevyhnutný čas ak nieje možné z objektívnych dôvodov splniť

spôsob (a) alebo (b).
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10.

11.

9.

'12.

13.

14.

ĺ5.
16.

17.

(a) lokátny ľývod z EZS predstavuje ýod poplachového signálu na akustické a optické hlásiče namontované (inštalované) v zabezpečenom
priestore alebo jeho bezprostrednej blízkostĺ; ak je to objeKívne možné, tak signalizačné prvky musia byť umiestnené v dostatočnej vrýške aby

nebola možná manipulácia s nimi bez použitia rebríka a pod.; akustické hlásiče musia byt vybavené rezervným systémom napájania',

(b) automatlcký teleÍónny volič (ATV) je zariadenie slúžiace k prenosu signálu z EZS na minimálne dve teleÍónne stanice, pričom mimo
prevádzko{ch hodín zabezpečenej prevádzky ie vždy minimálne 'l osoba schopná okamžite reagovať na prijatý signál a vykonať primerané

opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody'
(c) pult centalizovanej ochrany (PCO) prijíma hlásenia od EZS o narušení zabezpečeného objektu' priestoru alebo pozemku. PCO zobrazuje,

vyhodnocuje a archivuje poplachové inÍormácie; je nepretrŽite obsluhovaný polĺciou alebo súkromnou bezpečnostnou sluŽbou (SBS)' ktorá má
pre takúto činnosť platné oprávnenie; PCO overuje dostupnosť prepojenia prenosového systému s EZS v pravidelnom intervale a v prípade ak nie
je možné overiť spolahlivli prenos signálu medzi PCO a EZS je situácia vyhodnotená ako sabotáž a porucha EZS; SBS musí disponovať zásahovou
jednotkou s maximálnou dobou dojazdu do 15 minút od prijatia signalizácie poplachu, sabotáže alebo poruchy EZS'

lmobilizéĺom sa rozumie elektronické zabezpečovacie zariadenie, Koré je pevne zabudované v stroji a zabraňuje neoprávnenej jazde so strojom trjm,

že odpojí spínaciu skrinku, odpojí riadiacu jednotku motora, preruší čĺnnosť vstrekovania a pod..

Mechanické nezabezpečené okná a stavebné otvory sú tie, ktoré nespíňajú zabezpečenie podlh bodu 11' tohto článku.

Mechanické zabezpečené okná a stavebné otvory sú tie, ktoré sú zabezpečené za použitia nieKorého z nižšie uvedených mechanických zábranných
prostriedkov:

(a) bezpečnostné sklo, za bezpečnostné sklo sa povďuje bezpečnostné vrstvené sklo, sklo s dodatočne inštalovanou bezpečnostnou Íóliou alebo

sklo s drôtenou vloŽkou, ktoré vykazujú kategóriu odolnosti minimálne P2A podl a technickej normy STN EN 356; v prípade dodatočne inštalovanej
bezpečnostnej Íólie musí byt bezpečnostná Íólia inštalovaná na skle s minimálnou hľúbkou podla certiÍikátu zhody inštalovanej bezpečnostnej
s požiadavkami na príslušnú kategóriu odolnosti podla sTN EN 356; po inštalácii bezpečnostnej Íólii na sklo musí zasklenie vykazovať kategóriu
odolnosti minimálne P2A podla STN EN 356; bezpečnostná Íólia musí byť odborne inštalovaná spoločnostbu, ktorá má k takejto činnosti platné

oprávnenie; bezpečnostná Íólia musí byt nalepená na vnútornú stranu skla a musí zasahovať až na jeho okraje,
(b) Íunkčná mreŽÄ, za funkčnú mreŽu sa povaŽuje mreŽa tvorená ocelbv'ými prútmi s minimálnym prierezom ĺ00 mm2 s velkostbu mreŽovrich ôk

najviac 400 cm2; mreŽa musí byť dostatočne tuhá a odolná proti roztiahnutiu. Prúty musia byť vzájomne spojené nerozoberatelhým spÔsobom;

mrežu je možné z vonkajšej stľany demontovať len hrubým násilím za pouŽitia napr. kladiva, pílky na Železo, brúsky; podla spôsobu inštalácie

rozdel'ujeme mreže na:

(i) peune namontovaná mreža, ktorá musí byť z vonkajšej strany pevne a nerozoberatelhým spôsobom ukotvená (zamurovaná,

zabetónovaná a pod.) v minimálne 4 bodoch v stene alebo v ráme okna alebo iného otvoru,

(ii) odnímaleľná mreŽa, ktoráie uzamknutá mĺnimálne 4 bezpečnostnými visiacimi zámkami; petlice a oká' Konými prechádza strmeň zámku

musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byt z vonkajšej

strany pripevnené (spojené) pevným nerozoberatelhým spôsobom,
(iiD otvárateIhá mreža, ktorej konštrukcia a ukotvenie jej závesov musí byt vyhotovené z vonkajšej strany nerozoberatelhým spôsobom;

mreŽa musí byľ zabezpečená proti vysadeniu (napr. zapustením do zárubne); mreŽa musí byt uzamknutá minimálne jedným

bezpečnostným visiacim zámkom a petlice a oká, kto4imi prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť
proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byt z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberatel'ným

spôsobom,
(iv) naľijacia mrcä, ktorá musĺ byťaspoň v hornej časti otvoru pre mrežu pevne nerozoberatelhým spÔsobom ukotvená (napr. zabetónovaná,

zamurovaná); musĺ byť uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom alebo minimálne dvomi bezpečnostnými visiacimi zámkami a petlice

a oká, Korými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene

visiacich zámkov a musia byt z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberatel'ným spôsobom; mreže musí byt vybavená

mechanizmom, ktoný zabraňuje neoprávnenému nadvihnutiu mreŽe'
(c) Íunkčná okenica je okenica vyrobená z dľeva alebo kovu, ktorá je zabezpečená uzatváracím mechanizmom z vnútornej strany budovy aje

zabezpečená proti vyháčkovaniu; ukotvenie okenice vrátane konštľukcie okenice je z vonkajšej strany nerozoberatelhé; závesy okenice sú

vyhotovené z mechanicky odolnej konštrukcie a okenicu je možné z vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za pouŽitia kladiva, sekery

a pod.,

(d) Íunkčná rulgta je roleta z vlnitého plechu alebo z ocelbqich alebo hliníkovrjch lamel v bezpečnostnom vyhotovení spíň4úca požiadavky

minimálne bezpečnostnej triedy 3 podlh STN EN 1627; roleta musí byt dostatočné pevná a odolná proti roztiahnutiu lamel; roletaje uzamknutá
bezpečnostným zámkom, dvomi bezpečnostnýmĺ visiacimizámkami; v prípade ak je roleta ovládaná elektrickým pohonom, roleta musí byťriadne
uzatvorená a nie je moŽné ju otvoriť bez príslušného ovládača; roletu je moŽné z vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladĺva,
sekery a pod..

Mechanidĺýml ábľannýml pĺostiedkami sa rozumejú prostriedky slúŽiace na ochranu budov, priestorov a pozemkov pred neoprávneným vniknutím
(napr, oplotenie, brány, dvere, zámky, uzamykacie systémy' okná, mreže, trezory) Neoprávnené vniknutie je pre účely tohto pojmu nežiaduce vojdenie.

za miosto' z lĺtoÉho je prcdmď poistenia alebo budova a jej konštrukčné prvky dostupný v hoľizontálnom smere sa považuje terasa, prístavba,

požiarny rebrík, strom a pod.. Za takéto miesto sa nepovaŽuje bleskozvod a daŽďové zvody.

llelozobeľateľné spojenie je taký typ spojeniďpripojeniďpripevneniďukotvenia, pri ktorom nie je možné mechanichj zábranný prostriedok oddeliť
bez deštrukčného narušenia zábranného prostriedku alebo majetku s ktonim je spojený alebo ku ktorému je pripojenýipripevnený/ukotvený (napr.

zvary, nity, zamurovanie).

0branným spre|om sa rozumie slzotvorný sprej určený na dočasné paralyzovanie páchatelh pomocou bolesti očí ďalebo dýchacích ciest.

Oknami sa rozumejú okná' výklady a celosklené dvere s rámom.

Oplotenim sa rozumie pevná bariéra zamedzujúca volhému vstupu na miesto ohraničené oplotením. Minimálna výška oplotenia je dodržaná vo

všetlaých častiach oplotenia vrátane vstupnej brány. Vzdialenosť, ukotvenie a montáž nosných stĺpov musí znemožňovať stľhnutie, podkopanĺe

a podlezenie oplotenia. Súčastbu oplotenie je aj vstupná brána.

OsoDa ľylĺonáľalúca prcpľaľu peňazí a cenln je osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony aÍyzicky zdatná. Osoba je

preukázatelhe odborne zaškolená ako vykonávať prepravu a ako posfupovať v prípade hroziaceho nebezpečenstva' Je vybavená funkčným mobilným

teleÍónom, vysielačkou alebo obdobným komunikačným zariadením prostredníctvom ktorého môže privolať poIíciu. Ak je osoba vybavená strelnou
zbraňou, tak musí mať platné oprávnenie na jej držbu a nosenie.
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PREM IUM PREMTUM uPPz2020t02

INSURANGE GoMPANY PREM|UM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

(poistný princíp Loss Occurrence)

Článox 1 Úvodné ustanovenia

PREM|UM lnsurance Company Limited, poistbvňa so sÍdlom 68 George Borg
Olivier Street, sTJ ĺ081' St. Julian's, Malta, zapísaná v Registri spoločností na

Malte s číslom zápisu c 9't171 a konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREM|UM lnsurance Company
Limited, pobočka poistbvne z iného členského Štátu, so sídlom Námestie
Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, lč0: 50 659 669, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu
Bratislava l, oddĺel: Po, vložka číslo: 3737/8 (dalej len,,poistbvatel'") sa
zauäzuie poskytnúť náhradu škody v podobe poistného plnenia za podmienok

stanovených v poistnej zmluve, ktorej neoddelitelhou súčastbu sú aj tieto
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za

škodu (d'alej len ,,PREMIUM YPPZ''), a to za predpokladu' Že poistený za škodu
zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov.

Článor 2 Predmet a rozsah poistenia

1. Poistený má právo, aby poistbvatel' za neho vyplatil poškodenému

v súvislosti s poistenou činnostbu škodu vzniknutú na veci ďalebo škodu
na zdraví pričom:

a) škoda na veci znamená fyzĺcké poškodenie hmotnej veci vrátane

následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty
možnosti pouŽívať poškodenú vec alebo zo straty Íunkčnosti
poškodenej veci'

b) škoda na zdrauí znamená telesné poranenie osoby vrátane choroby
alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého
zĺsku; pričom za škodu na zdraví sa považujú aj regresné nároky
Sociálnej poisťovne ďalebo zdravotných poisťovní súvisiace so škodou
na zdravĺ iných osôb neŽ zamestnanca poisteného.

2. Poistenie sa ľďahuje len na škodu, ktorá vznikla ako následok škodovej
udalosti wniknutej počas platnosti poistnej zmluvy (poistný princíp ,,Ĺoss
0ccurrence').

3. Poistenie sa vzthhuje aj na škodu vzniknutú v čase trvania poistenia

vdôsledku vady práce avady ýrobku, ktoré boli realizované, vyrobené
alebo uvedené do obehu vtllučne počas trvania tohto poistenia.

4. Poistený mátiež právo na náhradu účelne vynaloŽených nákladov:

a) ktoré vynaložil za účelom zabránenĺu vzniku škody, na ktorú sa
poistenie vztähuje ďaleboza účelom zabráneniu zväčšeniu rozsahu uŽ

vzniknutej škody, na ktorú sa poistenie vzt'ahuje; s výnimkou nákladov
vzniknutrých polícii' hasičskému a záchrannému zboru alebo iným
subjektom, ktoré sú povinné zasahovať vo verejnom záujme na
základe právnych predpisov. Výška t'ýchto nákladov je obmedzená do
výšky max. 20olo z poistnej sumy pre poistenie zodpovednosti za škodu
pokial' nie je v poistnej zmluve uvedené inak, pričom poistenie podlh

tohto bodu sa nevzťahuje na akékol'vek náklady vynaloŽené poisteným

na údržbu, opravu, qimenu alebo zlepšenie prevádzkovaného

zariadenia alebo vybavenia;

b) právnej obhajoby (max' do tariÍnej odmeny advokáta) v súvislosti
s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku škody' na ktorú sa
poistenie vztahuje, ato aj vprípade' ak bol nárok vznesený proti
poistenému neoprávnený, to však všetko za predpokladu že
poistbvatel' úkony obhajoby poisteného vopred odsúhlasil. Poistbvateľ
je namiesto náhrady nákladov obhajoby oprávnený ustanoviť
poistenému na nevyhnutne potrebný čas právneho zástupcu, ktonj

bude poisteného zastupovať v konaní o náhrade škody na náklady
poistbvateľa. Poisťovatel' si vyhradzuje právo vyšetriť' preskúmať

a mimosúdne vyrovnať akýkol'vek nárok podľa vlastného uváženĺa'

Náklady právnej obhajoby nezvyšujú poistnú sumu a poistbvatel'
poskytne ich náhradu spolu s náhradou škody maximálne do v'ýšlĺy
poistnej sumy, či do v'ýšky sublimitu, ak sa náklady právnej obhajoby
týkajú nárokov z poistného rizika limitovaného v poistnej zmluve
sublimitom poistného plnenia.

5. Poistenie sa vztahuje na škody, ktoré nastali na území Slovenskej
republiky, českej republiky, Madhrska, Polska alebo Rakúska, ak nie je

v poistnej zmluve uvedené inak.

6. Rozsah náhrady škodyje zo strany poistbvatel'a limitovaný vtiškou poistnej

sumy, limitom poistného plnenia, a inými sublimitmi dojednanými
v poistnej zmluve a v týchto PREM|UM VPPZ' Sublimit dojednaný v poistnej

zmluve, či uvedený v ýchto PREM|UM VPPZ nezvyšuje poistnú sumu.

Článox 3 Výluky z poistenia

'l. Poistenie sa nevzt'ahuje na škody presahujúce nižšie uvedené sublimity,
ktoré poistbvatel' poskytuje v základnom poistnom krytí' pričom poistený
má moŽnosť po dohode s poisťovatelbm si v poĺstnej zmluve dojednať (nad

nižšie uvedený rozsah) ich rozšírené krytie; teda ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak, poistenie sa nevzthhuje na škody:

a) na nehnutelhostiach, ktoré boli poistenému na základe písomnej

dohody prenajaté alebo odovzdané do uŽívania na prevádzkovanie

Poistenej činnosti poisteného vo v'ýške nad 20 000,00 EUR; pričom

škody vzniknuté na ttýchto nehnutel'nostiach v dôsledku ich
opotrebenia, nadm erného mechanického zaťaženia alebo používania
v rozpore s určením, sú z poistného krytia absolútne vylúčené;

b) na odloŽených veciach zamestnancov poisteného vo vtýške nad
2 500,00 EUB za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného
poĺstného obdobia nad 10000'00EUR' ak tým nie je dotknuté

obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na

odložených veciach zamestnancov, ustanovené všeobecne záuáanými
právnymi predpismi, v tiakomto prípade poistbvatel' poskytne poistné
plnenie iba do v'ýšky ustanovenej všeobecne záuäzným právnym

predpisom, bez ohlhdu na skutočnosť, či je zamestnanec s poisteným

v pracovnoprávnom vzťahu; pričom toto poistné krytie sa vztbhuje aj

na škody spôsobené kádeŽou, ak k nej došlo odcudzením odložených
vecí zamestnancov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekaŽky

alebo opatrení chrániacich odložené veci zamestnancov poisteného
proti kádežĺ;

c) na vnesených alebo odložených veciach návštevnĺkov vo vrjške nad

2 500,00 EuR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného
poistného obdobia nad 10000,00EuR, ak tým nie je dotknuté
obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na
vnesených alebo odložených veciach návštevníkov, ustanovené
všeobecne záuunými právnymi predpismi' v takomto prípade

poistbvatel' poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej

všeobecne záuäzným právnym predpisom; pričom toto poistné krytie
sa vzt'ahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo
odcudzením odloŽených vecí návštevníkov poisteného' ku ktorej došlo
prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci
návštevníkov poisteného proti krádeŽi;

d) na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach historickej,
kultúrnej' umeleckej alebo zberatelskej hodnoty (obrazy, sochy,

zbierky známok a pod.) vo ýške nad 330,00 EUR za jednu

vec/zbierku a za škodu na peniazoch vo v'ýške nad 165'00 EUB.

2. Poistenie sa nevzt'ahuje ani na nižšie uvedené poistné riziká' ktoré je však
moŽné po dohode s poisťovatelbm pripoistiť; teda ak nie je v poistnej

zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzthhuje na:

t/6



buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako aj látok z
nich získaných, či Wrobených;

i) spôsobené tĺýrobkom poisteného, ak takáto škoda bola spôsobená
nevhodnostbu uýrobku pre daný Účel jeho pouŽitia;

j) spôsobené priamo alebo nepriamo v súvislosti s pôsobením tabaku
a tabakovlich výrobkov;

k) spôsobené jedným aĺebo viacerými z nasledovných qirobkov
po|steného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné deriváty,
vakcíny, kozmetické výrobky' krmivá pre zuieĺalá,
polhohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy alebo
pesticídy;

l) spôsobenú v dôsledku vady práce pri vrýkone revíznej, vedeckej,
výskumno-vývojovej' analytickej, logistickej' producentskej,

sprostredkovatelskej, inžinierskej činnosti alebo inej obdobnej
činnosti;

5' Poistenie sa nevzthhuje na náhradu zmluvných, správnych ďalebo
trestných sankcií alebo pokút akéhokolvek druhu vrátane Ev. punitive

damages alebo exemplary damages.

6. Poistenie sa nevzt'ahuje ani na nároky na náhradu škody vľátane nákladov
právneho zastúpenia v súvislosti s akoukolvek náhradou škody priznanou

oÍiciálnou autoritou verejnej moci miestne či funkčne príslušnej
k Spojeným štátom americkým (UsA) alebo Kanade.

7. Poistenie sa dälej nevzt'ahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/35iEs o environmentálnej
zodpovednosti pri prevencii a nápľave environmentálnych škôd alebo v
zmysle všeobecne záviizných právnych predpisov upravujÚcich
environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.

8. Poistením nie sú kryté škody' za ktoré poistený zodpovedá svojmu
manželovi/manŽelke' prĺbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú
v spoločnej domácnosti' spoločníkom alebo ich manželom/manželkám či
príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré Žijú so spoločníkom v
spoločnej domácnosti. Poistenie sa rovnako nevzt'ahuje na zodpovednosť
za škodu vzniknutú podnikatelskému subjektu, v ktorom má poistený' jeho

manŽel/manželka, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s
poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť; pričom v prípade

škody bude poĺstné plnenie pomerne zniŽené o podiel majetkovej účasti
uvedenej osoby v danom subjekte.

Článox 4 Vznik, zmena a zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú alebo dobu určitú, pričom ak
v poistnej zmluve nie je uvedené inak, poistenie sa dojednáva na dobu
neurčitú a poistným obdobím je obdobie jedného roka. Poistenie vznikne
prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami
dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol
určený neskorší dátum vzniku poistenia.

2. Rozsah poistenia dojednaný poistnou zmluvou je moŽné zmeniť len
dohodou zmluvných strán, to však neplatí ak počas platnosti poistenia
dôjde k zániku (z akéhokoľvek dôvodu) spolupoisteného subjeKu, kedy so
zánikom spolupoisteného dochádza aj k zániku jeho poistenia
zodpovednosti za škodu. Pľe uzavretie dohody o zmene poistnej zmluvy
platia rovnaké pravidlá ako pri uzatvorení poistnej zmluvy' Účinnosť zmeny
poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej zmene.

3. V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku
a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve ak nie je
dohodnuté inak.

4. Poistenie zanikál
a) uplynutím dohodnutej doby' ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
b) písomnou vtjpovedbu jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného

obdobia, pričom výpoved'musí byľ doručená druhej zmluvnej strane
najneskôr šesť ýždňov pred koncom poistného obdobia;

c) písomnou vtipovedbu jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov
od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je

osemdňová;
d) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorzové poistné nebolo

zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie
zaniká uplynutím tejto lehoý,

e) ak poistné za dhlšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poĺsťovatelh na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručenĺm tejto vrjzvy. Výzva
poisťovatelh musí obsahovať upozornenie, Že poistenie zanikne v
prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí' ak bola zaplatená len
časť poistného;

f) výpovedbu jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa
poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom
výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne,

s) zrušením oprávnenia na podnikatelskú činnost', zánikom poisteného,

h) na základe písomnej dohody zmluvných strán.

5. Poistbvatel' môže odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení
povinnosti poistníka resp' poisteného ,,odpovedať pravdivo a úplne na
všetky písomné otázky poistbvatela ttikajúce sa dojednávania poistenia'',
ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poisťovatel' poistnú

zmluvu neuzavrel. Toto právo si môže poistbvatel' uplatniť do troch
mesiacov odo dňa' ked'takúto skutočnosť zistil, inak právo zanĺkne'

6. Ak sa poistbvatel' dozvie ď po poistnej udalosti, že jej príčinou je
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej

zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť;
odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

Článox 5 Poistné

ĺ. Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu poskytovanú zo
strany poistbvatela v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou' Výšku
poistného stanovuje poistbvatel'. Poistné uhrádza poistník vo vtýške

atermínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve. Výška poistného'
termín splatnosti poistného a vlýška splátky poistného v prípade platenia
poistného vo forme splátok musia byt uvedené v poistnej zmluve.

2' časť poistnej doby, za Koľú sa platĺ poistné sa nazýva poistné obdobie.
Pokial'nie je v poistnej zmluve uvedené inak, tak pri poistenĺ:

(a) na dobu neurčitú je poistným obdobím jeden rok (1 poistný rok' tj'
365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp. 366 dní pri
prestupnom roku),

(b) na dobu určitú, pri období kratšom ako jeden rok sú poistná doba
a poistné obdobie totožné.

3. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, na
základe ktoných sa stanovila uýška poistného, poistbvatel'je oprávnený
dňom tejto zmeny upraviť v'ýšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto
zmeny.

4' Poistbvatel'má právo na poistné za časový interval vymedzený vznikom
a zánikom poistenia. Ak poistenie zanikne pred uplynutím poistného

obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poistbvatel' je povinný

zvyšujúcu časť z uhradeného poistného vrátiť. V prípade ak nastala
poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia ým odpadoI (napr. krádeŽ'
zničenie poistenej veci), patrí poistbvatelbvi poistné do konca poistného

obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť.

5. Poistné sa povďuje za zaplatené načas, ak je pripísané na bankový účet
poistbvatelh v správnej výške najneskôr v deň jeho splatnosti pričom bol

správne uvedený variabilný symbol priradený poisťovatelbm.

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platbu poistného za poistné obdobie
v polročných alebo štvrttočných splátkach. V prípade ak bolo v poistnej

zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach platí' Že nezaplatením
splátky poistného sa stáva poistné prislúchajúce do konca poistného

obdobia splatné v plnej výške dňom nasledujúcim po dni splatnosti
splátky poistného, ak poistbvateľ uplatní toto svoje právo do dňa
splatnosti nasledujúcej splátky poistného.

Článox 6 Poistné plnenie

1. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu škody vzniknutej ako následok
jednej a všetkých škôd vzniknutých počas jedného poistného obdobia
maximálne do v'ýšky poistnej sumy alebo limitu' či sublimitu plnenia

dojednaných v poistnej zmluve'
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odstraňovaní, likvidovaní alebo čistení následkov havarijného znečistenia.
Za škodu spôsobenú v dôsledku havarijného znečistenia sa nepovažujú
nároky súvisiace s environmentálnou škodou v zmysle Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/Es o environmentálnej
zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd aĺebo v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.

3. Klenoty a cennosti sú drahé kovy, drahokamy' polodrahokamy, perly

a výrobky z nich vyrobené' ako aj biŽutéľia, náľamkové hodinky a vreckové
hodinky s predajnou cenou vyššou ako 160 EUR.

4. Listériou sa rozumie pre účely poistenia inÍekčné ochorenie spôsobené
gramopozitĺvnymi baktériami Listeria monocytogenes.

5' Nadzemnými a podzemnými vedeniami sú potrubia (napr. vodovodné,
kanalizačné' plynové, ropovod) a silové (preprava a distribúcia elektrĺckej
energie), komunikačné (telegraÍné, teleÍónne, internetové, prenášajúce
vizuálne ďalebo audio sĺgnály), riadiace a ovládacie káble vrátane stípov,
stoŽiarov, stojanov, iných podporných konštrukcií a riadiacich a ovládacích
zariadení a prvkov prináležiacim k nim.

6. 0dovzdanie vykonanej práce je jej skutočné vykonanie a prevzatie

objednávatelbm, alebo osobou poverenou objednávatelbm'

7. Poistená činnosť ie činnosť vykonávaná poisteným na základe platného

opráVnenia udeleného podla všeobecne záuázných právnych predpisov a
čĺnnosti s ňou súvĺsiace. Poistená činnosť musí byt uvedená v poistnej

zmluve. Za činnosti súvisiace s poistenou činnostbu sa pokladá aj:

a) vtikon vlastníckych práv, spľáva a prevádzka nehnutel'ností
slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve,

b) prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov
poisteného a organizácia podnikovtich podujatí'

c) prevádzka statických (základmi pevne spojenými so zemshjm
povrchom) reklamných zariadenĺ vo vlastnícfue poisteného (nie

v inom užívaní), ak na ich umiestnenie a prevádzkovanie bolo
vydané povolenie od pľíslušných orgánov verejnej moci.

8' Poistná doba (doba trvania poistenlal je časový úsek, obdobie, na ktoré
je uzavretá poistná zmluva. Poistná doba môŽe spravidla pozostávať
z niekolkých poistných období.

9. Poistné obdobie je obdobie, za ktoré sa platí poistné. Ak nie je v poistnej

zmluve stanovené inak' poistným obdobím je jeden technický rok' Koni
začína nultou hodinou dňa označeného v poistnej dobe ako začiatok
poistenia a končí poslednou hodinou dňa predchádzajúcemu dňu qiročia
začiatku poistenia.

10. Poistený ie Íyzická osoba podnikatel'alebo právnĺcká osoba označená za
poĺsteného v poistnej zmluve. Poisteným nie sú osoby konajúce v mene
poisteného na základe poverenia alebo plnomocenstva, ktoré za svoje
konanie podl'a zákona zodpovedajú nezávisle od poisteného.

11. Poistná suína alebo linit poistného plnenia je horná hranica plnenia
poistbvatelä za podmienok dohodnuhjch v poistnej zmluve.

12. Poškodeným je Íyzická alebo právnická osoba, ktorá utrpela škodu
konanĺm poisteného, za ktorú poistený zodpovedá podlh všeobecne
záu äzný ch právnych predpisov.

13. Salmonelózou sa rozumie pre účely poistenia ochorenie spôsobené
patogénnymi salmonelami sklinickými príznakmi, zodpovedajúcich
patologicko-anatomickým nálezom a pozitĺvnym nálezom a pozitívnym

výsledkom bakteriologického vyšetrenia na zárodky Salmonella enteritidis
a Salmonella typhimutium.

14' Sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako
maximálna výška náhrady, ktorú poistbvatel'vyplatí za určitý typ škody, na
ktoný sa sublimit vzľahuje' pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp'
limit poistného plnenia.

15. Škodovou udalosťou je taká udalost, ktorá nastane počas truania
poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy
poisťovatel'a poistený predpokladajú' Že môŽe nastať, avšak nie je isté či
vôbec nastane a kedy nastane, a zároveň je udalosťou pri ktorej došlo ku
vzniku škody' ktorá môŽe byť dôvodom wniku práva na poskytnutie
poistného plnenia. Za jednu škodovú udalsoť sa považuje aj škodov'ý
následok, pri ktorom zjednej príčiny bolo spôsobené poškodenie viacerým

poškodeným. V prípade' ak príčina škodovej udalosti a škoda pri nej
vzniknutá spadá pod poistné krytie dojednané v poistnej zmluve, je
škodová udalosť kvaliÍikovaná ako Poistná udalosť.

16' Teroristickýn činon sa rozumie súhrn antihumánnych metód hrubého
zastrašovania, pouŽitĺm sily alebo rôznych Íoriem nási!ia.

17. UšIý zisk je majetková ujma vyjadritelhá v peniazoch, ktorá spočíva v tom,
Že u poškodeného nenastane v dôsledku škody k rozmnoženiu
majetkovlých hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať v prípade pravidelného
chodu vecí.

18' Uvedenĺe/dodanie výrobku na trh/do obehu je okamih, ked' výrobca
skutočne stratil vlastnícke pľávo k výrobku. Výrobok musí byt uvedený na
tľh za odplatu, pri predpoklade jestvujúceho obchodnoprávneho zmluvného
vztahu, napr. predaj, prenájom, odovzdanie na leasing alebo odovzdaný
dälej na základe zmluvy s odberatelbm. za uvedenĺe do obehu sa
nepovažuje, ak bol výrobok vtýrobcovi odcudzený alebo sa stratil'

19. Vedomá nedbanlivosť je také konanie alebo opomenutie o ktorom
poistený vedel, že ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov
sa spoliehal, Že ju nespôsobí'

20. Výrobokje každá hnutel'ná vec, ktorá bola vyrobená, vytažená alebo inak
získaná, bez ohlädu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na
uvedenie do obehu' Výrobkom je aj hnutel'ná vec, ktorá je súčastbu alebo
príslušenstvom ĺnej hnutelhej alebo nehnutel'nej veci. Za výrobok sa
považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

článox 9 Spôsob vybavovania sťažností

1' staŽnosľ je moŽné podať vakejkolvek prevádzke poistbvatelä počas
prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: PREMIuM
lnsurance Gompany Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Námestie Mateja Korvína 1 

' 
8ĺ 1 07 Bratĺslava - mestská časť Staré Mesto,

Slovenská republika. StaŽnosťje možné podať aj elektronicky na e-mail:

staznosti@premium-ic.sk

Podrobnejšie informácie o mieste, spôsobe podania stažnosti a o d'alšom
postupe pri jej vybavovanĺ sú uvedené na webovej stránke poistbvatelä
www.premium-ic.sk

2. Sthžnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu' najneskôr v lehote 30
dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhladom na okolnosti prípadu

nebude moŽné, bude st'aŽovatel'inÍormovaný o dôvodoch predEenia lehoty
na vybavenie st'ažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia
staŽnosti.

článok 10 Záverečné ustanovenia

1. Poistné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a je moŽné
sa od nich v poistnej zmluve odchýlit'. v prípade ak sa ustanovenie
poistných podmienok rôzni s ustanovením poistnej zmluvy, má prednosť
ustanovenie poistnej zmluvy. Pokiaľ nie sú ustanovenia poistných
podmienok odlišné v rovnakej veci s ustanoveniami poistnej zmluvy, platia
zároveň ustanovenia oboch.

2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto PREM|UM VPPZ sa v otázkach
účinnosti, v,ýkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre
súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné uihradne súdy Slovenskej
republiky. Uvedené platí tiež pre škody' ktoré nastanú v zahraničí.

3. Ustanovenia ýchto PREM|UM VPPZ ýkajúce sa poisteného sa použijú aj na
poistníka (pokial'je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na
inú oprávnenú osobu.

4. Písomnosti sa poistbvatelbvi, poistníkovi a poistenému doručujú na ĺch
poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistnĺka
apoisteného ak je odlišná od adresy sídla apoistbvatel' bol otejto
skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť
poistbvatelbvi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.

5. Poĺsťovateľ zasiela písomnosti na poslednÚ známu adresu poistníka alebo
poisteného' Písomnosť poistbvatelh určená poistníkovi alebo poistenému
(ďalej len ,,adresát") sa považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi.
Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju

v príslušnej úloŽnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa povaŽuje za doručenú
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Výluka prenosných chorôb

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, Že poist'ovatelia sa nebudú podiel'at' na akýchkolVek stratách, Škodách' nárokoch,
nákladoch alebo rnýdavkoch akejkolVek povahy, uhradených alebo vynaloŽených poisteným priamo alebo nepriamo v
sÚvislosti s akoukolVek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či uŽ skutočnou alebo vnímanou)
prenosu akejkol'vek choroby bez ohl'adu na príčinu jej vzniku alebo udalost', ktorá k prenosu choroby' obave z jej prenosu
alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkolVek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie kaŽdá choroba, ktorá sa mÔŽe prenáŠat'pomocou akejkol'vek látky alebo prostriedku, z
ktoréhokol'vek organizmu na iný organizmus ak:

(a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie,
či uŽ sa povaŽujÚ za Živé alebo nie, a

(b) prenos medzi organĺzmami, či uŽ priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom' telesnými tekutinami, z
alebo na akýkol'vek povrch alebo objekt vo forme tuhej' kvapalnej alebo plynnej a

(c) samotná choroba, prenosná látka alebo pÔvodca prenosu spÔsobia alebo by mohli spÔsobit'poškodenie alebo ohrozit'
l'udské zdravie alebo Životné podmienky l'udí alebo spÔsobia alebo by mohli spôsobit'alebo ohrozit'poškodenie,
zhorŠenie kvality, stratu hodnoty, predajnost'alebo stratu moŽnosti pouŽívania majetku alebo akÚkol'vek stratu moŽnosti
podnikania.

Zároveň sa len pre potreby poistenia zodpovednosti za Škodu dojednáva' Že Prenosná choroba nezahŕňa ochorenia
spôsobené baktériami Salmonela a Listéria.
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1 POISTENIE MAJETKU
INFoRMAČNÝ DoKUMENT o PolsTNoM PRoDUKTE

PREMlUM lnsurance Company Limited, so sĺdlom 68 George Borg olivier Street' STJ '10B1' St' Julian's' Maltská
republika. Zapĺsaná v Registri spoločnostĺ na Malte pod registračným Čĺslom C91171. konajúca na územĺ Slovenske1
repu bl i ky p rostred n ĺctvom svoje'1 or ganizaČnej zložky''
PREMlUM lnsurance Company Limited, pobočka poist'ovne z iného členského štátu, so sidlom Námestie Mate.1a
Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská čast Staré Mesto. zapĺsaná v obchodnorĺ registri okresného súdr-l Bratislava
l' oddiel' Po. vloŽka Číslo 3737iB
Poistenie majetku podnikatel ovProdukt:

Spoločnost''

lnformačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehl'ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia, pričom
kompletné informácie pred uzavretĺm zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalšĺch dokumentoch.

O aky typ poistenia ide?

Poistenie majetku podnikatel'ov slúŽi na poistenie škÔd na majetku spÔsobených poĺsteným poistným rizikom.

n čo je predmetom poistenia?

ĺ Predmetom poĺstenia mÔŽu byt napr. prevádzkovo
obchodné zariadenia, zásoby, peniaze, stavebné
úpravy, nehnutel'nosti, náklady vynaloŽené na
vypratanie miesta poistenia.

Škody spÔsobené

,ĺ základným živelným poistením obsahujÚcim:
nár az aleb o zrÚtenie l ietaj úceho telesa s posádkou,
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez
posádky, poŽiar, priamy Úder blesku, t4ýbuch

v rozšíreným Živelným poistením obsahujÚcim:
aerodynamický tresk' dym' krupobitie, lavínu, náraz
motorového vozidla vedeného poisteným, náraz
motorového vozidla vedeného inou osobou ako
poistený, pád stromov / stoŽiarov / ĺných
predmetov, prudký vietor, tiaŽ snehu alebo
námrazy, výbuch sopky, zosuv pÔdy / zrútenie skál
alebo zeminy

ĺ povodňou alebo záplavou
r' zemetrasením
v vodovodnou škodou, t.j. Škodou spôsobenou

nečakaným a náhlym únikom vody, pary alebo
kvapaliny z vodovodného zariadenia

ĺ preruŠením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku
škody na majetku spÔsobenej vyššĺe uvedenými
poistnými rizikami

v rozbitím skla
'l krádeŽou ďalebo lÚpeŽou
v prerušením prevádzky' ktoré nastalo v dôsledku

odcudzenia majetku
v vandalizmom
ĺ poškodením alebo zničením strojového zariadenia

alebo elektronického zariadenĺa
v prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku

poškodenia alebo zničenia strojového zariadenia
alebo elektronického zariadenia

v poškodenĺm, zničením alebo odcudzením
prepravovaného nákladu

Poistná suma alebo limit poistného plnenia pre
jednotlivé poloŽky predmetu zodpovedá hodnote

ýchto poloŽiek určenej poistníkom. lnformácie
o výške poistných sÚm pre jednotlivé poloŽky
mÔŽete nájst'v poistnej zmluve.

čo nie je predmetom poistenia?

x motorové vozidlá, prívesy motorouj'ch vozĺdiel' ktoré
sÚ vyrobené alebo schválené na účely v premávke na
pozemných komunikáciách a podliehajÚ prihláseniu do
evidencie vozidiel

x lietadlá, plavidlá, kol'ajové vozidlá, prípadne iné
zariadenia schopné pohybu v atmosfére

x domáce, hospodárske a vol'ne Žijúce zvieratá a iné
druhy vyŠŠĺch organizmov

X vodsfuo, pÔdu' polia' lesy, porasý a rastliny
x verejné prenosové a distribučné sÚstavy elektriny,

plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné
siete

X softvérové vybavenie a elektronické dáta
x škody' ktoré sÚ dôsledkom odstavenia prevádzky ako

hospodárska strata, ušlý zisk
x majetkové sankcie (pokuty' penále, úroky z omeŠkania

a pod.)

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

poisťovateľ má právo zníŽiť poistné plnenie za vedomé
porušenie povinnostĺ stanovených v poistných
podmienkach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie
rozsahu jej následkov
v prĺpade ak poistený uvedie poistbvatelä do omylu
o okolnostiach týkajÚcich sa Vzniku nároku na poistné
plnenie ďalebo výŠky poistného plnenia, nie je
poisťovatel' povinný poskytnúť poistné plnenie
poistenie sa neváahuje na Veci alebo škody vylúčené
z poistenia vo Všeobecných poistných podmienkach,
osobitných poistných podmienkach alebo poistnej

zmluve
v prípade ak je stanovený limit poistného plnenia,

výška poistného plnenia je obmedzená výŠkou
stanoveného limitu poistného plnenia



PolsTENl E zoDPoVEDNosTI zA ŠKoDU
lNFoRMAČNÝ DoKUMENT o PolsTNoM PRoDUKTE

Spoločnost': PREMlUM lnsurance Company Limited, poist'ovňa so sĺdlom 68 George Borg o|tvier Street, STJ 10B1 . St. Julian's,
Malta, zapĺsaná v Registri spoločnostĺ na Malte pod registraČnýtn ČísIoln C 91171' konajúca na úzetnĺ Slovenskej
republiky prostredn ĺctvom svo1ej orga nizaČne1 zloŽky''
PREMlUM lnsurance Company Limited' pobočka poist'ovne z iného členského štátu' so sĺdlonl Námestie Mateja
Korvĺna 1, B11 07 Bratis|ava - mestská čast Staré Mesto. zapĺsaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava
l' oddiel' Po. vloŽka Číslo. 3737lB

Produkt: Poistenie vŠeobecne1 zodpovednosti za Škodu

lnformačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poĺstenia,
pričom kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte prezákazníka sú uvedené v d'alších
dokumentoch.

o aký typ polstenia ide?

Poistenie zodpovednosti za škodu je určené pre podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
Českej republiky (vrátane subjektov, ktoré predstavujú ich záujem v zahraničí), ktorého účelom je poskytnút' poistnú
ochranu za nimi spôsobené škody na zdraví a na Živote, ktoré vzniknú v dôsledku ich činnosti tretej osobe. Rozsah
poistenia je riešený individuálne podľa potrieb konkrétneho zákazníka, ale zároveň V rozsahu poistného rizika, ktoré je
poĺsťovateľ ochotný akceptovať. Poistenie zodpovednosti za škodu nekryje všetky podnikateľske riziká, ktoré súvisia so
zodpovednosťou podn ikateĺa za škodu.

čo je predmetom poistenia?

r' Poistenie prevádzkovej zodpovednosti
r' Škoda spôsobená vadným rnýrobkom
r' Škoda na vecĺ azdraví tretej osoby
ĺ Následná škoda vyplývajúcazo škody na veci

a nazdraví
r' Zodpovednosť z vlastníctva a správy

nehnuteľností
ĺ TroW právnej obhajoby v konaní o náhradu

škody
.l Zachraňu!úce náklady do vyšky 20%

z poistnej sumy
ĺ Zodpovednosť za škodu na uŽívaných

cudzích nehnuteľnostiach do sublimĺtu 20.000
EUR (vyšší limit je potrebné prĺpoistiť)

'/ zodpovednosť za škodu na na odloŽených
veciach návštevníkov a zamestnancov
poisteného vo ýške nad 2.500,- EUR za
jednu vec, a spolu za viacero vecí počas
jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR

ĺ Škody spÔsobené salmonelózou a listériou
r' Poistná suma alebo limit poistneho plnenia

je určený dohodou zmluvných strán
individuálne v kaŽdej poistnej zmluve.
lnformácie o poistnej sume môŽete nájsť
v poistnejzmluve.

čo nie je predmetom poistenia?

x Náklady na stiahnutie vadného výrobku z trhu
x Škoda na samotnom vadnom výrobku
x Environmentálnaškoda
x Profesná zodpovednosť za škodu
X Zodpovednosť štatutárov a iných členov

v riadiacich funkciách podnikateľského subjektu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistné podmienky obsahujú odstrániteľné výluky
z poistenia, ktoré je moŽné dopoĺstiť
a neodstránĺteľné výluky z poistenia, ktoých
platnosť nie je moŽné vylúčiť

Poistenie sa nevzťahuje napríklad na:

! zodpovednosťza škodu prevzatú nad rámec
zákona'

| škodu spôsobenú vedomou nedbanlĺvosťou 
-

alebo úmyselne
! náhradu zmluvných, správnych ďalebo trestných

sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu

tr

tr

Kde sa na mňa vzt'ahuje krytie?

ĺ Poistenie v základnom poĺstnom krytí má územné krytie: Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko,
Maďarsko a Poľsko

v V poistnej zmluve môŽe byť územné krytie zúžené, alebo rozšírené.

ZlStltltattfNta


