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VIENNA INSURANCE GROUP

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU
A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

účinnosť PZ
25.11.2013

číslo návrhu PZ
I 0109002231

Základná škola
M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen ....
37888421

--.-

poistený
adresa

IČO
bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpený IMgr. Ondrej Kanka

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
ICO: 31 595545
IČ DPH: SK2021 097089
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1
oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B
Bankové spojenie:
0178195386/0900 SLSP, a.s.
1200222008/5600
Dexra banka Slovensko a.s.

Získate!': 62900000



Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

§A) Základné poistenie - poistenie pre pripad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou
IB) Doplnkové poistenie - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku vodovod nou udalosťou

X C) Združené poistenie - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovod nou udalosťou

IPREDMET POISTENIA POISTNA SUMA POISTENIE NA Franšíza SADZBA ROCNE :

EUR SKK Nová hod. Casová hod. Súbor Výber % EUR %0 POISTNÉ
IAdministratíVne a 0,00 EUR
obé. budovy 0,00 EUR

I-VÝ~~~0..ébudo~ 0,00 EUR
~H.nute!:néveci 7538,65 EUR X X 99,58 EUR 0,35 2,64 EUR
If\'Iot!liar 0,00 EUR[----

0,00 EUR:Hodnoty
[SPOLU (A alebo B alebo C ) 2,64 EUR

I I Poistený súhlasí s indexáciou poistnej sumy pri nehnuteľnom majetku ANO
I X NIE
!Poistený súhlasí s indexáciou poistnej sumy pri hnutel'ných veciach ÁNO
I X NIE~

O) Dodatkové poistenie - poistenie pre prípad ukradnutia veci
PREDMET POISTENIA POISTNA SUMA POISTENIE NA SPOLUUCAST SADZBA ROCNE

EUR SKK Nová hod. [Časová hod. Súbor Výber % EUR %0 POISTNÉ
Hnuteľné veci 7538,65 EUR X ••••• X ••• 3,5 26,39 EURLZásoby O 0,00 EUR

~OLU (D) 26,39 EUR



Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

E) Poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt

";il~~"'i0.I POISTENIA -u "~ifi.l*~i,iPOISTNA SUMA 'L ,,,,1Gb,"'fu S~dzba Ročné
EUR mŽ{jlt08 ii SKK ''''gWitt ' %0 Ipoistné

Peniaze a ceniny 0,00 EUR
Cennosti
Cenné papiere
SPOLU (E) 0,00 EUR

F) Poistenie pre prípad lúpeže peňazí

I.~I!':;~'.1 POISTENIA
, ;1i.fW; POISTNA SUMA . "íwfll Sadzba Ročné

%" Ti @@EUR«'@&cm SKK fA.,D~ ~ %0 Ipoistné
Lúpež počas prevádzky zariadenia 0,00 EUR
Lúpež peňazí poverenej osobe 0,00 EUR
SPOLU ( F) 0,00 EUR

REKAPITULÁCIA VÝSLEDNÉHO POISTNÉHO
POISTNE RIZIKO POCET PRILOH ROCE POISTNE V EUR
A)ZákL poistenie-poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou

B)DopL Poistenie-poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku vodovod. udalost'ou

C)Združ. Poistenie-poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovod nou udalost'ou 1 2,64 EUR
D)Dodatkové poistenie-poistenie pre pripad ukradnutia veci 1 26,39 EUR
E)poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt 0,00 EUR
F)Odpratavacie naklady 0,00 EUR
G)Poistenie pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia majetku ( vandalizmus) 0,00 EUR
H)poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla 0,00 EUR
I)poistenie pre prípad lúpeže peňazí 0,00 EUR
K)poistenie zodpovednosti za škodu 0,00 EUR
L)Poistenie elektroniky 0,00 EUR
SPOLU 29,03 EURI
ROČNÉ POISTNÉ



€
Podklady - overené fotokópie

Podklad Počet listov Poznámka

Poznámky a osobitné dojednania:

Splatnosť poistného je do 5 dní odo dňa účinnosti poistnej zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže

vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
V zmysle ustanovenia § 565 Občianskeho zákonnika sa dojednáva, ak bolo platenie poistného

dojednané v splátkach, že v prípade nesplatenia niektorej splátky môže poisťovňa žiadať zaplatiť

poistné za celé poistné obdobie naraz.

Poistený prehlasuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne a zaväzuje sa oznámiť všetky zmeny

údajov v poistnej mzluve ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú zmluvné dojednania v počte ks .....

Vznik poistnej udalosti hlási poistený najneskôr do 3 dni telefonicky a písomne do 14 dní na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horná 25, 97401 Banská Bystrica

tel.: 0850 111 566 (zo SR), +421 2526272 82 (zo zah~aničia) -
Poistné je Jednorázové x"1Bežné

tPoistná doba Začiatok poistenia: 25.11.20~
Koniec poistenia: na dobu neurčitú IT:
Splatnosť poistného

splátka poistného Lehotné poistné ~a elatenia:
Ročnel25 11. 29,03 EUR .

-l
\

KOMUNALNA .;t
polst'ovfla

V Banskej Bystrici, \ dňa 22.11.2013 VIENNA INSURANCE G'UWfJ

~i\c.OO K~'U\ poistO'<fla.•.•. """'.,. IM'_ Group
~""t6nl"""8 6, 81105 BratIslaya

Zó 2/3 lvo\eo /l 1f.o: :\15 955 45 IC DPH: SK202 \0\I7Qag ·70-

R6z· a 1 I /........M............... ..... . ..........

Pečiatk a podpis 'P"E""" fp,,,,,., r''''''' poisťovne
V súlade s § 2 eds, 3} Zákona Č. 659 007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej rcpuohke Sei konečné ~lIrn) v cu •.ach po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrt"Itliujú

na dve desatinné miesta na najbIiU euro ccnt pocta pravidiel ustanovených osob'tným p.odprscrn. fJ{J i. 1. ~0j9 Jf.: hodnota uvedená v SKI~ len intcrmativna._ ...---- -
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KOMUNÁLNA -' €poisťovňa

VIENNA INSURANCE GROUP

IZOZNAM POISTENÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU I
Konverzný kurz: 1 EUR,: 30,1260 SKK

Príloha č.] 1 I kPZč.C= 0109002231 I
o HNUTEĽNE VECI O HODNOTY 0 ZDRUŽENE POISTENIE
O ŽiVELNÉ POISTENIE O VODOVODNE POISTENIE 0 UKRADNUTIE VECI

- --
P. IDENTIFIKACIA VYROBNE::C~SLO I POISTNA SUMA
Č. 'presná šcecit. veci) li pod. označenie) .• ~ EUR SKK
1. Súbor výpočtovej techni~_ - __ o •• _ •• -~._,_._ 7 5:jS:65 EUR

viď. zoznam darovanej techniky a softvéru - Príloha Č. 1a .

~-
- -'-

Adresa rizika: územie SR --
--

Zmluvné dojednanie: ----
Odychylne od VPP sa dojednáva poškodenie a zničenie spôsobené známym a neznámym páchateľom,
poškodenie alebo zničenie, ktoré bolo sr ôsobené úmyselným konaním. ---- r---'

--f--. -'---------
--,-~--

_.-

Spôsob zabezpečenia: uzamknuté dvere -----

- --
l--.

- -------
--_._--'

--~-----------,-----~- ---
--~'. '-'--T - --- ---·-----1 --_._-------------.~_.~-.---.-------~=~._------------

--
----- _. 1---------------
-

----------
----- --- -_._----~-

----- --___ J____ - ._----
._--'----,

POISTNA SUMA SPOl.U 7538,65 EUR-----_._---------- -- ----------_._-_.-
tv súlad a 1>§2 ods. 3) Zákona č.659120a7 Z.z, t:;. zavedení meny euro v Slovenskej republike sa kcncčr,é Sl my v'e Jlác!i pt. p-ecočte podla xcnverzného kurzú zaokrúhľujú

na dve de~,ndinné miesta na najbližši euro cent podte pmv'dieluster.cvenvchcdobin-ýat preopfso«. p:, ".1 2'}09 je ncdncta :J'Ied'~'1i ."st<t-.: ten ettormattvna.

V Banskej Bystrici dňa 22.11.2013
[--~~;';\~Ä~~,'"~---l~kO\O _--ľ.0h~vfl._

M~':: .' 2/3, 7.;!o\eo - __ ~~~~~t!2~ I
KQl.I.JHAL"iApchf~ ,~ \.-..,nnJ InM;tw\CtGtca40

~~ov88 811 cs &<ItJ.~vt\

I "J:~;at~ó a 1~0IS';~;~ť'ovne

lto :J1l9S:) 45IČ('P,-\ SK2021M"l'OH ,O

Pečiatka a podr"'1"'~'---_ -
. ____ ._._ .... ....-u .. _~-_ ..•. "-_._--
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" ·'1 .-SPV
$TATNY PCDAGOGICK •...USTAV

Európska únia
(I"'Ói>\1()I' .oo:~.jny hW'1I

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnost'!
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Príloha č. 1a
Preberací protokol- Zoznam darovanej techniky a softvéru

Kód školy' ICO Kraj
3713138421 BR

kl-IN IJ 11'1
or (tiijg;!pná ceoa -99l27 Eurj Inventárne čisto Výrobné číslo Stav

EPSON EB85 iSPU,DDHM,a0121273 lSGF990868l Na škole

Sada didaktického školiaceho materiálu náku Inventáme čísle Stav
Our Discovery Island 1 Aclive Teach 1-3 FK-SW-1235 Dodaný na školu

Clslo zmluvy 88-37888421 I
l'Iotelmoky {nákupná cena 935~34 Eur)
DEll Vostro 1520
Frekventant Jazyk Inventárne číslo Výrobné číslo Stav

8alciarová Ľubica AJ SPU-DDHM-80216093 3FHNPK1 u frekventanta
Balková Iveta A,l SPU-DDHM-80215589 DCNNPK1 u frekventanta

8arančoková Andrea NJ SPU-DDHM-80218026 671ROK1 u frekventanta

Bibzová lýdia AJ ŠPU-DDHM-80217179 FQTQQK1 u frekventanta
Harazinová Jana AJ ŠPU-DDHM-80217130 7TWQOK1 u frekventanta
Slaninková lnorid NJ ŠPU-DDHM-80217974 2FZOOK1 u frekvenlanta
Šimšlková Jitka AJ SPU-DDHM-80220004 HCVOOK1 u frekventanta
Švirikave--Afefte AJ ~prOjeklu-OV\J1 --

•. l ~
/ I

Strana ô



RESPECT

Záznam z rokovania
finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

s profesionálnym klientom pred uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy
podl'a ust. § 33 a nasl. zákona Č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve")

Samostatný finančný agent:
Respect Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061,
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/T
Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: 34938
Zastúpený podriadeným finančným agentom:
MALFINIO, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Tehelná 2079/3, Zvolen 960 01, IČO: 47029919
Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: PFA 168983
Konajúci: Ing. Roman Fician
(ďalej len "finančný agent")

a
Profesionálny klient:
Meno, Priezvisko / Obchodné meno: Základná škola
Trvalý pobyt / Miesto podnikania / Sídlo: M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen
Dátum narodenia / IČO: 37888421
Konajúci: Mgr. Ondrej Kanka
(ďalej len "klient")

vyhotovili tento záznam o požiadavkách a potrebách klienta
súvisiacich s uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy (ďalej len "záznam"):

1. Klient má záujem o finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia
pre nasledovné poistné riziko: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2. Základná špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta v rámci poisťovaného rizika:
združené poistenie - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku
živelnou alebo vodovodnou udalosťou, poistenie pre prípad ukradnutia veci -
súbor výpočtovej techniky ( viď zoznam)
- požaduje klient nejaké špeciálne požiadavky a potreby vo vzťahu na poistnú zmluvu?
X nie o áno, ide o tieto špeciálne požiadavky a potreby: .
3. Klient výslovne odmietol nasledovné poistné riziká a možné dojednania v poistnej
zmluve, napriek skutočnosti, že na ich možnosť bol zo strany finančného agenta
upozornený: poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt, odpratávacie náklady,
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku, poistenie pre prípad
poškodenia alebo zničenia skla, pre prípad lúpeže peňazí, poistenie
zodpovednosti za škodu poistenie elektroniky
4. Dôvody, pre ktoré finančný agent odporúča výber daného poistného produktu:
klient vyslovene žiadal poistenie v Komunálnej poisťovni, a.s, keďže má
skúsenosti so spomínaným produktom poistenia
- porovnávané poistné produkty:
s. Sprostredkovaný poistný produkt: Poistenie majetku a zodpovednosti za
škodu
poisťovňa: Komunálnej poisťovni, a.s
6. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich s poistným produktom:
- ročné poistné - výška: 29,03 (eur) - splatnosť: ročne
7. Osobitnéupozornenia: ------------------------------------------------------

Podl'a zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") klient týmto udel'uje finančnému agentovi výslovný súhlas

Príloha Č. 13 k OS 5/2013

..•



RESPECT

so spracúva ním a využívaním svojich osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v sektore
poistenia alebo zaistenia a zároveň podl'a ust. § 10 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov klient udel'uje
samostatnému finančnému agentovi výslovný súhlas s poskytovaním a sprístupnením jeho osobných údajov
osobám, ktoré konajú za a v prospech poisťovní v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania
v sektore poistenia alebo zaistenia, ako aj podriadeným finančným agentom finančného agenta a spoločnosti
Respect SK, s.r.o., so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 36 727 105, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19505/T.

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu a zároveň potvrdzuje, že
prevzal kópiu tohto záznamu a prevzal a bol oboznámený s kópiou základných informácií pre profesionálneho
klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený so Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojedaniami a osobitnými dojednaniami
vzťahujúcimi sa k poisťovanému poistnému riziku, ktoré je predmetom tohto záznamu a formulárom
o podmienkach uzatvorenia poistnej zmluvy v súlade s ust. § 37 ods. 3 zákona Č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Klient svojím podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že všetkým vyššie uvedeným informáciám, údajom a
dokladom porozumel a boli mu poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej
zmluvy.

Vo Zvolene, dňa 22.11.2013

finančný agént

. /

Z~.~~~kota
M. RézL,··7')3, Zvolen

7 T

klient / f

Príloha Č. 13 k OS 5/2013



KOMUNALNAA
poisťovňa ., ••

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100)

VŠEOBECNÁ ČASŤVIENNA INSURANCE GROUP

Pre poistenie majetku a zooocvecnosu za škodu. ktoré uzatvára KOMUNÁlNA
pols{o""'a. a. s Vienna lnsurence Group (ďalej len po,sfo""';aj, Dlaha príslušné
ustanoveraa Oooansxehc zaX.onnika. všecoecna cast véeobecnvcn POistných
pocl'l'Uenok a pnskJsne zvlašlne Casti vScobecnych POIstných podnll8nOk. ako <ll
zmluvné do,edoania. V pOOtoCJ zmluve sa možno od všeobecnych poistnYch
poanjenok odchyiif len \l pfljjé..dOChII rach uréených,

Clánok 1
vseeeeene ustanovenia

Podľa IyChlo POIstných podmienok sa rozumie
POIsl:tef - KOMUNÁlNA PQlsfovria. a. s. Vienna lnsurance Group
Poistná zmuV3 je prá~ly dOKumenI ~tOYený oeorooo formou v lIT1ySIe platnYch
Pfá....".,.ch predpisov, V'J)3dru,K:8 konkreine coeroé podmienky realizacie poistenia.
Donoounó podmienky su Ll'wäzl1opre obidve 1.II1lulotlÓslrtlly.
Polstne je suma za poskytovanú poistnú ochranu.
Pcistmk ie fyzická osoba alobo prawtická osoba, ktora uzavrela poistnú zmluvu a plati
poistné.
Poetenv v poisteni majetku a zodpovednosti za škodu je ten. na ktorého majetok a
zodpovednost za skodu sa ooeteoe vz(anuJe.
POIsina udalosf je udalost, klorou bol postlhnuty POIstený predmet. POlsleny zaceem.
Je to náhodna uaalosf. s klOfOU le spoJ6ny vznik povirYlOstl po/srovne plľllf. Jej
konkrehz8clu urcuiJ poistne podmenky a .znWvvnedOJOdnania.
Po.stna suma J6 suma dohodnuta v poistnej zmluve a JS hornou hranicou o'nenia
po;sfome za lecno alebo \lšetky POIstné udalosti vzmknuté v jednom porstnom

"""""Vy.!ika POistnej sumy nemôže byf 'vYŠšianež polstna hodnota. Nlzsia ocrsmá suma,
ako JOccreme hodnota, môže by{ dohodnuté.
Postna hodnota je noonota OOtstneho zaumw. t.r. veľkost naj'·,.ysšeJmaretkover Ujmy.
ktoru môžu soóscoz ccretné udalosti, stanovená spôsobom doiednaným v pOistnej
zmluve.
Poistná doba ie obdobie. na ktore sa dojednala coratné zmluva.

Clanok 2
Predmet a rozsah poistenia

Predmetom po sterna je rTI8,Ieloka zodpovednost za škodu cceteoenc.
l hfa<.lska rozsahu ecsteoa sa vzfallUJe na ved. ktore pOistený

ma 110 ...tastntctvealebo v epráve.
- ms v opra~eneJ držbe.
- uiiva cccra dohody, ktora ho zaväaure vec poistif,
- prevzal za ucelol'Tl poskytnutia služby na zaklade zmluvy.

3 Veci je mo,tne ooistif JtldnoUrvo cccra osobttneJ Dfllohy k poistnej zmluve ako
vyber majetku alebo agregovanou poistnou sumou ako sunor majetku.
Agregovana oostna suma zodpoveda súčte OOIstných sum Jednotlivých veci
tcortacch súbor.

ČlanOk 3
Začiatok, čas trvania a zánik poistenia

1. Poistenie sa do,ednava na dobu neur6tú. pokiar nie Je dojednane inak. POistenie
vznika PrVYm dňom po uza...,.etipOistnej zmluo,.y.ak nOOolo UCastnikrnr dOhodnuto.
ie vznikne UZUl8'oKCt'TlDOIstnejzmluvy alebo neskôr.
POIstene veci, ktora sa stala sUCasfou posteoeho súboru matetku vznrka d:iom
tej nadobudnulra. lesp. pn)aba do uctovneJ evrdencie

2 POtSIerUe lWIi<nc. ak POiSIne za p>e pOlstne obdobie alebo ~o-.e POIStné
nebolo Z.aPIater.édo trOd'I fTlOSIaCOVodo dia,lOho SPIa!JlOSb.POIstene lanIkne <al tak,

itl poistne za ďalŠIePOIstné obdobe nebolo zaplatené do Jll!dnéhomeSIaCaodo ďIa
dOrUCeria V'/Ni poisfow\el'a na jeho lajjaterve. a< nebolo OOstne zanlalene pred
dorucenm tejto VýNf. '\fYl.Vd m.JSIobs<tlovat upozomenre, že poIston.e zalIl<ne ak
nebude zaplatené. To ISIe plab, ak bola zaplatené ten Casf DOIstnehO.Trato tehoty
možno PredtYrn. Ilez ~u, DÍSO!MOUdohodou predizif. \fYNiJ sa poya!uje za
dOl\.lČeriJ, al<.jIJ adresát prijal. odmetd pri}af, aiebo dr\orn, keď IU pošta vrátila
odosieiajucel strane ako necioruCerrú. Poistenie veCI. ktora prestala b'yf sučasfou
sOboru fl"\éijellw,lalikä ďlom Jejo~saia z &.'idencle (ak mala nuloY.JhOdnOtu.napf.
~m,...-pdeflrnapocl.).

3. Do dIIOChmesiacov po UZ8V1'etlpoistnej zmlu...y mMe kaida zo zmluvnych stran
pojsteme vypovedar a.jbez vvedeľlla dôvodu. Vypo...edna lehola J8 08emdenna,
JOJ~t1f11 poistenie zanikne. Okrem sp6s0b0v uvedenych v pristuSn.;ch
ustanovtH11acllObClansketro zakomika poistenie zanika

ak dôjde k zmene ...tastnika'JeCi,
znrČOlllm POIstenej YeO alebo tnym zalllkom vecr
ak odpadla možnosť, že pOlstna udalost nastane,
uko.,cenim uživarn alebo vratenla poistenej Veci,
rnyrn sposoborn uvedenym vo lVIastnych častiach vSeobecnych poistnych
podmienok

Článok 4
Poistnl! obdobie

Poistne obdobie je technicky rok, ak v poistnej zmluve nie je dOjednane inak

Clanok 5
Poistné a Jcho splalnosr

1 POIstne je suma za poskytnulu poistnu ochranu a Jeho vYška musi byt' uvedena
vpoistneJllTlluve.

2 Poistné sa stanovi pecla rozsahu a obsahu poistenia a Ohodnotenia poistnohO
rizik3, a lo na zäklada poistnej hodnoty 'JeCialebo poislne, sumy.

3. PQlsl,!e/"ma O(avo v SlMslostr so zmenam podmlcnok rozhoduiJclCh pre urécľlle
yYŠkypolstneho so suhlasom pojsteneho upraVl( poistné.

4 Ak je poistnik y ornes1or..anls platenim poistného, POIStOvnamá pravo na urok
z OIneSkarna v zmysle platnych pramych predpisov.

5. POIstne v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zäkonnika sa plati tednorazovo
alebo ako bezne poistne.

6. V poistnej zmluve možno dohodn0f, ze pOlslený uhradí pOIstne 'l splatkach. Ak
nebude niektora splatka polSlneho uh(adena vcas, vznlka polsfovn! právo žladaf
na I)(IislellQm laOIatellle celej zostavajúr:..:ejpoIlrad<M<Ynaral.

7 Ak nastane pOIsina udalosf v Case. ked je pO!stnlk 'Iomeskani s P!atenlm
oostneho. vznika po srovnl prav'J na odPOcitanre sumy zDOPOvedaJucej dlinemu
IlOlstnemu a uroku J. omeSkama

ClanOk 6
Povinnosti poisteného

tOkrem poVInnosil slanovenych Občianskym zákomikom a lfIymI vseobecne
J.:áväznyml pravnyrm predpismi, všeobecnymi polslnymi podmienkami
8 zmllM!ymi dojednaniami je poisteny dalEJ POVInný
aJ platit pOIstne spôsobom a v ie/llllnoch dOhOdnutých v poistrle! zmluve,
b) vykonaf všetky opatref1l8, aby POIstns udalosf nenas,ala, najmä dodržaf

vSetky pľ9-.ne a ine predpisy, ktore ustanovujU povinnosti na zamedzenie
Skôd,

cl omámit bez zbytoeneho odkladu poisfovnl všetky zmeny fYk,alUce sa tých
skutočnosti. na klore bol pooAnnyodpovedaf pn dojednavdľll poistenia,

d) umožnit poisfo'lnl vyh'JtoVlf kople dokladov, ktoré precložil k ZIsteniU okolnosh
rozhodujucich pre posudenie naroku na plnenie,

el bezodkladne OlnMl'( ooIidi, aK ma v SWs{OSIl s POIstnou udalostou dóvot!né
podozren,e, že došlo k trestn&mu tmu

II OltldlTllf OOISťovnlDel zbytoéneho odkladu vzn.k POistnej Udakl::OllteleloOlcky
alebo do '4 01'1IplSOfMe od okalTllhu, keď sa o vzniku ~slne, udalOSIl
dozvedel,

gI pn vzniku pOIstne, udalOSl1postupova( v sulade s pokynmI po.sfovne
hl oznamf POlsfovnl. ze ten ISry predmet pOistenia poistil u inE-hCpOls/ltora proti

tomu Istemu pOlstnernu nebezpecerlstvu.
;) bez zby!očneho odkladu oznaml! pOlsfovm, že sa naSla stratena alebo

odcudzená vec, ktorei sa pOistná udalosť týka.
D oznamlt pOrsfO\lTlIzmenu nadobudacej ceny poistenej veci alebo subonI

poistených veo, pn !dOl'omdoSio v éase tf"llallla poisteria k teho zo..ýšenluo \;ac
ako 20 %, ak nebolo v pot:SInejnnuve dol6Ó'lan& inak,

1<) spisaf oznamenie o skode,
l) na oobadanle po.s(oVl'e preukázat vlastnictvo OOIsten'ich veci oOkladom

o nadobudnuh,
m) dodržlavaf rozsah 8 spôsob vedenia účt0l0111ct\lalak ako urcutU V!';eobecn03

zavazne Pf'3vroepredPISY,
!"Il v orioade lls~enla pachatefa IIl!OflTlovat o tomlo pOlsttefa.

2 POIstcnY Je poVlnl1y I1cmCfllf stav soť-s'Jbcný skodOVOL udalostou boz súhlasu
POIstovne. ~ vYnill'rl:OU pripadov a... s' Imenu n,:ovyhn,ft;"e '/yiaou,ú

oezpecnosme. hygienicke alebo Iné zavazné oovocy. alebo z oovcou zao.énema
zväcšovanta nasJedkov skoooveí udalosn. V takých cncecocb )o však pOls!eny
pOVinný Zabe:ZPOČI[dostatocne d6kazy o rozsenu š.••ocover udalosti (lot09rahcky,
filmovym matenalom. vceozezoemon. sveci"'amr. atď.) Ak je oo<slelly pOVIIllli
oznamif vznik. š!..oay pallCli, nesrree mel"llt tento stav do ukoncenra obhliadky
a prvotnych ukonov policiou. $pecificke po\1nnosti cosrenenc vyp!yvaJUce
z JOdnottivYch druhov poiSlenia sú weoene vo zvt8.Stllych Ca!>tiach všeobecných
poistnych podmienok.

Článok 7
Prava a povinnosti polsťcvne

Okrem pov;nnosti eteocveovcn právnymi predpismi je porsfovňa pOVInná
al mtcrrnovar o rozsahu služieb POskytov3nYCh poistovnou. v SÚVIslosti s uzavretou

poistnou zmluwu,
bl ooekvtnúr poistenému ootrebnú pomoc na uctetoeote jeho práv z poistenia
cl vrént doklaay. které SIvyJ.lada a ktore nie sú nutnou súčasrcc SpiSU.
dl umožni! coereoérou nahliadnuť do spi!.ových metenérov t'ikaJúcich sa jeho

škodovej udalosti,
el ak je nepochybné. te ccsrc k oosmer udalosti, z ktorej bude plnene, poskytnut

porslenemu na OIsomnú žiadost pnmerAny preddavo« na V'iDlatu oo.stoébc
plnenra. ak sa wšeuwaoe oorsiner udalostt nemohlo skonclf do t rnes.aca po
tom, ako sa pO,stOlll'\ao poistnej udalosti dozvedela.
zacncvévat mlčanlIvosi o skutoenosllach o ktorych sa dOZVIe pn dOjednáVani
poistenIa, jeho sprave a pri ilk.VldäcnpOlstnych udalosti. PoskytnUf tUto orcrmacu
rnóže len so euhtasorn costenébo alebo pokia! tak slanovi zakon.

g) polsfovria ma pravo na to. aby Jel pOIsteny umoi:nrl vyhotovenie kÔPli dokladov
ktoré poistený Pfedložil k zisteniu okok"lOStl rozhodujúcich pre posudenie nároku
na plnenie.

ČlanOk 8
Vymedzenie poistnej udalosti

t. Poistnou uoaícstou JOskutočnost. s ktorou je spoj eny vznik povinnosti porsrovne
plnif.

2. Poistnou ucarostou však nie je, ak bola takäto skutočnost scósobeoá umyse4nYľn
konanim poisb1lka, poistcného alebo II"lCJosoby kOIlajUcej z ich podnetu.

3. Pre bližsie -.ymedzel"lle poistnej udalosti plat'a ustanovenia zvlaštnych časf
všcobecnYch poistn~h oodmienok.

Ctanok 9
Výluky z poistenia

t AA l"\Ie 10 v co-etoer zm:uve dOJednane tnak, oevzrebuie sa costeme na škod'J
vzniknute nasjcokcm:

vojnovych uoeíceu. vzbury, povstania alebo inych hromadnych naSllnych
nepokojov,
átrajkov a výluk,
terorisnckjoh aktov {t.j. násilnych konani motivovaných potiticky, socialne,
ideologicky alebo nábožensky),
úradných opatreni uskutocnenych na ine ucely než rla obmedzenie po;stnet
udalosti alebo spôsobene }adroV')ml rizikamI.

2 Vyh.lky z poiSlenla vzfahuJl>ce sa na lednOll:ve druhy pOisteni sú uvedene vo
ZlAástnych častIach VSeobecnych DQIstnych podmienok.

Clanok tO
Plnenie poidovne

t PorstCMia poskytUje plnenre v mene euro.
2. Ak tX:MapOIstena vec pc.Skodena znicena. ukradnula alebo stratena. vznlka

polslenemu prava, ooklaľ me JOďa"~j slanO\lOlle Inak. aby mu pOlsfovna vypIatll<l
z poistenia na:

a) novú hodnolu. hodnotu zodpovedajuCU pnmeranyrn nakJadom na znovu-
zriadenie aJebo znovunadobudnule novej vecI alebo veci porovnaterných
vlastnosti v case bezprostredne pred poistnou udalosfou, znlženu o hodnotu
POUŽIteľných zvyšk.OV

b) časovú hodnotu, hodnotu zOdp"vedaiúcu pnmeranym nakladom na
znovuzriadenie alebo znovunadobudnulie novej veci alebo ved porov-
naternych vlastnosti v Case bezprostredne pred POistnou udalostou, zniženu
o oootrebenre a ohodnot.J pouiilefnych zvyškev,

c) obstarävaciu hodnotu, hodnotu zodpovedajUCIJ ormcranym nakladom na
znovuznadeľlle alebo zno·.r..na.dobudnut e 'leo alebo veCi porovnatefn'ich
vlastnosti v case bezprostredne pred POIstnou udalosfou. zf1lienu o hodnotu
pouZltefnYch .zvyškov

d) redukovanú hodnotu, Ilodnotu do Vy'Škyredllkovanej hodnoty veci.
Pri POIsteni zasob nesmiE! súcet plnenia prekrOČlf ich nadobudaclu hodnotu.
Pois(ovria.te opravnena odložlf vypIatu plnenia, ako aj preddavku ai: do ukoncenla
vySetrovania. ak proli poistenemt: alebo tornu. kto ma právo na plnenie. je vcdene
policajne vyšetrovanie alebo trestne konaniE' v súVis/OStl so škodovou udalosťou
alebo DOkiar existujú pochybnosti o Oj.)f""dvnorlostlnaroku na plrlenle

5. Ak porusí pOIsteny povinnos\! vvadene 'lO vseobacnl;lj a lViaštnej časti
vSeobecnych pOlstnycn podmienok. Je pOls(ovna opravnena zmŽlf plnerll€ podľa
tohc. aky vptof'Jmalo tolo porušenie na rozsah a vÝŠku poVinnos!! pOlsfovne ph'lr.

6. AA poistený ...odomc alebo nastedkorn požitia almholu alebo 'lych na~ovfCh
latok poruš~ pCMnnosb uvedené vo všeobecnel a zvlas.tneJéasb všeobecnych
poistnych podn"llElnok a toto porušenie podstatne prispclo ku v.miku poistnej
udaIosh alebo k vacŠlemu rozsahu Jej ná.stedkov. .IE! po!sfovňa opravn ena oIneOle
l po,stnej zmluo,.y pnmerane zniiit'. To Iste sa vz(ahujO 8j na toho. klo zlje
li PQlsten'Ym OJ spoloCneJ domácnOSIl, ak vedome poruŠIl tlelO povrMosh alebo
nasledkom poŽltia aJ~ohoIu alebo nil~v)'Ch latok.

7. Od predchadza)uclch ustanoveni sa možno v POlstnych ZlnlLNach odchyllf. pokiaľ
to vyZeoUje účet alebo oovaha pOistenie.

ClállOk '1
I-'odpolstenle

V pllpade. za hodnotiJ IIOVOjveCi alaoo Veci po'QVllatafnyCI1 vlastno::ollv case pOlstllej
udalosti le vySSlaako oOlstl~a suma, POls:ovňa ZI'IL oI,~enle v tako'..., r.om~re \' akOOI
DOla polSll\Cl sun'.] a IJUlStlla hoonotéi DOfStonoJveCI, alebo \l Inkom pororne, ~ .:Jk.O/ll
bolo 11ILSIcpoI,;in6 k ::'J)lóVl"l('stanoJCnemu 1>OI::.memu.

ClanOk 12
Mieilr:a platnosr po;scenia

Poistenie sa týka poistnych udalosh. pri ktorych l\8s!ane Skoda 1l:::J uJ.:ernlSlo...ensker
republIky, ookiaf ľIIe je v pOIstn.ej zmluve dohodnuté I'lak.

Clanok 13
Záverečné uslanovenia

t. Právo a po"';nnosti z poistenra sa riädia slovenskymi prwJl1yml Dredpismi,
zmluvnými do}ednan:amr. všeobecnou časrou všeobecnych poistnýct", pod-
mienok íl pnsJušnymi ZlAáštnymi časrami všeobecných porstnych podmienOK.

2. ZrnllMle silany budu lIešif prrpadne spory vyp!y.Jajuce z poistnej Ztnluvy
predovSetk~ dohodou. Ak sa na rieäem sporu nedohodllu, bude spor
predloženy na rozhodnutie prislušnemu SUdUna Uzemr SIo...enskoj republiky.

ČlanOk 14
Výklad pojmov

Pre uéety pOIstenra pl311dale, tento V}"idadpojmool'
PQlslne plnet"lle - Je pei\a.zr1o aletJo Ilat •.rálne ptllcnlE! P.f VZl"lllO.U;.lOlS:rI':lj;,Jd?k;::.I' na
záklace COIslnej zmluvy vyp!Rlene v no~'eJ ča!>o~'()i obstaravaceJ aleho <"Hl\llo.cOlane:
hOOnote
Prterna OQlstM'j udCtJos!1- le rrLlko LNlfJt ,le v pQI::.tnej :an"N\::' d!C'bv .' 0(d1ll101n
predpItop., v rJ,"Jsledkukloleho rloslo k VL,"ku poistnej udalosti
POIstIle kry{!c . súbor udaJOV.ktore IJraukazullj skutotn~' Sla', UJJlatr'lOvólllér,onarQKU
na poistné plnenie.
Pois!enie '103 sut.or ma;etlo.(. - "Y}'\dl~,e s(l a91"e9ovanou poistnOll sumou. ktora
Lodp()l.·oci.:"tsudu poistnych iúrn Ivu'jaclcf< sl<bor. SUbororn majetk •• sa 'OlumlO
$I:bor r,II'.terllýct1 a nehnulernycll '/eu.
POIsterue roa v-jber OlaJot'w - \'YJacllu,(' ~a zo:a"laffiJlTl ~stencho:.. n.:tietk.:.J. ('odra
osobitnej polohy k poisJnej zmluve.
Techmcky rck - le d.:t:a, kt.:ra sa zac:na onom lJVedenft'Tl v cc~slnPJ zmluvf- aIo.o
zaCialok {ucinnostJ fJ~""len'a a "onel :od nuhw Ilod.neu 10'111akeť!0 dňa
v n.~~c;leckIJUComroku
SpOluucas( Inl:!gr •..•Jn.i 1~::lamren:.>l\", - ,o !réll.š.rv:. oo V'it •..y 1<'(;113,s.; Q/neflle
n(Po~k"u.p'lďal.?! len fr;.r'~llal

Ak je oorstne otnenic vyssijj ako !r<lnslJ.a.oosrovóa uhradl celu vy::;ku skouy. l-ransiLil
sa oecococueva z celkovej vySk.yplnel1!a
Snoluúóasľ excedentna toooocuatcroat - IC scoiu •.•cast. do vyŠk.yktorej sa oJln.:lf"O
neooslo.ytujO a «ora sa VŽdy occočnava cc celkove, vysky plnenia Idalej len
spo!uučast)
$poluúéasf Je vyska podielu. ktoryťn sa ocrstew pcoera re vmknutej skode Pr·
poistnom plneni PQlslovna mib nahradu za vznlo(nutu škodu o dohodnutJ vyšku
socsuúcasn.
Nova ncooote - je nccncta novej vec alebo Veci porO\lf"Latefllych vasmcsn v case
bezprostredne pred poistnou ucalosŕou.
Časová hodnota - ie hodnota novej ved alebo veci porovnatefných vlastnostI

znižená o oootrebenje
Obsrerévaca hodnota - je hodnota. za ktoru je možne v čase costoer udatosn
coákcceou alebo zmčenú vec, pripadne vec porovnateiných vestocsn. ake mala
v case bezcrosnecoe pred oo.stnou uoetcercc. zaobstarať.
Naoobuuacra hodnota - 18 hodnota orecmetov, vedená v vctovoeí evoeoc« dko
nadobúdacia hodnota (r:ena)
Redukovaná hodnota - le uorevoné hodnota vec! vedenej v uciovoer ewoeoce.
AA má predmel učtcenu nodnotu

vyšSiu ako ao <. nadobUdaceJ hodnoly. po,sfovna poskytne oeeoe do vySky
nadoblJd8JÚCOJhodnoty vykazanej z uctcvner evídencse,
vyšs.u ako 50 .,. a I1liSlU ako 80 .,. nadobúdacej hodnoty. POISťOvnaposkytne
plnenie do vyäky 80 '\i" nadobudace, hodnoty,
nlišiu ako 50 "lo reccoucecer hodnoty. pOlS(Ovna poskytne plnenie do vySk'l
50 010 reecoucecer hOdnoty. Zvyšolo.- je la eesr majelku ktora.re dalej PQUbtefna
alebo vyubtefna na al<ykol\lek úcet.

Skoda - je poškodenie zdravia, maje1kovYch hodnôt alebo inych zäufTlOV. vyjadrena
v oenažneí Jednotko. POistnou uoatcsroc sa stáva Iba vt.edy ak udarosr. ktofou bola
škoda spôsobená. zodpoveda dohodnutým alebo inak stanovenvn podmienkam
Ušlý zisk - je ujma VYjad(itelna v peniazoch, soocíveiúce v tom ie poškodeny
v dôstedku škodovej udalosti nedosiahne rozmnožente nlaÍťltko-.ých hodnôt. ktore by
sa dalo očakávaľ pri pravidelnom chode veci (t.j. keby nebolo došlo k vzreku šI<Ody).
Totálna škoda - úplne zručeote alobo rOZSIahle poskoden'e oo.stener veci. keď
nakJady na opravu crekračuíú jej časovú hodnotu. V.znrkne 8J vt.edy, ak vyoocel
eoemeno plnenia presiahne PO;SIr.U sumu poistenej Yeci. Škoda scčscceoe
umyseJne sa -ozwree taka ékcca ktoru s-coca cocer socscor bud v ;..!lr~le
prlOmom, alebo nepn"mom.
Ufivanim vec - sa rozumie stav koď POIstený ma vec oocra creva vo $VOICjn.oc- za
účelom vyu.tllla
žrenccoorerwn veCI sa IOZUnue zmena sta\\.! 'JeCI. krov obJOktMlO me .re možne
odstranlf corevco. a preto vec ul nemozno datej pOI,I.zwi..Ifr"ldpovooný úcel
suateoe vec - je menovorné udalosf ku ktorej dochadza bez prejavu vote
oo.steoéno. ale v d6sledku ktorej oo.sterw nemá možnos! vec držar. unvar alebo
s ňou disponoval.
Súóasŕ vec - je všetko, CC!k ntojoocra povahy patri a r.emôte by( oddelene bez toho.
že by sa !yrn vec znehcdncula.
Zásoby - uróta cas( vyrObE'll"ich llŽltkOIl'lCh hodnÔt, ktore su dočasne vynate
z kolobehu smerujuceho k usookO}enlU urČltycll ootneb (VCCIurčene na predaj).
Pcniat:c - osotJitny dluh tovaru. kloryrn~:1 sL'loolrcdkuvo IIyrTlCn3vSelkych oslatnych
tovarov a gužieb na trhu
Cenny paplel - ie bSI,na n<t ktOlej)e zaD'sana ponrd.Jd'hld lIastl1'1<...;c.i!nne'10 psp.erd
'100 JOhovystavo\'ateroVl.
Cennymi papiermi su napnldad zmenky, akCie. ~ek.y.obllg&<""lfl..•.k1adl.e kniŽky
Ccniny - su ISty dluh hospodi.lrskych proslncdl<.ú ••. Je to MIhlIlle J.>'.ľlCr10Vill1M'lJIe
postove alebo ine predafle znamlo..y.kon..y. Póštove oouk.'\žkya sj,rie-vodky. odlJcme
pou1<azky na tOVdl benznl. stravnt! lI::.tky a L.:OU ,(tUI'" ndi"u<ldzUJ" p&n.l..lIIe
pr<'lstnedky.
Cennosti - su predmet}, ktore m3JU okrem vlastnej Užitkovej hodnOTy aj bodnotu
umeleckú, historicku alebo zberatersku (napr. 1,Ienoty, umelťlcke zbierky).
Hodnoty - peniaze, cenne papiere, ceniny alebo Cér"lC.Is:i.
Nehnuternosť - pre ueely jJolstellla je stavba M)OtE:maso lanlQU pttvn'j!TI zakladoni
Budova - SillTlOstalny pOZCrTlIlystovebny objekt pnestOlnvo sustrec1elly a n:1'o'I)II.)1<
celkom uza...,.ery.s tednyrn alebo Vlacerymi uZIIk~1 priestormi.
Budova ako ui:šle vymedzenre druhu stavebni!ho obj€lo.tu je objO:tl ohfafliéer.y
v prieslore ob'o<>dovyITII stenovymi a slfešn-,ni konšlruk.:&ami. ma Chaf.ll(,ler
nehnutel"nosti 3 bOO VYI:)O(lOVana na hOspodalsky UCt'f aIOOOma s6uirt fk: byrcr..o.
Dom - bude\(), v kloreJ pnpadaJU k IJrmu oodbt'ove; ptochy všetky01 "lI·''>lllh,t'
aspon dve trebny na b\1V. vrátane casll bytov ~to(C SésJŽlva.tUk rnernl. UCC>k>)kO

k b~lu ako vedf8Js.e lTIIeslnosh, a oris!u50m:NO pnsJllchajIJCe k bytu
Aozostavana stavba - sUhm stavebnych prnc Vl'atane dodawk. sta...ebnycn /31010.
a dielov a dodavok slropv a zanadeľll vr.:1lane Ich rnonlaže, naradia 3 IlVCnlarél
uskutoCnovany spraVidla na SlJl.1zjom1l1I~ste3 •••suvistom édse. I<toreho ucelom Je
vybudovélllle hmotncho Illvestlčnéno maletku.
Stavebny obJekt· pnestofQvo odd~lená arebo .';81"oslŕI.!r,ac..sf stavby (napr budCMl
s kOfnpletn';m pristušli!f\Sl'.Qrna laAAMmrn), ktOra p!fll vjl1lodZenu funkciu
LneCistenlm vcd -::oa rozumie zhor::'(;Jlle ak"stl Pcvrt;novl(.;h alebo pOdZellhlYch '01<>0
ako Sj odpadovyctl vôd odvadĽlnych V\!H~"O\l k:mahL.I,.I('1I Z" "k.odll sp.:'!sOhenrl
zneóstenim vôd sa považuje l pl·padna dalŠia S.-;orla.ktor ..• C v pnČlnnCJSUV'IsI;.;stlso
zneóstenim vôd ako uhyl1 rýb. zn~-:i!>tene kCry!a vodl'ehc 10000ua pod
ZosuvaOlm p6ay - sa rozumie poh~ nomUl z vyMlch poIóh svahu do mZŠrc..h.ku
ktoremu dochadla pôsobenim zem:.ke, Vril81Jvostl alebo rudskej e'nn03lJ Oto

poruäelll podmienOk rovnováhy sV,lhu
Opotrebenie • JO prirodzený úbjtok hodnoty veci spósobeny slarnullm. pnpadne
pouZMlnl1T'
Oopratavacle nakJaay - su naklady. ~tore je POlsteny OOVlMy vynaložit z dôvodov
bezPElcnostnych, hyglenlckych aleoo ine!lo verejnehO zau~nu na o(jpratanl& lVYskov
polslenych stavreb po pOistnej udalosll. Plnenie polsfovne sa neposky'tuje na
odpratanle l1epo~kodcn"ich aleoo ooravltel"ne poskodoných lVYsnych casli stavo'J
v pripadoch, keď pOlsleny ne'*onava aleoo r'~ona z'iadenle stavby
Skodova udalosf - lf! udalosf nahlasPrla P0lstenym. pn klorel vznikne pOlstovatei"ovl
pOVlnnosf pl~veflt. 1.:1 Ide o 1)Qlstnu udalosf ol LllIy::;l!;! dohoonutych OOl::;lnyr.:1l
podflll,·nnl<.

Clanok t5
Ostatne do,e!Jnanra

Podpl$Cm tO)10pe'slfler zmlt.V'J da~am v .zmysle ~kona c -:28,2002 Z.l S.Jhlas
spoh:-nostJ KQMUNAl/'ltA PQlsfovu'lo. a ~ Vienlld InsulanCt! G,OUI-l d 'ej
sorosnedkovatefoln. aby osobne uda,e v rozsah•.• te,1O oo'stf"Je. l1TIIlNY vratane cnlon
2 pOskytnutych uradnych dok~enlO\l oob SOf8CtNaIlC~ "IOIn·••tnych sysJemoch za
Učelorn 'v).•..onu ~IM"sIl v poisfoVll.cl\e. po dobu nevj.lnrJ'HJ ple l.ibezpeccnle vyt.OI"\r..:
prav a plnOllra POWHlOSt"vypIyO/C!j..K;lChz 10110lfnluvy Zaroven caVC1msuhlas sooIocnos~'
KOMUNAL"'IA pol:.fovna, a. s. Vienn3 Irsurance Group :ti ólO~i<'..I[·)Vanrfll hvl!:!-IJ"/td(:ny~t,
údajO'J tret1m osobam za utelOfH Ify'sPOfl8danla p,,iw a powmo~tI vypl\N~UClCh J. 'OOto
zmtLNilóho vzfahu ti. k ich ceztJranlcnemu toku von'padoCh a ICiZsallU ktor, Jene'"t.IlJlIlr
na plnenie zmluV)' 'l~bo pri prSUkazo,ani, uplatňovaní, alebe. obh310var,1pra\11e~,,)
nárOkU (napr. poisfovnram. zdravotnlcKynl Zärladenram, kanceláriám 'ZelenO! kar!i"
a POd. l. Poisteny- dotknula oliOba móte OOvo!a{svoj suhlas ~ pntJade, le pri SPI3CUVd.·\,
jeho osobnych uda.lOVdošlo k poruäenru pnsJušnych pnun~h predprrov Dotknuto
osoba je opravnenä odvola! súhlas pisomne v lehote 6 tneSlacov odo dr\a, ked sa
o porušeni zakona é 428,2002 Z.z o ochrane osobnYch udajov dozvedel na.Jn&skÔr
VSak do I loka od poruSenia zakona. Odvolanie muSI byf dofueene ~nostr
KO\4U~A POrsfovr\a. a. s Vl€ilna InsuancO! Gtoup osobne alebo doVOH.lCe"QU
POstou a to uc.nne dnom ,eIlo doruCeľlla KomunalneJ poIsfúV!"\1a.s. Od••.•o~arlfT' sutUasu
ne SU dotknute O' ava a povinnostI .spoIoč'lOSb o<OMUNAl.~A DOIsIO'lIia. a. s Vlcnna
Insurance Group vyp!yvajl.lC€z pc,stneho VZ!ahu

Tieto V~eobecne pOistné podmlenkv boli scllvalenc predstavenstvom
spoločnosti KOMUNÁLNA pOls(ovna, a. s. Vienna Insurance Group dňa
20.05.2004 s uclnllosfou od 01. Oo. 2004.
Sucasfou týChto v~e( bpCllýcn pOistných podmieno!.. sú pris!llšné zvlaslne ca.;!
vSeobecnYch poISW:)'Cl1p'1omierlok. ~ ktorymi t-ot pri doit'ldr,ávsnl poistellia pOistcny
oboznámeny a SVO~,I'POOpiWIIl pol...,.dzuje, le ich prevzal

Konverzný kur.!:: t EUP:<::;I) 1260 SKK
V sulade s § 2 ods, 3) läkona t, 659/2007 l z. o zave1enr meny euro v 510ve,..skei
republike sa kon~cné sumy v curach po prepočte podra konverznetu) kuuu
zookrúhruju nd dv!,! desatlnne miesta na najbliŽŠI euro cent podril pravidIel
ustanovených osobitnyn: '_,redpr!"oOm..po l. 1 2009 je hodnota weden3 I SKK I~n
informatí .•..na.



KOMUNÁLNA'"
polst'ovňa ••.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
ZVLÁŠTNA ČAS"

POISTENIE PRE PRíPAD UKRADNUTIA VECI (VPP 102)VIENNA INSURANCE GROUP

VŠEOBECNE USTANOVENIE

Článok 1
Poistné riziká

A. Poistenie pre pripad ukradnutia veci a zásob
1. Krádežou, pri klorej páchatet prekonal prekáZky

chrániace vec alebo zásoby pred ukradnutim, sa rozumie
privlastnenie si cudzej poistenej veci tak, že sa jej
páchater zmocnil niektorým ďalej uvedeným spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak. že ho sprístupnil

nástrojmi, ktoré nie su určené na jeho riadne otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal inak než vstupným

otvorom alebo otvoreným oknom,
c) v mieste poistenia sa preukázateľne skryl a po jeho

uzamknuti sa veci zmocnil,
d) miesto poistenia otvoril klúčorn, ktore ho sa zmocnil

krádežou alebo lupežou,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený. dostal sa alebo

ho otvoril nastrojmi, ktoré nie su určené na jej riadne
otvorenie, alebo prekonal prekážku vytvorenú
špecifickými vlastnosťami veci (napr. veľká hmotnosI',
nadmerné rozmery, obtažná demontáž a pod.).

2. Poist'ovria je povinná plnil' aj za poškodenie alebo znióenie
poistených vecia zásob alebo iných stavebných casti, ak
k ich poškodeniu alebo znlčeniu došlo aj pri pokuse
krádeže vlämanim.

B. Poistenie pre pripad ul<.radnutia hodnôt do
3319,39 EUR/l00 000 SKK

Spôsoby zabezpečenía hodnot:
Okrem zabezpečeria určeného v cl. I bode 1 je poistený
povinný zabezpečit hodnoty pred ukradnutim nasledovným
spôsobom:
do 331 94 EUR/10 000 SKK musia byť uzamknuté
v miestnosti, skrini, pracovnom stole a pod.
do 3319,39 EUR/100 000 SKK musia byl' uložené
a uzamknuté v kovovej
(pancierovej) skrini o váhe nad 100 kg
1. Porstovna je povinná plnil' aj za poškodenie alebo zniceníe

poistenej veci alebo inej stavebnej casti, ak došlo k jej
poškodeniu alebo zrnčeniu aj pri pokuse krádeže
vlámanim.

C. POistenie pre prípad lúpeže peňazi počas prevádzky
zariadenia.

1. Poistenie sa vzťahuje na lúpez periazi počas prevádzky
zariadenia, na rrueste určenom ako miesto poistenia.

2. Podmienkou práva na plnerue je že škoda musi byť
vysetrovaná políciou.

D. Poistenie periazi prepravovaných poslom.
1. Pri poisteni peňazí prepravovaných poslom VZniká právo na

plnenie, ak poistený alebo ina nim poverená osoba, ktora
prevzala peňažnú zásielku, bola pn doprave peňazí z miesta
poistenia do miesta určenia oíúpená o tieto peniaze.

2. Preprava sa musi uskutočrut z miesta poistenia naibližšou
možnou trasou do penažneho ústavu, pošty alebo z nich
do miesta poistenia a preprava nebude až do miesta
urcenia prerušená

3. Poistenie sa vzt'ahuje i na kradež alebo stratu
prepravovaných peňazí pn dopravnej alebo inej nehode,
pri ktorej bol posol zbavený možnosti zverené peniaze
opatrovať.

E. Poisten-e pre prípad urnvselného poškodenia, alebo
úmyselného zničenia veci - vandalizmus

•

1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselne poškodenie alebo
úmyselné zničenie poistenej veci nezisteným páchatelorn
za podmienky, že po ist na udalosť bola vyšetrovana
políciou.

2. Z poistenia pre prípad úmyselného poškodenia alebo
úmyselného zničenia veci vzniká právo na plnenie ak
poistenú vec umysetne poškodil alebo úmyselne zničil
niekto iný než poistený, osoba Jemu blízka alebo osoba
žiiúca s poisteným v spoločnej domácnosti, zamestnanec
zamestnávatera, osoba, ktora je so zamestnávatetom vo
veoraišom pracovnom pomere.

3. Poistenie sa dojednáva so základnou spoluúčastcu 10 'lo,
minimálne 33,19 EUR/1 000 SKK.

Článok 2
. Poistené ••eci

Poistenie sa vztahuie na veci a hodnoty bližšie určené
v poistnej zmluve

Článok 3
Miestna ptatnosť poistenia

Poistovna poskytne plnenie, ak došlo k poistnej udalosti na
mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

Článok 4
Povinnosti poisteného

1. Ďalej je poistený povinný zabezpečiť, aby v dobe, keď nie
je v mieste poistenia prítomná žiadna nim na to poverená
osoba, boli všetky uzamykacie alebo zabezpečovacie
zariadenia v prevádzkyschopnom stave a v činnosti. Ak
poruši poistený tuto povinnost, poístovna je oprávnená
poistné plnenie znižif.

2. Pri vzniku poistnei udalosti sp6sobenej na hodnotách
musia určeni pracovníci poistonéhc subjektu zabezpecif
všetky potrebné podklady na preverenie správnosti
vykonanej inventarizácie, pre pracovníka poisťovne

3. Poistený je povinný pri uzatváraru poistnej zmluvy predložil'
poisťovni prevádzkové smernice o trezorovej službe
a manipulácii s hodnotami.

4. Dojednanie uvedenych poisteni je potrebné podmieňovať
zápismi v trezorovej knihe o manipulácii so zverenými
hodnotami, resp. inými úctovnýrm dokladmi, na základe
ktorých bude možná identifikácia v pripade vzniku poistne]
udalosti.

5.Hodnoty do 331,94 ~UR/10 000 SKK mus.a byt'
v prípade poistnej udalosti eposobene] krádežou
uzarnknuté v skrini, pracovnom stole II pod.

6. Poístený je povinný nahla~iť poistnu udaloet na poncu
ihneď, keď sa o jej vzniku dozvedel.

7. Poistený je povinný okamžite zacz.t urncrovacie konanie,
ak došlo ku krádeži alebo zníčenu, poísrenycb hodnôt.

Článok 5
Poistné plnenie

1. Poistné plnenie sa poskytuje vždy v mene euro. V pripade
cudzozernských p;atidiel prepočtom na menu euro podla
platného kurzového listka (stred) v čase vzniku poistnej
udalosti. Pri dojednani poistnej sumy je táto súčasne
hornou hranicou plnenia.

2. Poistné Plnenie m6ie poisťOVTia zniž~ až do vjšky 50 0", ak
nebuoú splnene povinnosti poisteného uvedene v CI. 4 a ak
nebudú dodržané zmluvné dojednania v súvislosti so
spôsobäostou trezoru, ochranou trezoru alebo objektu.

Článok 6
Výklad pojmov

Za trezor, pancierovú pokladnicu sa považuje taká
pokladnica, ktorá má vonkajši kovový píášť najmenej 4 mm
hrubý a ďalšiu oceľovú, tvrdo kalenú, nepreovrtateľnu.
najmenej 5 mm hrubú pancierovu dosku, a v priestore medzi
vonkajstrn a vnútorným plašťom pokladruce Je betonova
arrnovaná, najmenej 50 mm silná vložka a zámky pokladnice
sú umiestnené za pancierovou vložkou
Za posla sa považuje osoba staršia ako 18 rokov, fyzicky
a duševne spôsobilá.
Lupežou rozumieme privlastnenie si poistenej veci tak. že
páchateľ použit proti poistenému, jeho pracovnikovi alebo
inej osobe poverenej poisteným násilie alebo hrozbu
bezprostredného násilia.
Peniaze - osobitný druh to varu, ktorým sa sprostredkúva
výmena všetkych ostatných tovarov a služieb na trhu.
Cenný papier - je listina, na ktorej je zapísana ponladávka
vlastníka cenného papiera voči jeho vystavovatei'ovi
Cennými papiermi sú napriklad zmenky, akcie, šeky,
obligácie, vkladné knižky.
Ceniny - je istý druh hospodárskych prostriedkov. Je to
súhrnne pomenovanie pre poštové alebo ine predajné
známky, kolky, poštové poukážky a sprievodky, odberné
poukážky na tovar. benzin, stravné listkyapod .. ktore
nahradzujú peňažné prostriedky a označuiu sa nimi I"'ltektoré
dokumenty formou poplatku štátu.
Cennosti - sú predmety. ktoré maju okrem vlastnej úžitkovej
hodnoty aj hodnotu umeleckú historickú alebo zberateľskú
(napr. klenoty, umelecke zbierky).
Hodnoty - peniaze, cenre papiere, ceníny alebo cennosti.
Stratením vec. sa rozumie- sisv. ~ed poistený nezáviste oo
svoieí vôle nemt možnost s vecou cisoonovaf alebo JU
vlastniť.
Zásoby - určitá cast' vyrobených Gi:IH\oV\/cl) hodnôt, ktore su
dočasne vyňaté z kolobehu srnerurúceho k uspokojeniu
urČItých potrieb (vec: určene na predaj).
Poistenie na súbor majetku - vyjadruje sa aqreqovancu
poistnou sumou, ktorá zodpoveoá súčtu poistných súm
tvoriacich súbor. Subororn mz.•jetkt, sa rozumie súbcr
hnuterných veci, ako zanadenia domácnosh, ž"ý a mŕ1vy
inventár a pod.
Poistenie na výber majetku - vyjadruje sa zoznamom
poisteného majetku, oodra osobitnej pIlIony k poistnej
zmluve.
Kradež vláma nim - Čln, pil ktorom sa pachater zrnocm
cudzej veci nasilnym prekonanim prekaiky.
Urnorovacíc konanie - je právne upravený postup. ktoryrn
sa stratené, ukradnute alebo zrucene cenne papiere
vyhlásia za neplatné.

Tieto Všeobecné poistné poumrenky boli schválené
predstavenstvom spoločnosti '<OMUNÁLNA poisťovňa,
a. s, Vienna Insurance Group dna 12. 12. 2002
s účinnosťou od 1.1. 2003.

Konverzný kurz: 1 EUn ~ 30,1260 SKK
V súlade s § 2 ecs. 3) Zakona Č. 659/2007 Z. z. G zavedeni
meny euro v Slovenskej republike sa konečné sumy
v eurách po prepočte podľa korverzného kurzu zaokruhlujú
na dve desalinne miesta na najbližši euro cent podl'a
pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1. 1. 2009
je hodnota uvedená v SKK len informatívna


