Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

GENERÁLI

Poistná zmluva č.: 2405476677 zo dňa 07.03.2017
ČI. I. Úvodné ustanovenia
1.

Účastníci z m lu w

Generáli 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 Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
Zastúpená: Ing. Martina Vojčiková
(ďalej len „poisťovateľ“)
-a
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 210/5 , 05850 Poprad
IČO/RČ: 00606791
Osvedčenie
Vydal: Daňový úrad Poprad, Dátum vydania: 17.11.1993
Zastúpená: Mgr. Miroslav Bednár, riaditeľ
(ďalej len „poistník“)
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
2.

Sprostredkovateľ poistenia

Ing. Martina Vojčiková, získateľské číslo: 80001460-2, mob.: +421903616738, tel. č.: +421523810885, e-mail:
Martina.Vojcikova@generali.sk

7.

Prehľad druhov poistenia
^

Poistenie stavieb
Poistenie prerušenia prevádzky - Stavby

^

Poistenie hnuteľných vecí
Poistenie prerušenia prevádzky - Hnuteľné vecí
Poistenie elektronických zariadení
Poistenie strojov a strojných zariadení
Havarijné poistenie strojov
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie profesijnej zodpovedností za škodu
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ČI. II. Dojednané poistenia
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
1.

Miesto poistenia 1 - Stredná zdravotnícka škola - Levočská 210/5 , 05801 Poprad

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 07.03.2017 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 2016 - Superdoložka pre poistenie bytových domov 2016.
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.
2.

Rozsah poistenia

1.

.....................................
Miesto poistenia
Stnsdná zdravotnícka škola - Levočská 210/5 , 05801 Poprad
(adresné)

1.1.

STAVBA 1
Budova školy murovaná
Druh hlavnej stavby

(€)

Ročné poistné

(€)

Spoluúčasť

Vrátane DPH

1. riziko

(€)

Poistná suma

8. SD BD 2016

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

Z1

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
X

X

1 206 700,00
x
Budovy škôl vrátane materských murované

X

30,00

Požiarne najrizikovejšia činnosť Stredná škola technicko-odborná (s praktickým vyučovaním)
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Odcudzenie stavebných súčastí
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Všetky sklenené časti budovy

I IP

x
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30,00
30,00

0,00
44,00

331,26

Zoznam poistených vedfaiších stavieb

Nie je dojednané poistenie žiadnej vedľajšej stavby.

4.

Fripoistenia / 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 vecí 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 znovuzríadenie novej vecí 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 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 deštrukčné prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti čí vnútorné prvky
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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 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 nám ietky 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

~ Medojednané.

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ
1.

Zm luvné 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 Pripoístenía 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 zam estnancov - 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 dem oláciu - doložka MAS.
15. Veci zvláštnej, kultúrnej, um eleckej a historickej hodnoty - doložka MB4 a doložka KB4.
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastným i MV - živel, havária - doložka M18.
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastným i MV - odcudzenie - doložka K18.
18. Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave - bod 3. doložky K20.
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2.

Rozsah poistenia
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Stredná zdravotnícka škola - Levočská 210/5 , 05801 ŕ -.-.'r.-rj

———— .

H V-H^yNYO BJfcKT 1
Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
X
prevádzkové zariadenia) živelné riziká

X

119 864,00

86.74

30,00

Požiarne najrizikovejšia činnosť Stredná škoia technicko-odbcrná (s praktickým vyučovaním)

R1

S103

JTf-NlA - Poistenie hnuteľných veci

s
FVstené nziká
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Veci zamestnancov
Peniaze a ceniny
Odcudzenie stavebných súčastí
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350,00 X
350,00 x
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x
x
x

30,00
30,00
30,00
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0,00
0,00
0,00

86,74

3.

Pripoistenia i 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 použiteľností 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 MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zam estnancov
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na vecí, 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
Poistná zmluva č.: 2405476677 zo dňa 07.03.2017
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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-tích
mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí zam estnancov (odcudzenie)
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článkuI. 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 vecí 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 vecí 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 MBS - Dojednanie pre poistenie platných tuzem ských i cudzozem ských 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 tuzem ských i cudzozem ských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej vecí 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 minci (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
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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 deštrukčné 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 pripade, 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 MD2 - Vzdanie sa nám ietky 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 nám ietky 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.
i.

Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteľných vecí

Nedojednané.
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ČI. III. R ekapitulácia d o jedn anéh o p o iste n ia
1.

Dojednané poistenie

P. č.

"r
M
Názov poistenia

~

’

. ■ Ročné poistná
Poistené od

TV- ' á r

1.

Poistenie stavieb

' 1 34 2017

331,26

2.

Poistenie hnuteľných vecí

01.04.2017

86,74

■ . r:

.

' P

418,00

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 01.04.2017 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné

418,00 €

Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období
Výška splátky/ splátok
poistného
Bankové spojenie

Počet splátok: 4

01.04.

01.07.

01.10.

01.01.

104,50 €

104,50 €

104,50 €

104,50 €

číslo účtu IBAN:

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2405476677

číslo účtu BBAN:

0048134112/0200

■■ 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 01.04.2017.
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 €;
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej
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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. Povinností 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 čí
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 m arketingové účely: Súhlasím, aby Generáli 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 Generáli (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. Prílo h y

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1.
2.
3.
4.

Záznam o finančnom sprostredkovaní
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 07.03.2017
Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14__01/2014v.5)
Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou
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5.
6.

VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP_PPKL14_01/2014v.5)
Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.6)
Superdoložka ProFi 2014 (č, tlačiva: SuperdoložkaJProFi_06/2014v.2)

Poistná zmluva uzavretá v Poprade dňa: 07.03.2017

Mgr. Miroslav Bednár, riaditeľ

1A 4

Stredná zdravotnícka škola

Ing. Martina Vojčíková
Získatefské číslo 80001460-2

Levočská 5
058 50 Poprad

1

Podpis (a pečiatka) poistníka
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Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 07.03.2017
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
Miesto poistenia 1 - Stredná zdravotnícka škola - Levočská 210/5 . 05801 Poprad
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.

N

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 trvalé 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.
i 3. 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)?

Áno.

Poistenie stavieb
Stavba 1 - Budova školy m urovaná

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

P oistenie h n u teľných vecí a p re rušenia prevádzky
HV - HLAVNÝ OBJEKT 1
1. Sú poisťované hnuteľné vecí (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 Poprade dňa: 07.03.2017
Mqr. Miroslav Bednár, riaditeľ
058 50 F

Podpis (a pečiatka) poistníka
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Záznam o finančnom sprostredkovaní a informácia finančného agenta
k dojednávanému neživotnému poisteniu

čisío poistnej zmluvy
Vyplniť dodatočne po uzavretí poistnej zmluvy)

v zmysle zákona č. 188/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve v platnom znení

GENERAL!

2405476677

Klient í potenciálny Meno a priezvisko/obchodné meno:
klient Adresa trvalého pobytu/sídlo
(dalej len „Mieni")

Finančný agent

00606791
.............. Rodné 6fslo/1ČO
..................................................................................................

Klient je:
□ n e p ro fe s io n á ln y k lie n t jíyzfcká osoba, ktowj je poskytovane fín. sprostredkovane pie osobnú potiebu alebo pre potrebu prfeiuinítov jej dwrnácmstí)
S p ro fe s io n á ln y k lie n t {,'šetky iné fyzictoš csoby a vfetky ptávnie» osobý;
POZOR! V prípade, že nie je uvedené o akého klienta ide, považujeme klienta za neprofesionálneho.
________

Meno :
íazv í /obchodné meno: ....ÍnS:,M?.ffifl?..Y9ÍÍt^í?.Y4..
Adresa trvalého pobytu/sídlo:
P.r.u?SÍ®Yflá 612/59,.Štrba,05938.......................................................... „
Miesto podnikania (ak je odlišné od adresy pobytu): ...............................................................................
Finančný agent je zapísaný v zozname viazaných finančných agentov v podreglstrí
poistenia s registračným číslom (zápis v zozname je možné overiť na stránke www.nbs.sk): .,.,1.4.33,

Informácie Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia na základe výhradnej písomnej zmluvy s jednou
o sprostredkovaní finančnou inštitúciou: Generáli Poisťovňa, a, s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (ďalej len

,,poisťovateľ'). Finančný agent prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom Imaní poisťovateľa a poisťovateľ ani
osoba ju ovládajúca nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta.

Znalosti,
skúseností
a fin. situácia

□ Klient nemá žiadne znalosti a skúseností s poistením
Vypĺňa sa iba
□ Klient máresp. mal dojednané poistenie (a ké )
..............................................................
u naprofas. klienta o Klient vyhlasuje, že finančnému agentovi poskytol informácie o svojej finančnej situácii.

Potreby KSent má záujem o uzatvorenie poistenia kvôli:
a požiadavky S krytie škôd na nehnuteľnom majetku
klienta a krytie škôd na hnuteihom majetku

Q krytie škôd vzniknutých poškodením, zničením, stratou
alebo krádežou motorového vozidla

O iné...
□ odškodnenie v prípade škôd na majetku alebo zdraví tretích osôb
O krytie škôd spôsobených inej osobe prevádzkou motorového vozidla O iné .

Vyhlásenie
klienta

□ Klient vyhlasuje a akceptovaním návrhu na uzavretie poistnej zmluvy potvrdzuje, že odmietol poskytnúť
Vypĺňa sa iba
finančnému aoenítovi informácie o svojich znatostiaoh a skúsenostiach s poistením pričom trvá na uzavretí
v prípade, ak klient poistnej zmluvy.
odmietne poskytnúť
□ Klient vyhlasuje a akceptovaním návrhu na uzavretie poistnej zmluvy potvrdzuje, že odmietol poskytnúť
informácie
finančnému agentovi informácie o svojej finančnej situácii, pričom trvá na uzavretí poistnej zmluvy.

Odporúčané Odporúčaný produkt (názov produktu)
poistenia Odporú&rmýdruh poistenia:

PľP.Q.

S Poistenie majetku

□ Poistenie zodpovednosti

® poistenie stavieb
poistná suma:
1.206 700,00, €

□ vieobecnej zodpovedností za škodu
poistná suma ..........................€
□ m Škodu účtovníkov
poistná suma: .............................€

□ zdrav, zariaden. - Sekáme

□ daňových poradcw

D autorizované osoby

CS poistenie tautefirých veci a prerušenia prevádzky
poistná súrna: .......W8.8fH.-QP,..., €
O poistenie elokteonšcttcli zariadení
poistná suma: ............................... €
□ poistenie strofov a stejinfclt zariadení
poistná suma: ............................ €
□ havarijniitoisleate sfsjjov
poistná suma: ............................ €

poistná suma: ........................... €

D autorizovaných Inžinierov

poistná suma: ........................... €

poistná suma: ..........................€

poistná suma: ........................... €

□ audítorov

□ advokátov
poistná suma: ....................... €

poistná suma: ..........................€
O tp tx M o v a kartografov
poistná suma: ..........................€

□ fin. sprostred. a fin. poradcu

□ zdrav, zariaden. - ambulancie

O cestného dopravcu

poistná suma: .......................... €

poistná suma ........................... €

poistné suma: ........................... €

D zdrav, zariaden. - združené zariadenie
poistná suma: ............................. €

C elková vý š k a ro č n é h o p o is tn é h o :......................................... 418,00 EUR,, <
Iné odporučenia finančného agenta klientovi »sp. iné informácie poskytnuté klientom:
Klientovi bolo odporučené rozšírenie živelných rizík a tiež zvýšenie poistnej sumy nehnuteľnosti čo klient akceptoval.

Poučenter Následkom uzavretia poistnej zmluvy je povinnosť poisťovatelia poskytnúť v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve a/atebo v zmluvnej dokumente! plnenie, ak
nastane poistná udalosť a poisťrik je povinný platiť poistné. Bližšie práva a povinnosti zmluvných sirén sú uvedená v poistnej zmluve, vo všeobecných poistných podmienkach
poistenia a dokumentoch, ktoré sú neoddeliacou súčasťou poistnej zmluvy. Systém ochrany E*d zlyhaním finančnej Inštitúcie je u poistovatefe zabezpečený riadiacim
a kontrolným mechanizmom vytvoreným v súlade s> zákonom o poisfovnfctve v platnom a účinnom znení. Pri výkone poisťovacej činnosti je poisťovateľ povinný dodrliavať zákon
o poisťovníctve v plamom a účinnom znení a podlieha dehfcdu Národnej banky Slovenska Finančný agent prijíma za financ ne sprostredkovanie peňažré/ repeňažré plnenie. Klient
môže požiadať finančného agenta o oznámenie výšky peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma za sprostredkovanie finančnej služby. Na postup finančného agenta
pri finančnom sprostredkovaní Je možne podať Písomnú sťažnosť adresovanú poisťovateľovi r« adresu uvedenú v tomto zázname. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva
a atej veci sa týka. Poisťovateľ bude kvalít)kovanú sťažnosť vybavovať najneskôr do 30 dni odo dňa jej doručenia poisťovateľovi. Podrobnejšie podmienky vybavovania sťažností
sú umiestnené ňa internetov®! stránke poisťovateľ na www.gsneraii.sk a v príslušných poistných podmienkach. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť
súdnou cestou alebo po súhlase oboch strán mirrosúdnym vyrovnaním r« základe zákona č. 420/2004 2. z o tredaciiv platnom znení Klient svojím podpisom potvrdzuje, 2» bol
pred uzavretím poistnej zmluvy jasne, zrozumiteft», v dostatočnom rozsahu oboznámený so všetkými povinnými nesp. vyžiadanými Informáciami v súlade so zákonom č. 186/2009
2 z. a klient zároveň potvrdzuje, le potreby a požiadavky, ktoré uviedol v tomto zázname, sú pravdivé a úplne. Kifert zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený
s podstatnými náležitosťami poistnej zmluvy á so všeobecnými poistnými pod mterikami týkajúcimi sa vybraného poistného produktu a dokumentmi, ktoré sú neoddetleŕiou súčasťou
poistnej zmluvy. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, idemifikäcte klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta
voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávaniadohfedu a na plnenie úloh a povinnosti finančného agenta je finančný agent oprávnený požadovať od klienta poskytnutie
jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podlá § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. a zároveň ,ie aj bez súhlasu dotknuto) osoby tieto údaje oprávnený spracúvať, získavať ich
kopírovaním, stenovanim alebo iným saznamenáwaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania Odporúčané poistenia a pripoistens zo strany
•finančného agenta vychádzajú z údajov poskytnutých klientom; nie sú záväzným odporúčaním alebo pokynom p« klienta. Podpisom tohto záznamu o finančnom sprostredkovaní
klient berie na vedomie, že pokiaľ neodpovedal pravdivo na otázky finančného agenta uviedol nepravdivé údaje alebo zamlčal niektoré podstatné skutočností, vystavuje sa
nebezpečenstvu, že finančný agent nesprávne vyhodnotí jeho skutočné potreby a zvolí pre klienta produkty, ktorá nemusia zodpovedať jeho požiadavkám^®«« sa môže podfe
svojho uváženia od odporúčaných produktov odchýliť. Finančný agent búrte postupovať podlá rozhodnutia klienta.
/
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General Poisťovňa, a. s., Lamačskí cesta 3/A, ¿41 04 Bratislava, Slovenská lepsiMte, ČO: 35 708 332, DIČ: 2021000467, IČ DPH: 3K2Û2100Û467, www.geneiall.sk, zapísaná v obeh. registri
Okresného súdu Bratislava i, oddiel 3a, vložka č.: 132&B, Spobčnos patrí do skupiny Osnerali, ktorá
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uwsctehá v Taüaiwtom zozname skupín poistovni vedeným P/ASS,

