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_KOMUP~~~,c V 
VIENNA htSURANCE GROOP 

Poistná zmluva 

4419006949 

Účinnosť poistenia: 14.12.2015 od (0:00 h) 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 
Vienna lnsurace Group 
štefániková 17, 811 05 Bratislava 

T KOM 1A ~íOfL 

==~PRIJATÉ 

1 6. 12. 2015 

v zastúpení: Ing. Vladimírom Bakešom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva 
Mag. iur. Patrickom Skybom, členom predstavenstva a námestnikom generálneho riaditeľa 

IČO: 31595545 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., odd. Sa, vl.č. 3345 I B 

(ďalej len poisťovňa) 

a 

Poistn ík a poistený: 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Bernoláková 59, 953 01 Zlaté Moravce 
v zastúpení: Mgr. Segíňová Barbora, poverená riaditeľka 
IČO: 587168 

(ďalej len „poistený") 

uzatvárajú 

prostredníctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s. 

podľa§ 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka a Rámcovej dohody č.RD-05/2015 pre 
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb túto zmluvu o poistení 
(ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), 
osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), prílohy a vložky, 
ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli . 

2. Poistenie proti odcudzeniu áno 

3. 
Poistenie prerušenia prevádzky -

nie 
živelné 

4. Poistenie strojov a elektroniky áno 

5. 
Poistenie prerušenia prevádzky -

nie 
strojné 

6. Poistenie skla áno 
7. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie 

8. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 0,00 EUR 0,00 EUR 

Celkové ročné poistné v EUR: 1 390,20 



Platenie poistného 
.stený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom : 

nkové spojenie: 
Číslo účtu 
Konštantný symbol: 

Sberbank Slovensko a.s. 
4220 289 916 / 3100 
3558 

SWIFT: LUBASKBX 
IBAN: SK2931000000004220289916 

Variabilný symbol : číslo poistnej zmluvy (bez pomlčiek) 

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné nasledovne: 

Splátka poistného 347 ,55 je splatná 15.01. príslušného kalendárneho roka 
Splátka poistného 347,55 je splatná 15.04. príslušného kalendárneho roka 
Splátka poistného 347 ,55 je splatná 15.o7. príslušného kalendárneho roka 
Splátka poistného 347 ,55 je splatná 15.10. príslušného kalendárneho roka 

Hlásenie poistných udalostí 
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing 
škôd - tel .: 0850 I 888 100 

Poistná zmluva 4419006949 

Ďalšie dojednania 
1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka, Všeobecné poistné 

podmienky (ďalej len „VPP"), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP") a Zmluvné 
dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy, a Príloha č . 1 - Zmluvné dojednania pre 
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné 

dojednania a prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej 
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie. 

2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať 
poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. 

3. Poistené vedľajšie náklady 
V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v poistnej zmluvy poistené aj vedľajš ie 
náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy, 

Poistenie vedľajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko . 
Poistené vedľajšie náklady: 
a) Náklady na vypratanie 
b) Náklady na búranie(strhnutie) 
c) Náklady na demontáž a opätovnú montáž 
d) Náklady na hasenie/použitie vlastného hasiaceho média/ . 

4. Podpoistenie 
V prípade stanovenia PS nehnuteľností na novú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto poistnej 
zmluve, poisťovňa nebude uplatňovať námietku podpoistenia. 

5. Poistné krytie novonadobudnutého majetku 
Poisťovňa poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do účtovnej 
evidencie poisteného, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy. 

6. Poistným obdobím je kalendárny rok. 

7. Práva a povinnosti poisťovateľa z tejto poistnej zmluvy upravuje zákon 8/2008 Z.z 
par. 87 ods. 2 a 3 (spolupoistenie) . Podľa zákona 8/2008 Z.z par. 87 ods. 3 má poistený právo na poistné 
plnenie v celej výške voči poisťovateľovi. 

8. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno originálne vyhotovenie obdrží 
poisťovateľ, jedno vyhotovenie poistený a jedno vyhotovenie sprostredkovateľ poistenia. 

V dňa V KÍ4fc.ť ,)/t?M-Ve!/teJ dňa 11 ! l . .ťcll-

Komunálna poisťovňa a.s. 
Farská 30, Nitra 

J 
Technické služby mesta 

Bernolákova č. 59 
t'l& A 953 01 Zlaté, Moravce 

K;OMUNA ·.· 
Mgr. Barbora Segíňovapo1SŤO\JŇA 

poverená riaditeľka ~~ANcEr:;; " 

Vienna lnsurance G p 

štefánikova 17, 811 05 atislava 

IČO: 31 59:: 545. IČ. DPH: SK 0;>0000746 (20) 



KOMUPf!1k.~.C „ 
VIENNA INSURANCE GROUP Vložka č.1 Účinnosť poistenia : 14.12.2015 

k poistnej zmluve od (0:00 h) 

4419006949 

Živelné poistenie 

1. Poistenie sa vzťahuje na: 

a) Súbor budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú 
poistnú sumu 0,00 EUR 

b) Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane OHM a OTE, inventáru a dopravných 
prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu, hnuteľného 
majetku vedeného 
na podsúvahových účtoch, na agregovanú poistnú sumu 240 000,00 EUR 

c) Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tržba na agregovanú poistnú sumu. O EUR 
Poistenie sa dojednáva s franšízou 30€ 

d) Poistenie pomníkov a ďalších objektov cintorínskej architektúry pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou 
udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadení O EUR 

Poistenie na novú hodnotu. Poistná suma je tvorená súčinom limitu maximálneho 
plnenia zo strany poisťovne za jeden pomník a počtu hrobov nachádzajúcich sa na 
cintoríne evidovaných v rámci pasportizácie hrobových miest. 
Limit maximálneho plnenia zo strany poisťovne za jeden pomník je stanovený v sume 1.300.- €. 
Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 40.- €za jeden pomník. 
Poistníkom je organizácia, poisteným vlastník pomníka a ďalších objektov cintorínskej architektúry. 
V prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne plnenie poistenému. Organizácia 
na požiadanie poisťovne poskytne údaje o vlastníkovi a spolupracuje pri likvidácii poistnej udalosti. 

Vlastníkom pomníkov nie je poistník ale sa nachádzajú na jeho katastrálnom území. 
2. Rozsah poistenia, poistené riziká: 

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

Odchýlne od VPP sa poistenie vzťahuje na škody spôsobené: 

a) požiarom, 
b) výbuchom, 
c) priamym úderom blesku, 
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu 
e) víchricou - min. 65 km/h 
f) povodňou alebo záplavou, 
g) ľadovcom, 

h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou 
alebo stavebnou či nnosťou , 

i) zosúvaním alebo zrútením lavín, 
j) pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci , 
k) zemetrasením 5° MCS 

1) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných 
zariadení, 



m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia , 
n) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia, 
o) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení 
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov, 
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti , 
r) atmosférickými zrážkami , ľadovcom a ťarchou snehu 
s) nečistotami vnikajúcimi otvormi , ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti , a ak k vniknutiu došlo 

do 120 hodín po skončení živelnej udalosti, 
t) dymom vznikajúcim pri požiari , 
u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom, 
v) krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými 

udalosťami, 

w) ľadochodmi , prívalom bahna, 
x) nárazom dopravného prostriedku, 
y) záplavou následkom búrkového prívalu , 
z) ťarchou snehu a námrazy, 
aa) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami 

alebo katastrofickým lejakom 

3. Adresa rizika: presná adresa podľa prílohy č . 1 

Pre bod a) - c): 
Pre bod d) : 

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného: 

Ročné poistné 
a) 0,13 %o (promile) z agregovanej poistnej sum 0,00 EUR 0,00 EUR 
b) 0,13 %o (promile) z agregovanej poistnej sum 240 000,00 EUR 31,20 EUR 
c) 0,13 %o (promile) z agregovanej poistnej sum 0,00 EUR 0,00 EUR 
d) 0,6 %o (promile) z agregovanej poistnej sum 0,00 EUR 0,00 EUR 

Celkové ročné poistné v EUR : 31,20 EUR 

5. Spoluúčasti: 

Pre body a) až c) sa dojednáva franšíza 100 €. 

Pre body d) spo l uúčasť 40€ 
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia . 
pre bod c) sa dojednáva nasledovné zabezpečenie : 

Max. limit plnenia Uloženie 
do 331 , 94 € vrátane Schránka s pevným uzáverom okrem prenosných schránok 
vrátane Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe 
vrátane Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe 
nad 19.916,35 € Ohňovzdorný trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma bezpečnostnými zámkami 

6. Zvláštne dojednania: 

1. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej 

veci , ak konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného 

alebo proti osobe vlastníka alebo správcu poisteného majetku. 
2. Dojednáva sa , že poistenie sa vzťahuje aj na pozemné komunikácie , mosty, koľajové dráhy, letiská, 

inžinierske siete , protipovodňové ochranné hrádze, objekty na tokoch, porasty a stromy, ktoré sú 

majetkom poisteného a sú uvedené na zozname nehnuteľného majetku. 



3. Dojednáva sa, že poisťovatel' uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž/remontáž 

ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou 

veci poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti pri živelnom poistením sú kryté aj 

následné škody. 
4. Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatne je : 

a) 

b) 

na poistné riziko povodne a záplavy -

na poistné riziko zemetrasenie-
100 %z PS 
100 %z PS 

c) na poistné riziko komplexný živel ( okrem poistných rizík povodne, záplavy 

a zemetrasenie) - []Do 1% z PS 1 

5. Poisťovňa poskytne poistné krytie novonadobudnutého majetku pre všetky predmety poistenia odo dňa 

zaradenia do účtovnej evidencie poistených organizácií , najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy. 



KOMUNÁLNA A 
poisťovňa V 

VIENNA IN.SURANCE GROUP 
Vložka č. 2 Účinnosť poistenia: 14.12.2015 

k poistnej zmluve od (0:00 h) 

4419006949 

Poistenie pre prípad odcudzenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na: 

a) Súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, 
na prvé riziko, na poistnú sumu O EUR 

b) Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, 
vedených v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sur 60 OOO EUR 

c) Denná tržba - peniaze, ceniny, stravné lístky, lúpež - na prvé riziko, na poistnú sum O EUR 
d) Peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore - na prvé riziko, na poistnú sumu O EUR 
e) Preprava peňazí poslom, na prvé riziko, na poistnú sumu O EUR 
f) Súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu , 

na prvé riziko - vandalizmus nezistený a zistený páchateľ na agregovanú poistnú sum O EUR 
g) Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený 

v účtovnej evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu, na prvé riziko, na poistnú suml 60 OOO EUR 
pre riziko vandalizmus nezistený a zistený páchateľ . 

2. Rozsah poistenia, poistené riziká: 

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP zvláštna časť poistenie pre prípad ukradnutia veci , 
všeobecné ustanovenia 
Poistené riziká: 

VPP (vandalizmus - nezistený páchateľ) . 
Odchýlne od VPP pre prípad vandalizmu sa dojednáva: 
Poistenie pre prípad vandalizmu 
Poistením je krytý „vnútorný a vonkajší vandalizmus" na majetku organizácií. 

Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchanej inou 
osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí 
alebo zničí predmet poistenia. 
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo zničenie verejnej 
prístupnej poistenej veci. 
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické poškodenie 
poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 
Poistenie na prvé riziko. 
Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 66,39 € 

Odchýlne od VPP sa dojednáva, že poistenie pre prípad krádeže sa vzťahuje : 

a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nieje určený na jeho riadne otvorenie, 
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom, 
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c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, 

ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok 
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil 

krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, 
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej 

riadne otvorenie, 
f) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec 

pred krádežou , 
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho odpor 

bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť 
zodpovedný, 

h) lúpežou - zmocnením sa postenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho pracovníkovi 
alebo inej osobe násilie, alebo hrozbou násilia. 

Spôsob zabezpečenia poistených vecí proti krádeži je uvedený v: 
Prílohe č. 2 - Zmluvné dojednania pre poistenie majetku - údaje o poisťovanej nehnuteľnosti a spôsoby 
zabezpečenia hnuteľných vecí a cenností proti odcudzeniu, 
Prílohe č . 3 - Spôsoby zabezpečenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy. 
a v tejto poistnej zmluve: 

Od h · 1 d 'I h č 1 2 d . d . 1 d b b č . c iy ne o pri o 1y 1 sa oie nava nas e ovny sposo za ezpe enia: 
Poistná suma Postačujúce zabezpečenie 

do 6 638,78 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít 
vrátane zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky (na každých vstupných dverách) 
do 16 596,96 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít 
vrátane zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky a pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostná 

závora a oplechované dvere alebo presklenné časti zabezpečené funkčnými mrežami 
(na každých vstupných dverách) 

do 66 387,84 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít 
vrátane zabraňujúci rozlomeniu (na každých vstupných dverách) a vylomeniu a objekt 

zabezpečený elektronickou zabezpečovacou . siQnalizáciou 

nad 66 387,84 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít 
zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu (na každých vstupných dverách) a objekt 
zabezpečený elektronickou zabezpečovacou . signalizáciou vyvedenou na pult 
centrálnej ochrany. 

s . b b č . ň . ;poso za ezpe enia pe az1, cenin a CP 
Max. limit plnenia Zabezpečenie 

do 331,94 €vrátane Pevný uzáver okrem prenosných schránok 
do 6.638,78 €vrátane Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe 
do 19.916,35 € vrátan1 Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe 
nad 19.916,35 € Trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma bezpečnostnými zámkami 

Spôsob zabezpečenia prepravy peňazí 

Max. limit plnenia Zabezpečenie 

do 3.319,39 €vrátane Poistený alebo ním poverená osoba 
Vhodný kufrík alebo uzamykateľná taška 

do 16.596,96 € vrátan 
Poistený alebo ním poverená osoba+ ďalšia osoba vybavená obuškom alebo paralyzérom 
alebo strelnou zbraňou 
Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob uloženia 

do 33.193,92 €vrátam Poistený alebo ním poverená osoba+ ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou 
Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob uloženia 

Poistený alebo ním poverená osoba vybavená strelnou zbraňou +ďalšia osoba vybavená 
do 165.969,59 €vráta strelnou zbraňou alebo poistený alebo ním poverená osoba+ ďalšie dve osoby vybavené 

strelnou zbraňou 

Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob uloženia 
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,... 3. Adresa rizika: Podľa tab. Č . 1 

Pre bod a) - c) : 
Pre bod d) - g): 

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného: 

Ročné poistné 

a) 2,25 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR O 00 EUR 
b) 3,00 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 60 000,00 EUR 180 00 EUR 

1--c.:...) -+---8.:.., 0-0-0-Yoo-(~p-ro_m_i-le-"-)-z-a~g:....re...::g~o-v-a-ne~j...:.p_o_is-tn_e..;._j _s-um~y+------0.:..,0-0-=E-U--R-+----- O 00 EUR 

d) 8,00 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR O 00 EUR 
e) 10,00 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR O 00 EUR 
f) 2,93 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR O 00 EUR 
g) 3,90 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 60 000,00 EUR 234,00 EUR 

l-.....ll""----"...._~....;.~~.1.1....~....1~.-.:.. ...... ~--~~--'~--""-+-~~~~....;.~~--1r--~~~ 

Celkové ročné poistné v EUR: 414,00 EUR 
._ _______________________________ ..... ____ __ 

5. Spoluúčasti: 

Pre body a) až e): 0,00 EUR . 
Pre body f) , g): 66,39 EUR . 
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia. 

6. Zvláštne dojednania: 

1. Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou 
polohou. 

Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie 

špeciálnych pomôcok (kliešte, zvárací prístroj, uhlová brúska a pod .) 

2. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj „vnútorný a vonkajší vandalizmus" 
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchanej 
inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku 
a poškodí alebo zničí premet poistenia. Vnútorný vandalizmus sa vzťahuje aj na súbor prevzatého HIM, 
DHIM a inventáru. 
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo zničenie 
verejnej prístupnej poistenej veci. Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem 
iného chápe aj estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 



KOMUNALNA A. . • . 

poisťovňa V 
VIENNA INSUR.ANCE GROUP 

Vložka č. 4 
k poistnej zmluve 

Účinnosť poister 14.12.2015 
od (0:00 h) 

4419006949 

Poistenie strojov a elektroniky 

1. Poistenie sa vzťahuje na: 

a) Súbor strojov, prístrojov, elektronických prístrojov a zariadenia, vedených v účtovnej evidencii poisteného, 
na novú cenu, na 1. riziko, na poistnú sumu 150 OOO EUR 

2. Rozsah poistenia, poistené riziká: 

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP poistenie strojov a elektroniky - zvláštna časť 

3. Adresa rizika: územie EU 

Pre bod a): 

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného: 
Ročné poistné 

a) 1 6,3 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 150 000,00 EUR 945,00 EUR 

Celkové ročné poistné v EUR: 945,00 EUR 

5. Spoluúčasti: 

Pre bod a) 33, 19 EUR . 
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia. 

6. Zvláštne dojednania: 

1.Poistením strojov a elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie 
elektronických zariadení a strojov. 
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.: 
- chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou 

(pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu) 
- pádom stroja alebo elektronického zariadenia 
- roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily, 
- skratom elektrického prúdu a iným pôsobením elektrického prúdu 

( prepätie, indukčné účinky blesku), 
- zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky 
- vniknutím cudzieho predmetu 

2. Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody: 
a) Dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do výšky PS pre každú 

poistnú udalosť. 



Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane: 
- nákladov posudkového znalca 

nákladov na hľadanie príčiny škody 
nákladov na zemné výkopové práce 
nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu 

a počas sviatkov, ako aj expresné poplatky 
b) dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj náklady na leteckú prepravu náhradných dielov 

a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia , do výšky PS pre každú poistnú udalosť . 

c) dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče aát pevne zabudovaných v hardwarovej časti 
riad iacej , alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát záznamov programového vybavenia 
strojov. 

d) dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do výšky organizáciou 
zvolenej PS pre každú poistnú udalosť . Jedná sa o odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne 

náklady vrátane: 
- nákladov posudkového znalca 
- nákladov na h ľadanie príčiny škody 
- nákladov na zemné výkopové práce 
- nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas 
sviatkov, ako aj expresné poplatky 
e) dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na všetky elektronické zariadenia a stroje, ktorých dátum zaradenia 

do účtovnej evidencie jednotlivých organizácií je menej ako 8 rokov 
f) poistením sú kryté aj stroje a elektronika, ktoré sú súčasťou budov poistených podľa prílohy č . 1 tejto zmluvy. 

Uvedené poistený neeviduje v triede 022 stroje, prístroje pretože sú vedené v účtovnej triede budovy, haly. 



Príloha k PZ č. 4419006949 

Adresa rizika: Skládka tuhého komunálneho odpadu, Tehelná 7, Zlaté Moravce 

Pracovný stroj KOMPAKTOR BOMAG BC 572 PS 240 OOO 
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