
POISTNÁ ZMLUVA
č. 11 3 10852Poisfovňa

Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1
Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
Číslo účtu: 6600547090/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
(ďalej len .poist'ovatel")

a

Názov poisteného Základná škola

Adresa poisteného M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen

IČO poisteného 37888421

Číslo účtu, peňažný ústav poisteného 8136412/0200 Všeobecná úverová banka, a.s.

zapísaný v Štatistickom registri Slovenskej republiky

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov,
túto

zmluvu o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre štátne inštitúcie:
Poistná doba: od 01.09.2013

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jej zverejnení poist'ovateľovi,
alebo ak takéto potvrdenie nebolo poist'ovateľovi doručené v deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku pokia l' bola zverejnená na návrh poist'ovateľa (ust. § 5a
zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka) na dobu neurčitú

Pre štátne inštitúcie:
Poistné obdobia:
Pre štátne inštitúcie možnosť a) - technický rok

odo dňa a mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy,
príslušného kalendárneho roka
do dňa, ktorý predchádza dňu a mesiacu, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom a mesiacom
účinnosti poistnej zmluvy, bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka

Článok 1 - Predmet poistenía
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť školy a školského zariadenia za škodu spôsobenú inému ("tretej
osobe"):
a) činnosťou alebo v súvislosti s činnosťou, vykonávanou na základe a v rozsahu podľa priloženého výpisu

zo štatistického registra Slovenskej republiky,
b) vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré poistený vlastní a/alebo užíva na výkon činnosti, ktorá je

predmetom poistenia,
pokiaľ poistený za škodu zodpovedá podľa platných právnych predpisov.

Článok 2 - Rozsah poistenia
Rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti, práva a povinnosti poisteného, poistníka a poist'ovateľa určujú
Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/0109 (ďalej len "VPPZ"), ktoré sú
priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej necddeliteľnú súčasť.

Územná platnosť poistenia Slovenská republika
Poistná suma v EUR 50 000,00 EUR
Spoluúčasť v EUR 10%, najmenej 30,00 EUR, najviac 330,00 EUR
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Druh poistného bežné
Frekvencia platenia poistného ročne
Poistné v poistnom období v EUR 386,79 EUR
Dátum splatnosti poistného v prvom deň účinnosti poistnej zmluvy
looistnom období

v deň a mesiac, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom
Dátum splatnosti poistného v ďalších a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy príslušného kalendárneho
poistných obdobiach roka (ak takýto deň v mesiaci nie je, je dňom splatnosti poistného

posledný deň tohto mesiaca)
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza bez avíza (trvalý príkaz)
Učet pre úhradu poistného 6600547090/1111 UniCredit bank Slovakia a. s.
Variabilný symbol 11310852

Článok 3 - Osobitné dojednania
1. V zmysle čl.5 ods.5 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na škodu na živote a na zdraví,

ktorá vznikla žiakovi napriek tomu, že poistený, jeho zamestnanec alebo iný zodpovedný pracovník
nezanedbal svoju povinnosť a ani inak nemohol škode zabrániť.

2. Osobitne sa dojednáva, že poistné plnenie za škodu na odložených veciach je obmedzené sumou 170,00
EUR za jednu vec a sumou 3.350,00 EUR za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období, pričom
poisťovatel' v prípade straty poskytne poistné plnenie len za podmienky, že odložené veci boli
v uzamknutej miestnosti a páchatel' preukázatel'ne prekonal prekážku.

3. Osobitne sa dojednáva, že poistený sa podiel'a na poistnom plnení pri poistnej udalosti podl'a odseku 2
tohto článku sumou 15,00 EUR.

4. V zmysle čl.5 ods.5 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté počas
mimoškolských aktivít, branných cvičení, školských výletov a exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov,
počas školy v prírode a školských aktivít uskutočnených mimo miesta sídla školy alebo mimo dní
školského vyučovania (cez víkend, štátne sviatky, prázdniny).

4. Osobitne sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody vzniknuté počas branného cvičenia,
exkurzie alebo školského výletu, ak trvali maximálne jeden deň. V zmysle čl.5 ods.5 VPPZ sa dojednáva,
že poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté počas mimoškolských aktivít, lyžiarskych a plaveckých
výcvikov, počas školy v prírode, školských aktivít uskutočnených mimo miesta sídla školy alebo mimo dní
školského vyučovania (cez víkend, štátne sviatky, prázdniny) a viacdňových školských výletov a exkurzií."

Článok 4 - Záverečné ustanovenia
1. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené

poisťovatel'ovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom,
alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.

2. Poistník, ktorý má v zmysle zákona Č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný zverejniť
túto poistnú zmluvu do 3 dní od jej uzavretia najneskôr však jeden deň pre účinnosťou poistnej zmluvy,
a zároveň vydať poisťovatel'ovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej
zverejnení.

3. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovatel'ovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v lehote do
dvoch mesiacov od jej uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tejto poistnej zmluvy nedošlo. To
neplatí ak v tejto lehote podá poisťovatel' návrh na zverejnenie tejto poistnej zmluvy v Obchodnom
vestníku.

4. Poistený potvrdzuje svojím podpisom, že pred uzavretím tejto poistnej zmluvy mu boli predložené v
písomnej forme VPPZ a boli mu priložené k tejto poistnej zmluve.

5. Pre poistenie dojednané touto poistnou zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
VPPZ a táto poistná zmluva.

6. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podl'a § 800 ods.2 Občianskeho zákonníka
ktorákoľvek zmluvná strana (poistený i poisťovatel') do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.

7. Osoba, ktorá s poisťovatel'om uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol(i) pred
uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej
poistnej zmluvy.

8. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
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Zvolen, 30.08.2013 Bratislava, 30.08.2013

Zóldadn6 škola
M. Rázuso 16~3, Zvolen.:

U095

P o I s

Union p _,.0-, ~~ _
Bajkal.ka 29/ • 13 60 Bratl~1va

pečiatka arO pis poisteného
Mgr. Ondrej anka
Riaditel'

pečiatka a podpis pois ovateľa
Ing. Jana Schejbalová
úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy: 11-MAK-27 Meno získatel'a: Respect Slovakia Číslo získateľa/panel: BB2


