Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Informácia o poisťovateľovi
Obchodné meno a právna forma: Generali Poisťovňa, a. s.
Názov štátu kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B,
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej len „poisťovateľ“).

Charakteristika poistnej zmluvy
Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu
byť dojednané v poistnej zmluve

ProFi
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Identifikátor poistenia

2404863896

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia: príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 8. časť – Hlava 15, v platnom znení, všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy, osobitnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ustanoveniami poistnej zmluvy, prílohami a doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k
poistnej zmluve pripojené.
Podmienky odstúpenia od poistnej
Všeobecná charakteristika
Výluky z poistenia a iné
zmluvy a vypovedania poistnej
Poistný produkt
Poistné riziká - základné
Poistné riziká - doplnkové
poistného plnenia
obmedzenia poistného plnenia
zmluvy
Živel nehnuteľnosti
VPP PPZ 14 Čl. II Rozsah
VPP PPZ 14 Čl. II Rozsah poistenia
VPP PPZ 14 Čl. II. Rozsah
VPP PPZ 14 Čl XI. Plnenie
Okrem dôvodov zániku poistenia
poistenia
Doložky pre poistenie stavieb:
poistenia
poisťovateľa. V prípade, ak
uvedených v platných právnych
Požiar, výbuch, úder blesku,
- sklá (NA4), náklady na demoláciu,
VPP PPZ 14 Čl XI. Plnenie
uvedie poistený poisťovateľa
predpisoch, zaniká poistenie aj v
náraz lietadla, jeho častí alebo
vypratanie (NA5), náklady na opravu
poisťovateľa
so omylu a takýmto spôsobom
prípadoch definovaných vo VPP
nákladu (FLEXA)
umeleckého diela (NA6), poistenie na
VPP PPP 14 Čl XII. Plnenie
sa snaží vylákať poistné
PPZ 14 Čl. VII. Zánik poistenia,
Pokiaľ je v zmluve uvedené:
preventívnu poistnú sumu (NA7),
poisťovateľa
plnenie, poisťovateľ nie je
napr. zánikom predmetu poistenia,
záplava, povodeň, víchrica,
vandalizmus (NC3), vodovodné
Poisťovateľ poskytne poistené
povinný poskytnúť poistné
zánikom oprávnenia poistného na
krupobitie, zosuv pôdy ,
škody (limity plnenia voda), náraz
plnenie v tuzemskej mene, ak
plnenie.
podnikanie v zmysle príslušných
zrútenie skál alebo zemín,
dopravného prostriedku (limity
nerozhodne o tom, že poskytne
právnych predpisov, zmenou v
zosuv alebo zrútenie lavín, pád
plnenia náraz). Skutočne dojednané
naturálne plnenie (opravou
osobe vlastníka predmetu
stromov, stožiarov a iných
pripoistenia sú uvedené v poistnej
alebo výmenou veci. Plnenie je
poistenia,....
predmetov, zemetrasenie (6.
zmluve.
splatné do 15 dní, akonáhle
stupeň MCS), tiaž snehu alebo
poisťovateľ skončil šetrenia
námrazy
nutné k isteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť.
Živel hnuteľné veci

VPP PPZ 14 Čl. II Rozsah
poistenia
Požiar, výbuch, úder blesku,
náraz lietadla, jeho častí alebo
nákladu (FLEXA)
Pokiaľ je v zmluve uvedené:
záplava, povodeň, víchrica,
krupobitie, zosuv pôdy ,
zrútenie skál alebo zemín,
zosuv alebo zrútenie lavín, pád
stromov, stožiarov a iných
predmetov, zemetrasenie (6.
stupeň MCS), tiaž snehu alebo
námrazy

VPP PPZ 14 Čl. II Rozsah poistenia
Doložky pre poistenie hnuteľných
vecí:
- náklady na demoláciu, vypratanie
(MA5), veci zamestnancov (MB2),
cennosti v trezore (MB3), preprava
cenností , veci zvláštnej hodnoty
(MB4), stavebné súčasti (NK5),
vandalizmus (KC3), preprava vecí
(M18), krádež (K18), zvláštne
poistenie (MA6), vodovodné škody
(limity plnenia voda), náraz
dopravného prostriedku (limity
plnenia náraz). Skutočne dojednané
pripoistenia sú uvedené v poistnej
zmluve.

VPP PPZ 14 Čl. II. Rozsah
poistenia
VPP PPZ 14 Čl XI. Plnenie
poisťovateľa
VPP PPP 14 Čl XII. Plnenie
poisťovateľa
Poisťovateľ poskytne poistené
plnenie v tuzemskej mene, ak
nerozhodne o tom, že poskytne
naturálne plnenie (opravou
alebo výmenou veci. Plnenie je
splatné do 15 dní, akonáhle
poisťovateľ skončil šetrenia
nutné k isteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť.

VPP PPZ 14 Čl XI. Plnenie
poisťovateľa. V prípade, ak
uvedie poistený poisťovateľa
do omylu a takýmto spôsobom
sa snaží vylákať poistné
plnenie, poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné
plnenie.

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP
PPZ 14 Čl. VII. Zánik poistenia,
napr. zánikom predmetu poistenia,
zánikom oprávnenia poistného na
podnikanie v zmysle príslušných
právnych predpisov, zmenou v
osobe vlastníka predmetu
poistenia,....

Požiarne prerušenie
prevádzky
(ušlý zisk a stále náklady,
nadnáklady, nájom)

VPP PPP 14 Čl. II Vecná škoda,
poistné nebezpečenstvá
- požiar, výbuch, úder blesku,
náraz lietadla, jeho častí alebo
nákladu (FLEXA)
- hasenie, búranie alebo
odpratanie vykonané v
príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou

VPP PPP 14 Čl. II Vecná škoda,
poistné nebezpečenstvá
Doložky pre poistenie prerušenia
prevádzky v dôsledku požiaru:
- víchrica, vodovod, náraz
Skutočne dojednané pripoistenia sú
uvedené v poistnej zmluve.

VPP PPP 14 Čl. I. Predmet
poistenia, poistná udalosť
VPP PPP 14 Čl XII. Plnenie
poisťovateľa
a Čl. XIII. Náhrada výdavkov na
zníženie následkov poistnej
udalosti
Poisťovateľ poskytne poistené
plnenie v tuzemskej mene, ak
nerozhodne o tom, že poskytne
naturálne plnenie (opravou
alebo výmenou veci. Plnenie je
splatné do 15 dní, akonáhle
poisťovateľ skončil šetrenia
nutné k isteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť.

VPP PPP 14 Čl XII. Plnenie
poisťovateľa. V prípade, ak
uvedie poistený poisťovateľa
do omylu a takýmto spôsobom
sa snaží vylákať poistné
plnenie, poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné
plnenie. Poisťovateľ je
oprávnený plnenie z PZ znížiť,
ak na základe vedome
nepravdivej alebo neúplnej
odpovede poisteného bolo
určené nižšie poistné.

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP
PPP 14 Čl. VIII. Zánik poistenia,
napr. zánikom predmetu poistenia,
zánikom oprávnenia poistného na
podnikanie v zmysle príslušných
právnych predpisov, zmenou v
osobe vlastníka predmetu
poistenia,....

Krádež vlámaním, lúpež

VPP PPKL 14 Čl. II Rozsah
poistenia
- krádež vlámaním, lúpež

VPP PPKL 14 Čl. II Rozsah poistenia
Doložky pre poistenie hnuteľných
vecí, Doložka K20:
- úmyselné poškodenie zisteným
páchateľom, stavebné súčasti, súbor
hn.vecí, súbor zásob, veci
zvl.kultúrnej hodnoty
Skutočne dojednané pripoistenia sú
uvedené v poistnej zmluve.

VPP PPKL 14 Čl. I. Predmet
poistenia, poistná udalosť. Čl.
II Rozsah poistenia
VPP PPKL 14 Čl XI. Plnenie
poisťovateľa
Poisťovateľ poskytne poistené
plnenie v tuzemskej mene, ak
nerozhodne o tom, že poskytne
naturálne plnenie (opravou
alebo výmenou veci. Plnenie je
splatné do 15 dní, akonáhle
poisťovateľ skončil šetrenia
nutné k isteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť.

VPP PPKL 14 Čl XI. Plnenie
poisťovateľa. V prípade ak
uvedie poistený poisťovateľa
do omylu a takýmto spôsobom
sa snaží vylákať poistné
plnenie, poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné
plnenie. Poisťovateľ je
oprávnený plnenie z PZ znížiť,
ak na základe vedome
nepravdivej alebo neúplnej
odpovede poisteného bolo
určené nižšie poistné.

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP
PPKL 14 Čl. VII. Zánik poistenia,
napr. zánikom predmetu poistenia,
zánikom oprávnenia poistného na
podnikanie v zmysle príslušných
právnych predpisov, zmenou v
osobe vlastníka predmetu
poistenia,....

Strojné zariadenia

VPP PPST 14 Čl. II Rozsah
poistenia:
- chyba konštrukcie, vada
materiálu, výrobná vada,
pretlak / podtlak pary, plynu,
kvapaliny, nedostatok vody v
kotle, nevyváženosť alebo
roztrhnutie odstredivou silou,
pád alebo vniknutie cudzieho
predmetu, skrat alebo iné
pôsobenie el. prúdom (prepätie,
chyba izolácie, koróna,
indukčný účinok blesku),
zlyhanie meracích, regulačných
alebo zabezpečovacích,
zariadení, neodborné
zaobchádzanie, víchrica, mráz,
plávajúci ľad, strata v príčinnej
súvislosti s poistnou
udalosťou;
a ZU poistenia strojov a
strojných zariadení:
- živel, špeciálna poľnotechnika

Doložky pre poistenie strojov a
strojných zariadení:
- náklady na odmeny vyplatené
nadčas, náklady na náhr.diely,
poistenie ponorných čerpadiel,
automobily so špec. nadstavbou
Skutočne dojednané pripoistenia sú
uvedené v poistnej zmluve.

VPP PPST 14 Čl. XI. Plnenie
poisťovateľa,
Poisťovateľ poskytne poistené
plnenie v tuzemskej mene, ak
nerozhodne o tom, že poskytne
naturálne plnenie (opravou
alebo výmenou veci. Plnenie je
splatné do 15 dní, akonáhle
poisťovateľ skončil šetrenia
nutné k isteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť.

VPP PPST 14 Čl. XI. Plnenie
poisťovateľa. V prípade ak
uvedie poistený poisťovateľa
do omylu a takýmto spôsobom
sa snaží vylákať poistné
plnenie, poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné
plnenie. Poisťovateľ je
oprávnený plnenie z PZ znížiť,
ak na základe vedome
nepravdivej alebo neúplnej
odpovede poisteného bolo
určené nižšie poistné.
VPP PPST 14 Čl III. Výluky z
poistenia - chyba , ktorú mala
poistená vec už v čase
uzatvárania PZ, zastavenie
alebo prerušenie činnosti
poisteného, škody spôsobené
následkom korózie, erózie,
atď., na dieloch a nástrojoch,
ktoré sa vymieňajú, ...

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP
PPST 14 Čl. VIII. Zánik poistenia,
napr. zánikom predmetu poistenia,
zánikom oprávnenia poistného na
podnikanie v zmysle príslušných
právnych predpisov, zmenou v
osobe vlastníka predmetu
poistenia,….

Havária strojov

VPP PPHS 14 Čl. II Rozsah
poistenia
VPP PPHS 14 Čl III. Výluky z
poistenia
- požiar (FLEXA)
- Pokiaľ je dohodnuté v poistnej
zmluve: záplava, povodeň, ľad,
víchrica, krupobitie, zosuv
pôdy, zrútenie skál alebo
zeminy, lavín, tiaž snehu alebo
námrazy, pád poistenej veci
nárazom, pád stromov,
stožiarov a iných predmetov,
voda z vodovodných zariadení,
neodborné zaobchádzanie,
nesprávna obsluha, strata v
príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou;
ZU havarijné poistenie strojov špeciálna poľnotechnika

Doložky pre havarijné poistenie
strojov:
- náklady na odmeny vyplatené
nadčas, náklady na náhr.diely, škody
v dôsl.vniknutia cudz.predmetu
Skutočne dojednané pripoistenia sú
uvedené v poistnej zmluve.

VPP PPHS 14 Čl. XI. Plnenie
poisťovateľa
Poisťovateľ poskytne poistené
plnenie v tuzemskej mene, ak
nerozhodne o tom, že poskytne
naturálne plnenie (opravou
alebo výmenou veci. Plnenie je
splatné do 15 dní, akonáhle
poisťovateľ skončil šetrenia
nutné k isteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť.

VPP PPHS 14 Čl. XI. Plnenie
poisťovateľa. V prípade ak
uvedie poistený poisťovateľa
so omylu a takýmto spôsobom
sa snaží vylákať poistné
plnenie, poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné
plnenie. Poisťovateľ je
oprávnený plnenie z PZ znížiť
ak na základe vedome
nepravdivej alebo neúplnej
odpovede poisteného bolo
určené nižšie poistné.
VPP PPHS 14 Čl III. Výluky z
poistenia - chyba , ktorú mala
poistená vec už v čase
uzatvárania PZ, zastavenie
alebo prerušenie činnosti
poisteného, škody spôsobené
následkom korózie, erózie,
atď., na dieloch a nástrojoch,
ktoré sa vymieňajú,
poškodenie a lebo zničenie
poistenej veci uskutočňovaním
jej opravy ...

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP
PPHS 14 Čl. VIII. Zánik poistenia,
napr. zánikom predmetu poistenia,
zánikom oprávnenia poistného na
podnikanie v zmysle príslušných
právnych predpisov, zmenou v
osobe vlastníka predmetu
poistenia,....

Elektronika

VPP PPEZ 14 Čl. II. Rozsah
poistenia, ZU poistenie
elektronických zariadení,
VPP PPEZ 14 Čl. III. Výluky z
poistenia
- požiar (FLEXA)
Pokiaľ je uvedené v poistnej
zmluve:
- záplava, povodeň, ľad,
víchrica, krupobitie, zosuv
pôdy, zrútenie skál alebo
zeminy, lavín, tiaž snehu alebo
námrazy
- pád poistenej veci nárazom,
pád stromov, stožiarov a iných
predmetov, voda z
vodovodných zariadení,
neodborné zaobchádzanie,
nesprávna obsluha, chyba
konštrukcie, vada materiálu,
výrobná vada, skrat alebo iné
pôsobenie el. prúdu, strata v
príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou
Všeobecné poistné podmienky

Doložky pre poistenie elektronických
zariadení:
- náklady na odmeny vyplatené
nadčas, náklady na náhr.diely
Skutočne dojednané pripoistenia sú
uvedené v poistnej zmluve.

VPP PPEZ 14 Čl. XI. Plnenie
poisťovateľa
Poisťovateľ poskytne poistené
plnenie v tuzemskej mene, ak
nerozhodne o tom, že poskytne
naturálne plnenie (opravou
alebo výmenou veci. Plnenie je
splatné do 15 dní, akonáhle
poisťovateľ skončil šetrenia
nutné k isteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť.

VPP PPEZ 14 Čl. XI. Plnenie
poisťovateľa. V prípade ak
uvedie poistený poisťovateľa
so omylu a takýmto spôsobom
sa snaží vylákať poistné
plnenie, poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné
plnenie. Poisťovateľ je
oprávnený plnenie z PZ znížiť
ak na základe vedome
nepravdivej alebo neúplnej
odpovede poisteného bolo
určené nižšie poistné.
VPP PPEZ 14 Čl. III. Výluky z
poistenia - chyba , ktorú mala
poistená vec už v čase
uzatvárania PZ, zastavenie
alebo prerušenie činnosti
poisteného, škody na častiach
zariadení, ktoré podliehajú
zvýšenému opotrebeniu alebo
sa pravidelne či opakovane
vymieňajú, ...

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP
PPEZ 14 Čl. VIII. Zánik poistenia,
napr. zánikom predmetu poistenia,
zánikom oprávnenia poistného na
podnikanie v zmysle príslušných
právnych predpisov, zmenou v
osobe vlastníka predmetu
poistenia,....

Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú inak ako na zdraví,
usmrtením, poškodením alebo
zničením veci
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú usádzaním, zosúvaním
pôdy, eróziou a v dôsledku
poddolovania
Poistenie zodpovednosti za škodu
na veciach užívaných poisteným
Poistenie zodpovednosti za škodu
na veciach, ktoré poistený prevzal,
aby na nich vykonal objednanú
činnosť
Poistenie zodpovednosti za škodu
občianskych združení, politických
strán, politických hnutí, cirkví a
náboženských spoločností
Poistenie zodpovednosti za škodu
podnikateľov, ktorí sa zaoberajú
ochranou cudzieho majetku a
zodpovednosti za škodu spôsobenú
príslušníkom obecnej polície
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú výrobkom, ktorý bol
uvedený do obehu pred
nadobudnutím účinnosti poistnej
zmluvy
Poistenie náhrady nákladov
zdravotnej poisťovne a náhrady
nákladov Sociálnej poisťovne
Skutočne dojednané pripoistenia sú
uvedené v poistnej zmluve.
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú inak ako na zdraví,
usmrtením, poškodením alebo
zničením.
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú usádzaním, zosúvaním
pôdy, eróziou a v dôsledku
poddolovania.
Poistenie zodpovednosti za škodu na
veciach užívaných poisteným (ďalej
len.
Poistenie zodpovednosti za škodu na
veciach, ktoré poistený prevzal, aby
na nich vykonal objednanú činnosť.
Poistenie náhrady nákladov
zdravotnej poisťovne a náhrady
nákladov Sociálnej poisťovne.
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prenosom vírusu HIV.
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú kozmetickou chirurgiou.
Skutočne dojednané pripoistenia sú
uvedené v poistnej zmluve.

VPP VZ 14 - článok IV. Náhrada
nákladov, článok V. Limit
plnenia, článok IX. Plnenie
poisťovateľa. Poistné plnenie
poisťovateľa sa stanoví ako
náhrada škody poškodenému,
za ktorú poistený zodpovedá
podľa platných právnych
predpisov.

VPP VZ 14 - článok IV. Náhrada
nákladov, článok V. Limit
plnenia, článok IX. Plnenie
poisťovateľa. Ak poistený
uvedie poisťovateľa úmyselne
do omylu o podstatných
okolnostiach týkajúcich sa
vzniku nároku na poistné
plnenie alebo jeho výšky,
poisťovateľ má voči
poistenému právo na náhradu
poistného plnenia až do výšky
poskytnutého poistného
plnenia.
VPP VZ 14 - článok III. Výluky z
poistenia - napr. škoda
spôsobená úmyselne, prevzatá
nad rámec stanovenými
právnymi predpismi, ...

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP VZ
14 - článok XI. Zánik poistenia.
Poistenie zaniká aj: uplynutím
doby, na ktorú bolo poistenie
dojednané, ukončením činnosti
poisteného uvedenej v poistnej
zmluve, na ktorú sa poistenie
vzťahuje.

VPP PZ 14 - článok VIII.
Plnenie poisťovateľa - Poistné
plnenie poisťovateľa sa stanoví
ako náhrada škody
poškodenému, za ktorú
poistený zodpovedá podľa
platných právnych predpisov.

VPP PZ 14 - článok VIII.
Plnenie poisťovateľa - Ak
poistený uvedie poisťovateľa
úmyselne do omylu o
podstatných okolnostiach
týkajúcich sa vzniku nároku na
poistné plnenie alebo výšky,
poisťovateľ má voči
poistenému právo na náhradu
poistného plnenia až do výšky
poskytnutého poistného
plnenia podľa toho, aký vplyv
malo úmyselné uvedenie do
omylu na rozsah jeho
povinnosti plniť.
VPP PZ 14 - článok III. Výluky z
poistenia - napr. škoda
spôsobená úmyselne, prevzatá
nad rámec stanovenými
právnymi predpismi, ...

Okrem dôvodov zániku poistenia
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch definovaných vo VPP PZ
14 - článok IX. Začiatok poistenia,
doba trvania a zánik poistenia.
Poistenie zaniká aj: uplynutím
doby, na ktorú bolo poistenie
dojednané, ukončením činnosti
poisteného uvedenej v poistnej
zmluve, na ktorú sa poistenie
vzťahuje.

Poistenie všeobecnej
zodpovednosti za škodu

poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú činnosťou
poisteného VPP VZ 14
(ďalej len „VPP VZ 14“)
článok II. Predmet poistenia

Poistenie profesijnej
zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné podmienky
poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú v súvislosti
s výkonom vybraných činností
poisteného VPP PZ 14 (ďalej
len „VPP PZ 14“), článok II.
Predmet poistenia

Informácia o dôsledkoch
nezaplatenia poistného
Spoplatnené doplnkové
administratívne služby

Poistenie zanikne aj nezaplatením poistného. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená tzv. expertným konaním. Každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na činnosť
experta s rozhodným hlasom hradia rovnakým dielom.

Spôsob vybavovania
sťažností

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je
najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi.
V prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená maximálne na 60 kalendárnych dní.
Sprístupňovanie
Ďalšie informácie sú dostupné na www.generali.sk, resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo SR), +421258576666 (zo zahraničia), e-mailom na generali@generali.sk alebo osobne
informácií
na našich predajných miestach.
Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných
podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, a s ktorými bol poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto formulári sú pre poistníka/poisteného určené výlučne informácie, ktoré sú
zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej dokumentácií vybraného poistného produktu. Poistník podpisom tohto formulára potvrdzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení.

Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri
predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Poistná zmluva č.: 2404863896 zo dňa 28.09.2015
Čl. I. Úvodné ustanovenia
1.

Účastníci zmluvy

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
Zastúpená: Ján Ševčík
(ďalej len „poisťovateľ“)
a

Obec Krakovany
Námestie sv. Mikuláša 406/4 , 92202 Krakovany
IČO/RČ: 00312681
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: Štatistický úrad SR, Dátum vydania:01.01.2000
Zastúpená: Mgr. František Klinovský, starosta obce-štatutár
(ďalej len „poistník“)
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
2.

Sprostredkovateľ poistenia

Ján Ševčík, získateľské číslo: 80008722-2, mob.: +421903191765, e-mail: Jan.Sevcik@generali.sk
Poradca Ján Ševčík s kódom 80008722
3.

Prehľad druhov poistenia



Poistenie stavieb
Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby



Poistenie hnuteľných vecí
Poistenie prerušenia prevádzky – Hnuteľné veci
Poistenie elektronických zariadení
Poistenie strojov a strojných zariadení
Havarijné poistenie strojov



Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
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Kód produktu: ProFi

strana 1 z 16

Čl. II. Dojednané poistenia
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
1.

Miesto poistenia 1 - Obecný úrad Krakovany - Námestie sv. Mikuláša 406/4 , 92202 Krakovany

2.

Miesto poistenia 2 - Požiarna zbrojnica Krakovany - Námestie sv. Floriána 173/17 , 92202 Krakovany

3.

Miesto poistenia 3 - Základná škola Krakovany - Školská 318/3 , 92202 Krakovany

4.

Miesto poistenia 4 - Dom opatrovateľskej služby Krakovany - Dolná ulica 72/73 , 92202 Krakovany

5.

Miesto poistenia 5 - Kultúrny dom Krakovany - Krakovany 354/19 , 92202 Krakovany

6.

Miesto poistenia 6 - Materská škola Krakovany - Hrádze 480/9 , 92202 Krakovany

7.

Miesto poistenia 7 - Kaviareň Krakovany - Námestie sv. Mikuláša 186/2 , 92202 Krakovany

8.

Miesto poistenia 8 - Dom smútku Krakovany - Hlavná 402/46 , 92202 Krakovany

9.

Miesto poistenia 9 - Budova T.J. Krakovany - Školská 468/4 , 92202 Krakovany

10. Miesto poistenia 10 - Autobusové zastávky Krakovany - okres: Piešťany , obec: KRAKOVANY , k. ú.:
Krakovany , č. parcely: 0000

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 28.09.2015 tvoria neoddeliteľnú prílohu
tejto poistnej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Poistník je povinný poisťovateľovi bez zbytočného
odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia.

POISTENIE STAVIEB
1.

Zmluvné dojednania

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

Rozsah poistenia
Ročné poistné
(€)

Spoluúčasť
(€)

Vrátane DPH

1. riziko

Poistná suma
(€)

8. SD BD 2012

7. Náraz DP

6. Vodovodné

5. Živel VÝBER

4. Víchrica

3. Povodeň

Predmet poistenia
(poistená vec)

2. Živel CELÝ

P. č.

1. Požiar

Poistné riziká

1.

Miesto poistenia
(adresné)

Obecný úrad Krakovany - Námestie sv. Mikuláša 406/4 , 92202
Krakovany

1.1.

STAVBA 1

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Murovaná poschodová budova
so sedlovou strechou
Druh hlavnej stavby

X X

X

339 145,00

X

30,00

SB101
S101 R1

2.

Miesto poistenia
(adresné)

Požiarna zbrojnica Krakovany - Námestie sv. Floriána 173/17 ,
92202 Krakovany

2.1.

STAVBA 2

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Druh hlavnej stavby

127,80

Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné
budovy

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

Murovaná budova so sedlovou
strechou a požiarnou vežou

X X

Z1

X

70 996,00

X

Z1

30,00

42,75

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

SB101

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

S101 R1

3.

Miesto poistenia
(adresné)

Základná škola Krakovany - Školská 318/3 , 92202 Krakovany

3.1.

STAVBA 3

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Z1

Murovaná budova s rovnou a aj
sedlovou strechou po čiastočnej X X
X X
538 775,00
X
30,00
rekonštrukcii a novou prístavbou
Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné
Druh hlavnej stavby
budovy
Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

137,20
SB101
S101 R1

4.

Miesto poistenia
(adresné)

Dom opatrovateľskej služby Krakovany - Dolná ulica 72/73 , 92202
Krakovany

4.1.

STAVBA 4

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Rodinný dom s prístavbou a
rovnou strechou . Zateplená
budova s vymenenými
plastovými oknami
Druh hlavnej stavby

X X

X

226 323,00

X

30,00

102,09

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

SB101

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

S101 R1

5.

Miesto poistenia
(adresné)

Kultúrny dom Krakovany - Krakovany 354/19 , 92202 Krakovany

5.1.

STAVBA 5

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Murovaná poschodová budov s
amfiteátrom
Druh hlavnej stavby

X X

X

760 339,00

X

30,00

Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné
budovy
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Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

S101 R1

6.

Miesto poistenia
(adresné)

Materská škola Krakovany - Hrádze 480/9 , 92202 Krakovany

6.1.

STAVBA 6

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Murovaná poschodová budova
po čiastočnej rekonštrukcii s
rovnou strechou
Druh hlavnej stavby

X X

X

399 697,00

X

Z1

30,00

Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné
budovy

SB101

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

S101 R1

7.

Miesto poistenia
(adresné)

Kaviareň Krakovany - Námestie sv. Mikuláša 186/2 , 92202
Krakovany

7.1.

STAVBA 7

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Murovaná budova- kúria s
kaviarenskou časťou a
sociálnymi službami
Druh hlavnej stavby

X X

X X

270 426,00

X

Z1

30,00

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

S101 R1

8.

Miesto poistenia
(adresné)

Dom smútku Krakovany - Hlavná 402/46 , 92202 Krakovany

8.1.

STAVBA 8

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Druh hlavnej stavby

X X

47 500,00

X

Z1

30,00

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

S101 R1

9.

Miesto poistenia
(adresné)

Budova T.J. Krakovany - Školská 468/4 , 92202 Krakovany

9.1.

STAVBA 9

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Druh hlavnej stavby

X

X

X

43 767,00

X

Z1

30,00

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

S101 R1

10.

Miesto poistenia
(adresné)

Autobusové zastávky Krakovany - okres: Piešťany , obec:
KRAKOVANY , k. ú.: Krakovany , č. parcely: 0000

10.1.

STAVBA 10

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Druh hlavnej stavby

X X

29,45
SB101

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

Murované prízemné stavby

34,38
SB101

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

Prízemná murovaná budova

122,43
SB101

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

Murovaná prízemná budova

122,90

X

7 000,00

X

Z4

30,00

30,25

Obecné úpravy, prístavby - úpis

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí
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Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb vodou z vodovodných zariadení (Poistné riziko
Vodovodné) v nasledovnom rozsahu:
Znížený limit
poistného plnenia (€)

Hlavná stavba

Predmet poistenia (poistená vec)

Stavba 1

Murovaná poschodová budova so sedlovou strechou

Stavba 3

Murovaná budova s rovnou a aj sedlovou strechou po
čiastočnej rekonštrukcii a novou prístavbou
Rodinný dom s prístavbou a rovnou strechou .
Zateplená budova s vymenenými plastovými oknami

Stavba 4
Stavba 5

Murovaná poschodová budov s amfiteátrom

Stavba 6

Murovaná poschodová budova po čiastočnej
rekonštrukcii s rovnou strechou
Murovaná budova- kúria s kaviarenskou časťou a
sociálnymi službami

Stavba 7
Stavba 9

33 914,50
53 877,50
22 632,30
76 033,90
39 969,70
27 042,60

Prízemná murovaná budova

4 376,70

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

Hlavná stavba

Predmet poistenia (poistená vec)

Stavba 2

Murovaná budova so sedlovou strechou a požiarnou
vežou
Murovaná budova s rovnou a aj sedlovou strechou po
čiastočnej rekonštrukcii a novou prístavbou
Murovaná budova- kúria s kaviarenskou časťou a
sociálnymi službami

Stavba 3
Stavba 7
Stavba 10

7 099,60
53 877,50
27 042,60

Murované prízemné stavby

700,00

Odcudzenie stavebných súčastí
Poškodenie skla
Všetky sklenené časti budovy
Vandalizmus

700,00 X X
500,00 X X
1 500,00 X X

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

30,00
30,00
30,00

Ročné poistné
(€)

Spoluúčasť
(€)

Vrátane DPH

1. riziko

Poistené riziká

Poistná suma
(€)

PRIPOISTENIA - Poistenie stavieb

0,00
15,00
15,00
907,81

Zoznam poistených vedľajších stavieb

Nie je dojednané poistenie žiadnej vedľajšej stavby.
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4.

Pripoistenia / Doložky

Doložka NA4 – Poškodenie skla
1. Dojednáva sa, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci alebo súbory vecí, ktoré sú
špecifikované v poistnej zmluve a sú súčasťou poistenej stavby.
2. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie uzaviera
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle
a nie je ďalej vylúčená. Z poistenia v rozsahu tejto doložky nevzniká právo na poistné plnenie za:
a) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie a akýmkoľvek znečistením. Za
znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím a iným obdobným
spôsobom;
b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci vzniknuté pri doprave, premiestňovaní, demontáži, montáži a pri jej
oprave;
c) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného
stárnutia s tým, že v prípade poistenia neónových trubíc a obdobných vecí sa za škody vzniknuté postupným
stárnutím považuje tiež vyprchanie plynovej náplne. Plynová náplň sa pre účely tohto poistenia považuje za
vyprchanú po troch rokoch od dátumu výroby poistenej veci;
d) odcudzenie alebo stratu.
3. Príslušné ustanovenia VPP PPZ 14, ktoré sa vzťahujú na čl. II. bod 1 až 3 vyššie uvedených poistných
podmienok, sa primerane vzťahujú na ustanovenia bodu 2 tejto doložky.
4. Dojednáva, že poistnou hodnotou poistených vecí v rozsahu tejto doložky je suma, ktorú je treba obvykle
vynaložiť na znovuzriadenie novej veci toho istého druhu a kvality v danom mieste, kde sa poistené veci
nachádzajú vrátane preukázaných, účelne vynaložených nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných
colných a iných poplatkov.
Podľa čl. X. VPP PPZ 14 sa poistenie, v rozsahu tejto doložky, dojednáva jako poistenie prvého rizika.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, z poistenia v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné
plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.
Doložka NC2 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného
prostriedku
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie dojednáva
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby nárazom dopravného prostriedku.
Ďalej sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené dopravným
prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.
Doložka NC3 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci úmyselným konaním
(vandalizmom)
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. PPZ 14 poistenie dojednáva aj
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby úmyselným konaním (vandalizmom).
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na akékoľvek sklá, zrkadlá, neónové trubice (a obdobné
zariadenia) a na markízy (vysunuté striešky nad vstupom alebo výkladom). Ďalej sa poistenie v rozsahu tejto
doložky, ak nebude dohodnuté inak, nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci akýmkoľvek
znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím
a iným obdobný spôsobom.
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poskytne poisťovateľ poistné plnenie z poistenia v rozsahu tejto
doložky v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.
4. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
Doložka NK5 – Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).
3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu

Poistná zmluva č.: 2404863896 zo dňa 28.09.2015
Kód produktu: ProFi

strana 6 z 16

ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka Nkp – Konštrukčné prvky
Odchylne od článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 14 dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení majú iný
ako estetický význam (sú napr. konštrukčnými prvkami poistenej stavby), poskytne za ne poisťovateľ v prípade
poškodenia, zničenia alebo straty poistné plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo
znovuzriadenie bežného konštrukčného prvku poistenej stavby. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa však
nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku
poistnej udalosti.
Doložka ND2 – Vzdanie sa námietky podpoistenia
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 15
VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.
5.

Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb

1.Pre predmet poistenia: "Autobusové zastávky-Krakovany" sa dojednáva miesto poistenia určené katastrálnym
územím obce Krakovany. Poistenie sa vzťahuje na pevne zabudované alebo pevne ukotvené časti poistenej
nehnuteľnosti.
2. Za pevne zabudovaný alebo pevne ukotvený predmet sa považuje predmet pripevnený k pevnému podložiu
aspoň dvomi nerozoberateľnými spojmi.

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ
1.

Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:
1. Požiar – článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
2. Živel CELÝ – článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň – článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica – článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER – článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné – článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP – doložka NC2.
8. Odcudzenie – článok II., bod 1. písm. a), b) a článok XIV., bod 1. a 2. VPP PPKL 14.
9. Veci zamestnancov – doložka MB2 a doložka KB2.
10. Peniaze a ceniny – doložka MB3 a doložka KB3.
11. Odcudzenie stavebných súčastí – doložka KB5.
12. Poškodenie skla – doložka NA4.
13. Vandalizmus – doložka KC3.
14. Náklady na demoláciu – doložka MA5.
15. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty – doložka MB4 a doložka KB4.
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV – živel, havária – doložka M18.
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV – odcudzenie – doložka K18.
18. Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave – bod 3. doložky K20.
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2.

Rozsah poistenia

1.

Miesto poistenia
(adresné)

1.1.

HV - HLAVNÝ OBJEKT 1

Ročné poistné
(€)

Spoluúčasť
(€)

Vrátane DPH

1. riziko

Poistná suma
(€)

8. Odcudzenie

7. Náraz DP

6. Vodovodné

5. Živel VÝBER

4. Víchrica

3. Povodeň

Predmet poistenia
(poistená vec)

2. Živel CELÝ

P. č.

1. Požiar

Poistné riziká

Obecný úrad Krakovany - Námestie sv. Mikuláša 406/4 , 92202
Krakovany

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

X X

5 000,00

X

X

30,00

22,04

5 000,00 X X

30,00

13,53

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí
2.

Miesto poistenia
(adresné)

2.1.

HV - HLAVNÝ OBJEKT 2

S101 R1

Požiarna zbrojnica Krakovany - Námestie sv. Floriána 173/17 ,
92202 Krakovany

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

X X

3 000,00

X

Miesto poistenia
(adresné)

3.1.

HV - HLAVNÝ OBJEKT 3

30,00

20,02

3 000,00 X X

30,00

8,11
S101 R1

Základná škola Krakovany - Školská 318/3 , 92202 Krakovany

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

X X

5 000,00

X

Miesto poistenia
(adresné)

4.1.

HV - HLAVNÝ OBJEKT 4

Z1

X

30,00

22,04

5 000,00 X X

30,00

13,53

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí
4.

Z1

X

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí
3.

S101 R1

Dom opatrovateľskej služby Krakovany - Dolná ulica 72/73 , 92202
Krakovany

Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
X X
prevádzkové zariadenia) –
živelné riziká
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5 000,00

X

30,00

Z1

22,04
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Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) –
odcudzenie

5.
5.1.

X

5 000,00 X X

30,00

13,27

Služby obce, výroba a skladovanie, obecné zdravotné
Požiarne najrizikovejšia činnosť zariadenia, domovy, domy smútku, športoviská a kultúrne
S101 R1
zariadenia
Miesto poistenia
Kultúrny dom Krakovany - Krakovany 354/19 , 92202 Krakovany
Z1
(adresné)
HV - HLAVNÝ OBJEKT 5
Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
X X
prevádzkové zariadenia) –
živelné riziká
Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) –
odcudzenie

15 000,00

X

X

30,00

26,32

5 000,00 X X

30,00

12,76

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí
6.

Miesto poistenia
(adresné)

6.1.

HV - HLAVNÝ OBJEKT 6

S101 R1

Materská škola Krakovany - Hrádze 480/9 , 92202 Krakovany

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

X X

5 000,00

X

Z1

X

30,00

22,04

5 000,00 X X

30,00

13,53

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí

S101 R1

350,00
1 650,00
700,00
3 000,00

X
X
X
X

Celkové ročné poistné za poistenie hnuteľných vecí za všetky poistené položky (€):
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30,00
30,00
30,00
30,00

Ročné poistné
(€)

X
X
X
X

Spoluúčasť
(€)

Vrátane DPH

Veci zamestnancov
Peniaze a ceniny
Odcudzenie stavebných súčastí
Vandalizmus

1. riziko

Poistené riziká

Poistná suma
(€)

PRIPOISTENIA - Poistenie hnuteľných vecí

0,00
7,22
0,00
18,88
235,33
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3.

Pripoistenia / Doložky

Doložka MA2 – Poistenie súboru hnuteľných vecí
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje,
zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a hnuteľné
veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPZ 14.
Doložka KA2 – Poistenie súboru hnuteľných vecí (odcudzenie)
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na stroje, prístroje,
zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a
na hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).
2. Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPKL 14.
3. Poistenie je možné dohodnúť v poistnej zmluve aj ako poistenie prvého rizika (KA21).
4. Ak je poistený platiteľom DPH, poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti odcudzením v zmysle VPP
PPKL 14 poistné plnenie vrátane DPH v nasledovnom rozsahu. DPH bude poistenému vyplatená len do výšky
zodpovedajúcej sume, ktorú je poistený ako platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť do štátneho
rozpočtu SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Výška poistného plnenia alebo súčet
poistných plnení vrátane DPH z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia, za
poistenú vec alebo súbor vecí sú limitované výškou poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec
alebo súbor vecí. Uvedená suma je maximálnym limitom poistného plnenia poisťovateľa. Toto ustanovenie platí
aj v prípade, ak je poistenie uzatvorené na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden
poistný rok).
Doložka MC2 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného
prostriedku
1. Odchylne od článku II. VPP PPZ 14 sa poistenie v rozsahu tejto doložky ďalej uzaviera aj pre prípad
poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného prostriedku. Poistenie sa však nevzťahuje na
škody spôsobené dopravným prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.
Doložka MB2 – Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5
VPP PPZ 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva vyššie vymenovaných vecí.
2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
3. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v
prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka KB2 – Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie)
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5
VPP PPKL 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva týchto vyššie vymenovaných vecí.
2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.
3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie
uzatvorené na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
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mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka MB3 – Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek,
obežných mincí a cenín
1. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné
plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.
4. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote
zničených alebo stratených peňazí.
5. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.
6. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo stratených peňazí a cenín.
7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).
Doložka KB3 – Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ
poistné plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.
4. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.
5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo odcudzených peňazí a cenín.
6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).
Doložka NK5 – Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).
3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu
ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka KC3 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci úmyselným konaním (vandalizmom)
1. Poistenie hnuteľných vecí sa v prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve uzatvára aj pre poistné
nebezpečenstvo úmyselného poškodzovania veci (vandalizmus) podľa čl. II. bodu 2 VPP PPKL 14. Poistenie
sa však nevzťahuje na škody vzniknuté úmyselným konaním poisteného alebo inej osoby na podnet alebo
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s vedomím poisteného. Odchylne od čl. II bodu 2 VPP PPKL 14 sa poistenie v rozsahu tejto doložky dojednáva
aj pre prípady, kedy páchateľ nebol zistený.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzatvára ako poistenie prvého rizika.
Doložka MD2 – Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci
alebo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI.
bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.
Doložka KD2 – Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V rozsahu tejto doložky sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby
poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 14 VPP PPKL 14 neplatí.
4.

Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteľných vecí

Nedojednané.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
1. Zmluvné dojednania
1.1.Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu
vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za
podmienok uvedených vo VPP VZ 14.
1.2.V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia
na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.
2. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa:
2.1.Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
1,00
2.2.Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 7
2.3.Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?
- nie
2.4.Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?
- nie
2.5.Podklad pre výpočet poistného: Počet obyvateľov = 1 408
2.6.Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?
- nie
2.7.Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
Počet škôd: 0
Výška škôd: 0,00 €
3. Rozsah poistenia
Predmet činnosti:

1.

Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti Slovenská
za škodu
republika

166 000,00

Ročné poistné
(€)

Spoluúčasť
(€)

Poistná suma
/ Limit plnenia
(€)

P.č. Rozsah poistenia

Územný rozsah

- Činnosť obecného úradu

15,00

123,91

2. PRIPOISTENIA – Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Nedojednané.
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Celkové ročné poistné za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za všetky poistené
položky:
4.

123,91

Pripoistenia / Doložky
Nedojednané.

5. Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak
v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon
podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre
poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.
5.2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s výnimkou zodpovednosti za
škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou a s funkciou obce/mesta ako
zriaďovateľa materskej/základnej školy bez právnej subjektivity.
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Čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia
1.

Dojednané poistenie
Názov poistenia

Poistené od

Ročné poistné
(€)

1.

Poistenie stavieb

29.09.2015

907,81

2.

Poistenie hnuteľných vecí

29.09.2015

235,33

3.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

29.09.2015

123,91

P. č.

Celkové ročné poistné:

1 267,05

2. Splatnosť poistného
2.1.Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny.
Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej
sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena
alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti.
2.2.Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.
Druh poistného

bežné

Poistenie na dobu
neurčitú

od 29.09.2015 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné

1 267,05 €

Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období

29.09.

Výška splátky/ splátok
poistného
Bankové spojenie

Počet splátok: 1

1 267,05 €
číslo účtu IBAN:

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2404863896

číslo účtu BBAN:

0048134112/0200

3. Začiatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným
obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 29.09.2015.
4. Záverečné ustanovenia
4.1.Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je
poistné v zostatkovej výške splatné naraz.
4.2.Pokiaľ nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých
poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe
určitej, na ktorú bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi
poistného plnenia, ktoré sú najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa:
a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky
dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €;
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b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej
poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €.
4.3.Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
poistnej zmluvy.
5. Vyhlásenie poistníka/poisteného
5.1.Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa §
792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy
prevzal všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol
oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie,
že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že
na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v
nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto
poistnej zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými
podmienkami.
5.2.Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje
dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní
osobných údajov a právach dotknutej osoby sú v príslušných všeobecných poistných podmienkach, s
ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že
bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby.
5.3.V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako
sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi
poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje
osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby
vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného
vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za
náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo
platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa
akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie
alebo USA.
5.4.Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so
všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná
zmluva. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy
písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.
5.5.Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol
informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v platnom znení.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s.
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo
na účely marketingových činností poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do
skupiny Generali (napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v
súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu jedného roka po
ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Beriem na vedomie, že mám právo na
blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach
dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v príslušných poistných
podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovateľa.
ÁNO  NIE 
6. Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1. Záznam o finančnom sprostredkovaní
2. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 28.09.2015
3. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.4)
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4. Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou
VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP_PPKL14_01/2014v.4)
5. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.5)
6. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ
14 (č. tlačiva: VPP_VZ14_01/2014v.5)
7. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla , vydal: Štatistický úrad SR, zo dňa 01.01.2000
8. Osvedčenie o poistení
9. Superdoložka ProFi 2014 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_06/2014v.2)
Poistná zmluva uzavretá v Trenčín dňa: 28.09.2015
Mgr. František Klinovský, starosta obceštatutár

Ján Ševčík
Získateľské číslo 80008722-2

Podpis (a pečiatka) poistníka

Podpis zástupcu Generali Poisťovňa, a. s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy
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Superdoložka ProFi 2014
A. MAJETKOVÉ POISTENIE
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej
zmluvy a poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa poistných podmienok VPP
PPZ 14 a VPP PPKL 14.
1. Atmosférické zrážky
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej
veci
poistným
nebezpečenstvom
atmosférické zrážky.
Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom
do poistenej stavby vnikli cez strechu, obvodové
steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné
stavebné súčasti.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak
je stavba zo všetkých strán uzavretá, pravidelne
udržiavaná, v dobrom technickom stave (nepoškodená
strecha, priechodný/nezanesený systém odvádzajúci
zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými
otvormi a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na:
nosných častiach obvodových stien nad resp.
pod úrovňou zeme,
konštrukčných častiach umiestnených z
vonkajšej strany (omietka, farebný náter, izolácie,
obklady atď.),
strešnej krytine alebo iných vonkajších
konštrukčných dieloch stavby,
akýchkoľvek
rozostavaných
stavbách
(budovách vo výstavbe).
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
2. Spodná voda a spätné vystúpenie vody
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci:
zvýšenou hladinou spodnej vody spôsobené
ako bezprostredný následok záplavy alebo povodne,
vrátane záplavy a povodne mimo miesta poistenia,
spätným vystúpením vody z funkčného
kanalizačného potrubia spôsobené ako bezprostredný
následok záplavy alebo povodne, vrátane záplavy a
povodne mimo miesta poistenia.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
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Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
3. Voda z vodovodných zariadení
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom voda z vodovodných zariadení, sa
dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj
pri:
poškodení
privádzajúceho
potrubia
vodovodného zariadenia, odvádzajúceho potrubia
alebo potrubia, či vykurovacích telies ústredného,
etážového, diaľkového kúrenia alebo solárnych
systémov poistenej budovy, kotla ústredného,
etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a
zariadení poistenej budovy pripojených na potrubie, ak
ku škode došlo z dôvodu ich prasknutia alebo lomu.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistené
plnenie aj za náklady na vyhľadanie príčiny vzniku
škody a uvedenie stavby do pôvodného stavu pri
škodách spôsobených vodou z vodovodných
zariadení.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit
poistného plnenia za jedno poistné obdobie
podľa tohto bodu je 500 € so spoluúčasťou 30 €.
4. Vandalizmus
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom vandalizmus.
Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie
poistenej veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci
treťou osobou (páchateľom).
Poistnou udalosťou nie je, ak bola škoda pôsobená
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.
Poškodením alebo zničením poistenej veci však nie je
nepriaznivá zmena jeho povrchu (poškriabanie,
nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách,
neónových trubiciach (a obdobných zariadeniach) a
markízach (vysunutých strieškach nad vstupom alebo
výkladom).
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Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
5. Indukcia a prepätie
Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade
poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody
spôsobené indukciou alebo prepätím na elektrických
alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou
alebo príslušenstvom poistenej stavby.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
6. Hnuteľné veci mimo miesta poistenia
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že
za miesta poistenia sa okrem miest poistenia
uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj adresné
miesta poistenia na území Slovenskej republiky, na
ktorých poistený na základe písomnej zmluvy
vykonáva objednanú činnosť.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
7. Veci dopravované v MV
Pre poistené vlastné hnuteľné veci, pre ktoré je
dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej
veci poistným nebezpečenstvom odcudzenie, ktorým
sa pre účely tohto bodu rozumie krádež vozidla,
krádež vlámaním sa do vozidla a lúpežné prepadnutie,
sa dojednáva, že pokiaľ sú poistené veci z
prevádzkových
dôvodov
prevážané
vlastným
motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na
vlastný účet poisteného, za miesto poistenia sa
považuje aj vnútorný priestor vlastného motorového
vozidla nachádzajúceho sa na území Slovenskej
republiky.
Z poistenia odcudzenia poskytne poisťovateľ poistné
plnenie len za podmienky, ak sa poistené veci v dobe
poistnej udalosti preukázateľne nachádzali v
batožinovom alebo nákladnom priestore riadne
uzatvoreného a uzamknutého motorového vozidla.
Ďalej sa dojednáva, že pokiaľ nebude motorové
vozidlo umiestnené na nepretržite stráženom
parkovisku, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v
prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase medzi 6.
až 22. hodinou.
Za nákladný priestor sa nepovažuje voľná ložná
plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.
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Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch,
keď k vniknutiu došlo nezisteným spôsobom, napr.
bez stôp násilia, použitím zhodného kľúča.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4.,
písm. a), b), c) VPP PPKL 14 a na obsah automatov
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPKL 14.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné
plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu
poistenej veci došlo v dôsledku dopravnej nehody a
zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená
políciou. Za dopravnú nehodu sa pre účely tohto
poistenia
nepovažuje
poškodenie
dopravného
prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa
dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných
vlastných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu došlo v
súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla
vykonávajúceho predmetnú
dopravu. Právo na
poistné plnenie vznikne poistenému len za
predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti
zbavený možnosti sa o poistené veci starať.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4.,
písm. a), b), c) VPP PPZ 14 a na obsah automatov
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPZ 14.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
8. Stavebné súčasti a anténne systémy
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistné
krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci – stavebných súčastí a anténnych systémov –
poistným nebezpečenstvom víchrica.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 700 € so spoluúčasťou 30 €.
9. Búrlivý vietor
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom víchrica, sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivý
vietor.
Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu
dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 60 km/hod.,
resp. 16,6 m/s a viac.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
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10. Dym
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom dym.
Dymom sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočky vo
vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania,
náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie,
spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia,
nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa
v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na
škody vzniknuté dlhodobým pôsobením dymu.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
11. Zámky vstupných dverí
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu nákladov na výmenu
cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate
kľúča došlo v súvislostí s poistnou udalosťou.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
12. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a
historickej hodnoty
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci – vlastných vecí
zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty –
poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli dojednané pre
poistené hnuteľné veci.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné
obdobie podľa tohto oddielu A. Majetkové poistenie je
3.000
€.

B. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej
zmluvy a všeobecných poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenie dojednané podľa Všeobecných
poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v
rozsahu VPP VZ 14, poistenie sa rozširuje aj o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3. a 4. tejto
časti Superdoložky ProFi 2014.
1.

Poistenie
zodpovednosti
za
škodu
spôsobenú odcudzením vecí vnesených a
odložených
Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu VPP VZ
14 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu vzniknutú
odcudzením vnesených a odložených vecí.
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými
osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí
alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému
alebo niektorému z pracovníkov poisteného.
Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa
obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou
činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené
odkladanie vecí.
Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové
vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a
mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené,
neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty;
vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné
dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu)
hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej
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kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a
zbierky a kľúče.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za
škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná
osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že
škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a
spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za
škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia 350,00
€ na jedno poistné obdobie.
2.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením
alebo zničením
Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva,
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo
zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve
alebo v užívaní.
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Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v
rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody
(škodová udalosť) došlo v dobe trvania poistenia v
súvislosti s poistenou činnosťou alebo vzťahmi z tejto
činnosti vyplývajúcimi.
Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu vzniknutú omeškaním splnenia zmluvnej
povinnosti.
Ďalej sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za
schodok na finančných hodnotách, ktorých správou
bol poistený poverený, a na zodpovednosť za škodu
vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi.
Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu
spôsobenú
poisteným
ako
členom
predstavenstva či dozornej rady akejkoľvek obchodnej
spoločnosti.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 350,00 € na
jedno poistné obdobie.
3.

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach
užívaných poisteným
Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa
dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť
za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté
opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a
chybnou obsluhou vyššie uvedených vecí, tiež na
škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových
vozidlách, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté
stratou veci.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri

poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
4.

Poistenie
náhrady
nákladov
zdravotnej
poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej
poisťovne
Odchylne od poistných podmienok VPP VZ 14 sa
ustanovuje, že poistenie sa vzťahuje:
a) na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou
poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech
zamestnanca poisteného,
b) na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou
poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v
prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania
zapríčineného/nej
nedbanlivostným
protiprávnym
konaním poisteného.
Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, keď sa
na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo
pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady na
zdravotnú starostlivosť alebo náklady vynaložené
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho
poistenia
viažu, vzťahuje
zákonné
poistenie
zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom
úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v
dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu
alebo bola zistená choroba z povolania.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za
jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu B.
Poistenie zodpovednosti za škodu je 1.000 €.

Táto Superdoložka ProFi 2014 nadobúda účinnosť 27.6.2014.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0850 111 117,
e-mail: generali@generali.sk, www.generali.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,
č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do
skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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Pe iatka banky/Prevzal
Bank's stamp/Received by

SEPA Platobný Príkaz /
SEPA Payment Order

Predložil:
Submitted by:

Miesto a dátum vystavenia / Place and Date of issue

IBAN - íslo ú tu platite a/Payer's Account Number

S K
IBAN - íslo ú tu príjemcu/Beneficiary's Account Number

S K 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2
BIC - kód banky príjemcu/Beneficiary's Bank Code

S U B A S K B X

Mena/Currency

Suma/Amount

E U R

VS-Variabilný symbol/Variable Symbol

Dátum splatnosti/Maturity Date (DDMMRR)

1 2 6 7

,

0 5

2 9

.

0 9

.

KS-Konštantný symbol/Constant Symbol

SS-Špecifický symbol/Specific Symbol

2 4 0 4 8 6 3 8 9 6

3 5 5 8

Informácia pre príjemcu/Remittance Information

Názov
Name
EÚpríjemcu/Beneficiary's
a EHP

G E N E R A L I

P O I S Ť O V Ň A ,

A .

S .

Referencia platite a/Payer's Reference

Platobný titul/Payment Title
Pe iatka, Podpis platite a/Stamp, Signature of Payer
pre platby mimo SR nad € 50 000,for payments out of SR over € 50 000,-

1 5

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ:
2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení
Potvrdzujeme, že sme s poisteným
Dňa

Obec Krakovany

28.09.2015

Poistné obdobie:

IČO:

uzatvorili poistnú zmluvu číslo
od

29.09.2015

00312681

2404863896
do

28.09.2016

Základný rozsah poistenia
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými
poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a
zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú v súvislosti s činnosťou :
•

Činnosť obecného úradu

poistná suma

166 000,00 €

spoluúčasť

15,00 €

územný
rozsah

Slovenská republika

Pripoistenia
Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poistné riziká:

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.
Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení
vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Trenčín dňa 28.9.2015
Ján Ševčík , 80008722-2
za poisťovateľa (meno, podpis)
AGREGAT_INTV_S=VSZ

AGREGAT_S=ZODP_VSE

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, Company Identification
Number: 35 709 332, Tax Number: 2021000487 , VAT Number: SK 2021000487, incorporated in the Commercial
Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, File No.: 1325/B
The company belongs to the Generali Group listed in the Italian list of insurance groups of IVASS

Certificate of Insurance
We certify that we and the Insured

have on

28.09.2015

Period of insurance

Company
Identification
No:

Obec Krakovany

from

concluded insurance policy number
29.09.2015

00312681

2404863896
to

28.09.2016

Basic scope of cover
The general liability insurance shall be governed by the provisions of the Civil Code, General Insurance Terms and
Conditions of the Insured´s activity liability VPP VZ 14 and contractual provisions stated in the insurance policy. The
insurance refers to the third party liability for damage occurring with regard to the activity specified in the insurance
policy to which this Certificate of Insurance is issued.
Sum insured

166 000,00 €

Deductible

Territorial
scope

15,00 €

Slovak Republic

Rider
Insurance in the basic scope is extended by the following insurance risks:

This certificate of insurance shall become effective only together with the insurance policy and the General
insurance terms and conditions of the Insured´s activity liability VPP VZ 14.
On the date of issue of this certificate of insurance, all prior certificates of insurance issued to this insurance policy
become void.

In Trenčín on 28.9.2015
Ján Ševčík , 80008722-2
On behalf of the Insurer (name, signature)
AGREGAT_INTV_S=VSZ

AGREGAT_S=ZODP_VSE

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 28.09.2015
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
Miesto poistenia 1 - Obecný úrad Krakovany - Námestie sv. Mikuláša 406/4 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 2 - Požiarna zbrojnica Krakovany - Námestie sv. Floriána 173/17 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie
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5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 3 - Základná škola Krakovany - Školská 318/3 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.
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10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.
13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.
14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.
Miesto poistenia 4 - Dom opatrovateľskej služby Krakovany - Dolná ulica 72/73 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 5 - Kultúrny dom Krakovany - Krakovany 354/19 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
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Do 10 min.
2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.
13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.
14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.
Miesto poistenia 6 - Materská škola Krakovany - Hrádze 480/9 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
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Nie.
7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 7 - Kaviareň Krakovany - Námestie sv. Mikuláša 186/2 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
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Nie.
13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.
14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.
Miesto poistenia 8 - Dom smútku Krakovany - Hlavná 402/46 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 9 - Budova T.J. Krakovany - Školská 468/4 , 92202 Krakovany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
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Nie.
4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 10 - Autobusové zastávky Krakovany - okres: Piešťany , obec: KRAKOVANY , k. ú.:
Krakovany , č. parcely: 0000
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.
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8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Poistenie stavieb
Stavba 1 - Murovaná poschodová budova so sedlovou strechou
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 2 - Murovaná budova so sedlovou strechou a požiarnou vežou
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 3 - Murovaná budova s rovnou a aj sedlovou strechou po čiastočnej rekonštrukcii a novou
prístavbou
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1.

Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 4 - Rodinný dom s prístavbou a rovnou strechou . Zateplená budova s vymenenými plastovými
oknami
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 5 - Murovaná poschodová budov s amfiteátrom
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 6 - Murovaná poschodová budova po čiastočnej rekonštrukcii s rovnou strechou
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
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Nie.
3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 7 - Murovaná budova- kúria s kaviarenskou časťou a sociálnymi službami
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 8 - Murovaná prízemná budova
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 9 - Prízemná murovaná budova
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
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oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 10 - Murované prízemné stavby
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Poistenie hnuteľných vecí a prerušenia prevádzky
HV - HLAVNÝ OBJEKT 1
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4.

Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd
v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

HV - HLAVNÝ OBJEKT 2
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4.

Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd
v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

HV - HLAVNÝ OBJEKT 3
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
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v prevádzkyschopnom stave?
Nie.
3.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4.

Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd
v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

HV - HLAVNÝ OBJEKT 4
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4.

Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd
v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

HV - HLAVNÝ OBJEKT 5
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4.

Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd
v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

HV - HLAVNÝ OBJEKT 6
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4.

Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd
v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

V Trenčín dňa: 28.09.2015
Mgr. František Klinovský, starosta obce-štatutár

Podpis (a pečiatka) poistníka
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