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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
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Dodatok č. 3 zo dňa 22.03,2017 k Poistnej zmluve č.:2405229345

čl. l. Úvooné ustanovenia

'l.

Úěastnícizmluyy

Generali Poist'ovňa, a. s.
LPmačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
lčo: es 709 332. olč. zozl000487, tč opH: SK 2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sa, vložka č.lg25lB
Spoločnost' patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poist'ovní vedenom |VASS
Zastúpená: Veronika Bajanová
(d'alej len,,poist'ovatel"')

a

obec Marcelová

Námestie slobody 1 199/3 , 94632 Marcelová
lCO/RC: 00306550
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla

Vydal: Statistický úrad SR, Dátum vydania:01 .O7.1973

Zastúpená: Ervin Varga. starosta
(d'alej len,,poistník")
uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

2.

Sprostredkovatel' poistenia

POlNFO S.r.o. , získatel'skéčíslo:80030458-3, mob. +421905462297, e-mail: poinfo@poinfo.sk

3.

Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa dopÍRajulmenia články a body poistnej zmluvy č.2405229345 nasledovne.
3.1. Čl.l. Úvodné ustanovenia , bod 2. Sprostredkovatel'poistenia ako je uvedené vo vyššieuvedenom texte

3,2.
3.3.
3,4.

tohto dodatku.

Čl. ll. Dojednané Poistenia

- Odpovede poistníka na otázky poist'ovatel'a pre poistenie majetku ako 1e
uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
Čl. ll. Dojednané poistenia - Poistenie stavieb , bod 2. Rozsah poistenra bod 4. Pripoistenia / Doložky
,
ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
Čl. lll. Rekapitulácia dojednaného poistenia, bod 2. Splatnost'poistného, bod 6. prílohy ako je uvedené
v nasledovnom texte tohto dodatku,
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Čl. lt. oo1ednané poistenia

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
bŤú

,
_
:
4
5.
6.
,

'.' es:o poistenia 1 - Materská škola s VJM - Námestie slobody 1395/1 1 , 94632 Marcelová
:,1

esto poistenia 2 - BD Cintorínsky rad - Cintorínska 1655/32D ,94632 Marcelová

Mresto poistenia 3 - BD Hlavná - Hlavná 1543,94632 Marcelová
Miesto poistenia 4 - BD Námesiete slobody - Námestie slobody 1396/11A, 94632 Marcelová
Miesto poistenia 5 - BD Cintorísnky rad 1612131- Cintorínska 16121318 , 94632 Marcelová

Miesto poistenia 6 - BD Hlavná 5 - Hlavná

1

,196/5

, 94632 Marcelová

Miesto poistenia 7 - Sedmerovce - Sedmerovce 1685 , 94632 Marcelová

7

Odpovede poistníka na otázky poist'ovatel'a pre poistenie maietku
odpovede poistníka na otázky poist'ovatel'a pre poistenie majetku zo dňa 22.03.2017 tvoria neoddelitel'nÚ Prílohu
tejto poistnej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a Úplne na vŠetkYPÍsomné
oŮzxý poistbvatel'a týkajúce sa dojednávaného poistenia. Poistník je povinný poist'ovatel'ovi bez zbYtoČného
odkladu oznámit'všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia.

PolsTENlE STAV!EB

1.

Zm]uvné dojednania

Poistenie sa vzt'ahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétnY Predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označenéznakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
befinície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možnépoistenie stavieb dojednat' (uvedené skrátenými

1.1.

názvami), sú uvedené v:

1, Požiar - článok ll., bod 1. a článok XlV., bod 1. až4.VPP PPZ14,
2. Živel CELÝ - článok ll., bod 2, a článok XlV., bod 5. až 12. a 14.VPP PPZ 14,
3. Povodeň - článok ll., bod 2, písm. a), b)a článok XlV. bod 5. a 6. VPP PPZ14.
4. Víchrica - článok ll., bod 2. písm, c), d) a článok XlV. bod 7, a 8.VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER - článok ll., bod 2. písm. e) až i) a článok XlV. bod 9. až 12. a 14,
6. Vodovodné - článok ll., bod 3. a článok XlV. bod 13. VPP PPZ14.
7. Náraz DP - doložka NC2.
8. SD BD 2016 - Superdoložka pre poistenie bytových domov 2016.
9. Odcudzenie stavebných súěastí- doložka NK5.

VPP PPZ

14.

10. Krádež stavebného materiálu

- doložka Nv.
Poškodenie skla - doložka NA4,
12.Yandalizrnus - doložka NC3.
13. Náklady na demoláciu - doložka NAS.
14. Náklady na opravu ume|eckého diela - doložka NA6.

,11.

2.

Rozsah poistenia
poistné riziká
(§

É.

P. c.

predmet poistenia
(polSIena Vec)
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/liesto poistenia
adresné)

BD Cintorínsky rad - Cintorínska 1655/32D ,94632 Marcelová

STAVBA 4

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
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bytový dom s 18. bytovými
jednotkami. skolaudovaný
,r.2012

V

XX

r

XX

Superdoložka - Bytové domy
iDruh hlavnej stavby

Domy bytové 1-8

N.P

mL-]rovar3

požiarne najrizikovejšia činnost' Správa nehnutel'ností na základe popla:<:, a,33:

t

2.1.

Miesto poistenia
(adresné)

BD Hlavná - Hlavná 'l543 , 94632 Marcelová

STAVBA

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

tbyi."Y

5

d",

éo r+. OytovYmi

jednotkami, skolaudovaný v

r.

20_0r _____

Druh hlavnej stavby

XrX

465 180,

1

Izl.u4

65,00

Domy bytové 1-8 N.P. murované

SB1 01

R1

Požiarne najrizikovejšia činnost' Správa nehnutel'ností na základe poplatkov alebo zmlúv
Miesto poistenia
(adresné)

BD Námesiete slobody - Námestie slobody 1396/11A
Marcelová

]

, 94632

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
137,61

bytový dom murovaný

Superdoložka

-

IDruh hlavnej stavby
1

V zmysle

V zmysle

Bytové domy

SD BD
2016

SD BD 2016
Domy bytové 1-8 N.P. murované

1

0,00

SB10,1

Požiarne najrizikovejšia činnost' Správa nehnutel'ností na základe poplatkov alebo zmlúv
Miesto poistenia
(adresné)

STAVBA

Hlavná 5 - Hlavná 1196/5 ,94632 Marcelová

6

1-

vlastná budova alebo iná §tavba

murovaný bytový dom s 8
ijednotkami, kolaudácla v r, 2006
Superdoložka
Druh hlavnej

-

]

A

Bytové domy

stavby

111,46l

265 551,00

Y zmy
SD

V zmysle
SD BD 20,16

201

]Domy bytové 1-8 N.P. murované

1o,00

SB101

Požiarne najrizikovejšia činnost' Správa nehnutel'ností na základe poplatkov alebo zmlúv
Miesto poistenia

R1

Sedmerovce - Sedmerovce 1685 , 94632 Marcelová
NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

ádzková budova
(kolaudácia v roku 2012)
berného dvora s
príslušenstvom (elektrická

61 210,00

prípojka)

Vedl'aišie stavbv

13 231,00]_

1

,Druh hlavnej stavby

r]r

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

Požiarne najrizikovejšia činnost' ičinnosti miest a obcí
5.2.

STAVBA

2

liel'ňa
edl'ajšie stavby 2
Druh hlavne1 stavby

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

XX

X X
X X
X
141 187 00
Budovy pre služby, výrobu skladovanie a kultúrL,
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Služby obce, výroba a s,2:..3^
Požiarne najrizikovejšia činnost' zariadenia. domovy oc-, s-_:,
zariadenia

=
_

-=:=:---:
Zmluvnéstranysadohodli,ževprípadepoškodeniaalebozntčeniapoistene1 ve3 -,-:='=.,
7 =' .=z' P o s::e
r
.vodovoo
z
pre
poistenie
vodou
plnenia
stavieb
poistného
1
sa dojednáv a Žníženýlimit
Vodovodné) v nasledovnom rozsahu:

Stavba 4

Stavba

5

Stavba

3

1

Stavba

2

-Zníženyplnenta
poistného

bytový dom s 18. bytovýmijednotkami, skolaudovaný

81 736 20

bytový dom so 14. bytovýmijednotkami,

46 518,00

r r.2012

skolaudovaný v r. 2003
bytový dom murovaný
murovaný bytový dom s 8 jednotkami, kolaudácia v r
2006
prevádzková budova (kolaudácia v roku 2012)
zberného dvora s príslušenstvom(elektrická prípojka)

Stavba 6

Stavba

|wi

Predmet poistenia
(poistená vec)

Hlavná stavba

66 387,
26 555,10

6121,00
10 453,

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujÚcejlabul'ke

sa dojednáva zníženýlimit poistného pinenia pre poistenie stavieb nárazom dopravného Prostriedku (Poistné
riziko Náraz DP) v nasledovnom rozsahu:
Hlavná stavba
Stavba 4

Stavba

5

Stavba

3

i

1

bytový dom s

,18.

poistného plnenia

bytovými jednotkami, skolaudovaný
r

40 868,10

r,2012

bytový dom so 14. bytovýmijednotkami,

23 259,00

skolaudovaný v r. 2003

33 193,90

Stavba 6

Stavba

Zníženýlimit

Predmet poistenia
(poistená vec)

murovaný bytový dom s 8 jednotkami, kolaudácia v
2006
prevádzková budova (kolaudácia v roku 2012)
zberného dvora s príslušenstvom (elektrická prípo

r.

26 555,1
3 060,50l
5 226,

L_
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iCelkové ročnépoistné za poistenie stavieb za všetky poistené položky 1€):

3.

Zoznam poistených vedl'ajšíchstavieb

Druh vedl'ajšej stavby

Vedíajšiestavby

1

Ploty z ocel'ových rámov s pletivom na murované alebo betónové stlpiky

Vedíajšiestavby

2

Spevnené plochy (dlažba, betón, asfalt)

21263.00

Žumpa betónová

4.

Pripoistenia

119 924 00

/

Doložky

Doložka NA4 - Poškodenie skla
1. Dojednáva sa, že poistenie vrozsahu tejto doložky sa vzt'ahuje na veci alebo súbory vecí, ktoré sú
špecifikované v poistnej zmluve a sú súčast'oupoistenej stavby.
2. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku ll. VPP PPZ 14 poistenie uzaviera
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukol'vek udalost'ou, ktorá nastane nečakane a náhle
a nie je d'ale,1 vylúčená, Z poistenia v rozsahu tejto doložky nevzniká právo na poistné plnenie za:
a) škody spósobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie a akýmkol'vek znečistením.Za
znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, mal'bou, rytím a iným obdobným
spósobom;

b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci vzniknuté pri doprave, premiestňovaní, demontáži, montáži a prijej

oprave.
c) škody spósobené 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 účelytohto poistenia považuje za
vyprchanú po troch rokoch od dátumu výroby poistenej veci;
d) odcudzenie alebo stratu.
3. Príslušnéustanovenia VPP PPZ 14, ktoré sa vzt'ahujú na čl. ll. bod 1 až 3 vyššieuvedených poistných
podmienok, sa primerane vzt'ahujú na ustanovenia bodu 2 tejto doložky.
4. Dojednáva, že poistnou hodnotou poistených vecí v rozsahu tejto doložky je suma, ktorú je treba obvykle
vynaložit' na znovuzriadenie novej veci toho istého druhu a kvality v danom mieste, kde sa poistené veci
nachádzajú vrátane preukázaných, účelnevynaložených nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných
colných a iných poplatkov,
Podl'a 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 poist'ovatel' poskytne poistné
plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, ked' je poistenie uzavreté na novú hodnotu.

- Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného
prostriedku
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku ll. VPP PPZ 14 poistenie dojednáva
?j pre prípad poškodenia alebo zničenta poistenej budovy alebo inej stavby nárazom dopravného prostriedku.
Dalej sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzt'ahuje na škody spósobené dopravným
prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.
Doložka NC3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci úmyselným konaním
(vandalizmom)
1, V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku ll. PPZ 14 poistenie dolednáva a
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby úmyselným konaním (vandalizmc.rn^
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzt'ahuje na akékol'vek sklá, zrkadlá, neónové trubice (a obocc,=
zariadenia) ana markízy (vysunuté striešky nad vstupom alebo výkladom). Ďalej sa poistenie v rozsah, :e_::
doložky, ak nebude dohodnuté inak, nevzt'ahule na poškodenie alebo zničenie poistenej veci akýmk:',:znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej vecl nápisom, malbo" ,:|*
Doložka NC2

a iným obdobný spósobom.
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. poskytne poist'ovate|' poistné plnenie z poLstenra
doložky v rovnakom rozsahu ako v prípade, ked' je poistenie uzavreté na novú hodnotu
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Doložka NK5 - Poistenie stavebných súěastí budovy
,
1, Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vztahu1e a] na s:a,e.,= s-::=: - ::': :: :-.- : :'- , :: n :*
,: :,.' :zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy. ktoré zace::::-_: - =::: :: :,:- = z=::
.-:,:
-.,=,
je
tr-* : j,.
poškodeniu
poistený,
:=--.,.,=
alebc z^.e, ak došlo k ich
ktoných obsah
k odcudzeniu poistenej veci.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzt'ahu.le na odcudzenie stavec^r:- s-::s: -:s': :: :-:- :
napríklad elektrickej zabezpečovace.1 signalizácie a kamerových systémov, ktore zacezc=:-.- -:s:: :: :-:- :
pokial' páchatel'pri odcudzení deštrukčneprekonal minimálne dva nerozoberatelne spc.e a,33: s::,=::.vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokial' sa jedná o vnútorné stavebné súčasttčr vn-:c,-: :-,,.
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).
3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednávasa,že pri poistenív rozsahu tejto doložky poist'ovatel'poskytne poistné plnenie v rovnakom ro;sahu
ako v prípade, ked' je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,

v jednom poistnom roku poskytne poist'ovatel' v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
7Oa€za všetky poistené veci so spoluúčast'ou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitúa to aj kratšiu ako na dobu 12{ich mesiacov (jeden poistný rok).

Doložka Nkp - Konštrukčnéprvky
odchylne od článku l. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 14 dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení majú iný
ako estetický význam (sú napr. konštrukčnýmiprvkami poistenej stavby), poskytne za ne poist'ovatel' v prÍpade
poškodenia, zničenia alebo straty poistné plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo
znovuzriadenie bežného konštrukčnéhoprvku poistenej stavby. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vŠak
nevzt'ahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dósledku
poistne1 udalosti.

Doložka ND2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku Xl. bodu 15
VPP PPZ 14 na účelytejto doložky neplatí.

5,

Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb

Nedojednané.

PolsTENlE HNUTEťNÝcH VEcí

1.

Zmluvné dojednania

sa vzt'ahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označenéznakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možnépoistenie stavieb dojednat' (uvedené skrátenými

1,,1. Poistenie

názvami), sú uvedené v:

Požiar - článok ll., bod 1, a článok XlV,, bod 1. až 4, VPP PPZ 14.
cELÝ - článok ll., bod 2. a článok XlV., bod 5. až 12, a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň - článok ll., bod 2. písm. a), b) a článok XlV. bod 5. a 6. VPP PPZ14.
4. Víchrica - článok ll., bod 2. písm. c), d) a článok XlV. bod 7. a 8.VPP PPZ 14.
1.

2. Živel

5.ŽivetVÝBER-článokll.,bod2.písm.e)až i)ačlánokXlV.bod9.až12.a14,VPPPPZ14.
- článok ll., bod 3. a článok XlV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP - doložka NC2.
8. Odcudzenie - článok ll., bod 1. písm. a), b) a článok XlV., bod 1. a2, VPP PPKL 14.
9. Vecizamestnancov - doložka MB2 a doložka KB2.
10. Peniaze a ceniny - doložka MB3 a doložka KB3.
1,1. Odcudzenie stavebných súčasti- doložka KB5.
12. Poškodenie skla - doložka NA4.
13. Vandalizmus - doložka KC3.
14. Náklady na demoláciu - doložka MAS.
15. Vecizvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty - doložka MB4 a doložka KB4.
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - živel, havária - doložka M18.
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - odcudzenie - doložka K18.
18, Lúpežpeňazí, cenín, cenností pri preprave - bod 3. doložky K20.

6. Vodovodné

Dodatok č. 3 zo dňa22.03.2017 k Poistnej zmluve ě.:2405229345
Kód produktu: ProFi
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2.

Rozsah poistenia
poistné rtztká
É.

''"ň
D

Predmet poistenia

(poistenávec)

J
lll

,.o
,N
o

3€

l,]J

)c

o
O

g]3 š
.O

io- ,NL

N]C.)
1.

Miesto poistenia
(adresné)

1.1

HV

_

HLAVNÝ og.re}(T t

Jednotlivo určená hnutel'ná vec

- živelnériziká

co

+

,a)

pc

o

a)

^c

o)

,N
Lrj

škola s VJM - Námestie slobody 1395/1 1 ,94632

z1

odl'a zoznamu poistených vecív prílohe č. 1 poistnej zmluvy, výrobné /
tventárne číslo:podl'a zoznamu poistených vecív prílohe č. ,1 poistnej
mluvy

X X

X

Jednotlivo určená hnutelná vec
odcudzenie

X

-

9 o84,00

X

30,00

9 084,00l

X

30,00

25,
17

S102

Požiarne najrizikovejšia činnost' Materské školy (predškolská výchova)

ja

R1

PRlPO|STENlA - Poistenie hnutefných vecí
(§

E
ó
.o

poistené riziká

CÝ

q)

u d

ze

n

i

e stave

bn

vandalizmus

ých súčasíí

0)

o

-

350,00
350,00
700.00
3 000,00

X
X
X
X

X

o-

Odc

:Ň
L

o
o_

(ú
.(§

,a

veci zamestnancov
Peniaze a ceniny

yo

:E

L

X
X
X

{)

c

u,
(!
,(J

.9

o-

c'
,o

E9
o
O

o

o-o

o

É.

30,00
30,00
30,00
30,00

0,00
0,00
0,00

21,42

Celkové roěné poistné za poistenie hnuteťných vecí za všetky poistené položky (€):

3.

Pripoistenia

/

Doložky

Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dolednáva sa, že poistenie vzmysle tejto doložky sa vzt'ahuje na veci, ktoré sú definované v článku l. bode 5
VPP PPZ 14. Poistenie sa nevzt'ahuje na motorové vozidlá, ktoným je pridel'ované evidenčnéčíslo(d'alej len
e Č;, aXo i na prívesy motorových vozjdiel, ktoryim je pridel'ovane ÉČ,
moiorty, štvorkolky, t'ažnéstroje, lietáola,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka
súčastía príslušenstva vyššievymenovaných 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 podl'a článku ll. bod 1.,2.a 3, VPp ppz14 a Doložky MC2.
3. poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poist'ovatel' poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v
prípade, ked' je poistenie uzavreté na časovúhodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poist'ovatel'v rámci poistenia
vzmYsle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčastou 3O €.
i

Dodatok č. 3 zo dňa 22.03.2017 k Poistnej zmluve é.: 2405229345
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Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu
mesiacov (jeden poistný rok),

Doložka KB2

- Ustanovenie

ur,č :"

: ::

a

pre poistenie vecízamestnancov (odcudzenie)

1. Dojednáva sa. že poistenie v zmysle tejto doložky sa vztahule na vec K:o.e s- :='-..,.^. : z-. _ :::=
VPP PPKL 14, Poistenie sa nevzt'ahuje na motorové vozidlá. ktoni m,1e prldeicva.3 e l ]3-:-: : 3 _ :?., =EČ), ako ina prívesy motorových vozidiel, ktonim je prrdelované E'Č áoiorxy šNo.<ol<.r ,,až-= >,.-_,= .,,=: z
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zverala Ta:: , , -.. 32:;.=
súčastía príslušenstvatýchto vyššievymenovaných vecí.
2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistene1 veci nebezpečens:,,apodl'a článku ll. bod 1.VPP PPKL 14.
3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že poist'ovatel' poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, ked' je poistenle
uzatvorené na časovúhodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poist'ovatel' v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčast'ou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitúa to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok),

_

DoloŽka MB3 - Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek,
obežných mincía cenín
1. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dolednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poŠkodeniapoistenej veci nebezpečenstvami podl'ačlánkull.bod 1.,2,a3,VPPPPZ14aDoložkyMC2.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a mincí (d'alej len peniaze), poskytne poist'ovatel' poistné
plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítanínáhrady, ktorú možno získat' v banke v zmysle
vŠeobecne závázných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodenépeniaze.
4. Dojednáva sa. že v prípade zničenia alebo straty peňazí poskytne poist'ovatel' poistné plnenie v hodnote
zničených alebo stratených peňazí.
5. Dojednáva sa. že pokial' vydavatel' cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poist'ovatel' len poplatky spojené s ich výmenou.
6. Do.1ednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí a cenín poskytne poist'ovatel' poistné plnenie v
hodnote zničených alebo stratených peňazí a cenín.
7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poist'ovatel' v rámci poistenia
v zmYsle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčast'ou 30
€. Toto ustanovenie platíajv prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitúa to aj kratšiu ako na dobu 12tich
mesiacov (.1eden poistný rok). V zmysle článku lll. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výŠky350 € musia byt'uloženév úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornost'objektu).
DoloŽka KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podl'a článku ll. bod 1.VPP PPKL 14.
2. poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a obežných mincí (d'alej len peniaze), poskytne poist'ovatel'
Poistné Plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítanínáhrady, ktorú možno získat' v banke v zmysle
vŠeobecnezávázných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodenépeniaze.
4. Dojednáva sa, že pokial' vydavatel' cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poist'ovatel' len poplatky spojené s ich výmenou.
5. Dojednáva sa, Že v prípade zničenia alebo odcudzenia peňazí a cenín poskytne poist'ovatel' poistné plnenie v
hodnote zničených alebo odcudzených peňazí a cenín.
6. Ak nie je v Poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poist'ovatel' v rámci poistenia
v rozsahu tejto doloŽky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčast'ou 30
€. Toto ustanovenie platíajv prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitúa to aj kratšiúako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). Vzmysle článku lll. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva,žepeniaze a ceniny do
WŠky 350 € budú uloženév úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornost'objektu),
Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastíbudovy
1, Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzt'ahuje aj na stavebné súčastimiesta poistenia, napríklad elektrickú
zabezPeČovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktonich obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchatel'a, ktoré smerovaÍo
k odcudzeniu poistenej veci.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzt'ahuje na odcudzenie stavebných súčastímiesta poistenia,
naPríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktorá zabezpečujúmiesto poistenia,
Dodatok č. 3 zo dňa 22,03,2017 k Poistnej zmluve é.: 24O5229345
Kód produktu. ProFi
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Pokial' Páchatel' pri odcudzení deštrukčneprekonal mlnlma]"e il2 -3,1:1c.-=-.ž -: ::::
Vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokial sa;ecná 3 ,._::--. s:3.3:-. :,:3s] =::_
_ .- _
elektrickej zabezpečovacej sig nalizácie alebo ka merových sy sle r 3 /
3. poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poisten e prve.o rz (.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu telto doložky poistovaiei pcs<,,,1-3 3: s:-. : -3-: , -:.-=.
ako v prípade, ked' je poistenie uzatvorené na novú hodnotu,

Ak nie je v Poistnej zmluve dohodnuté inak,

v jednom poistnom roku posxy:tre c3 s:..3:3' , -=- _ :: :":- :
rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700€za VšetkV poistené veci so spoluúčast'ou 30 €. Toto ustanovenie platí a1 v prípade aK.e c. s:3-: _-=.-:::
na dobu určitúa to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).
DoloŽka KC3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zniěenia veci úmyseIným konaním (vandalizmom;
1. Poistenie hnutel'ných vecí sa v prípade dojednania tejto doložky v poiŠtnej Žmluve uzatvára a] pre pc s:.e
nebezpeČenstvo Úmyselného poŠkodzovaniaveci (vandalizmus) podťa čl. ll. ooou 2vPP PPKL i4. Potstente
sa vŠak nevzt'ahuje na _Škodyvzniknuté úmyselným konaním poisteného alebo inej osoby na podnet alebo
s vedomím Poisteného. Odchylne od čl. ll bodu 2 VPP PPKL 14 sa poistenie v rozsahu tejto doložky dojednáva
v

aj pre prípady. kedy páchatel' nebol zistený.

2. poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzatvára ako poistenie prvého rizika,
Doložka MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V PríPade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci
alebo sÚboru Poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvyiSi o viac ako 15 percent, ustanovenie článku Xl,
bodu 15 VPP PPZ 14 na účelytejto doložky neplatí.
Doložka KD2- Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V rozsahu tejto doloŽkY sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby
Poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku xi. ooou 14 Vpp ppKL 14 neplatí.

4.

Zvláštne dojednania pre poistenie hnutel'ných vecí

Nedojednané.

Dodatok č. 3 zo dňa 22.03.2017 k Poistnej zmluve ě.: 2405229345
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Čl. lll. Rekapitulácia dojednaného poistenta

1.

Doiednané poistenie

1

poistene oc

Názov poistenia

P.č.
1

poistenie stavieb

1

Poistenie hnutel'ných vecí

Ť-

=--i

zrT,er,,

07.07.2016

07.04.201T

07.07.2016

Nezmenené
954,00

Celkové roěné poistné:

2.

Splatnosť poistného

1Druh poistného

poistenie na dobu
]

neurčitú

]

Celxove ročnépolstné

bežné
od 07,07.2O16 do: neurčito

splátky/ splátok
oói.tner,o
]

"

i.:.nly::qryq
]

Konštantný symbol

ů"r9bil"YgT!9L_

6.

Počet splátok

Jgs+,oo e

]Oatum splatnosti
ooistného/splátok
]v poistnom období

]výst

mesiacov (poistný rok)

Špói.tnyrnobdobí@
07 ,07.

07.1 0.

07.01

07.04,

238,50 €

238,50 €

238,50 €

238,50 €

čísloúčtulBAN.
BlC/SWIFT kód

SK35 0200 0000 0000 4813 4112
čísloúčtuBBAN:
SUBASKBX

00481341 12l02o0

3558

2405229345

Prilohy

prílohy:
Neoddelitel,nou súčasťoupoistnej zmluvy sú nasledujúce

1.

Záznam o finančnom sprostredkovaní
zo dňa22,03,2017
ná otázky poisťovatel,a pre poistenre maietku
(e.
ttreiu". vPP PPz14-01l2o14v'5)
V-PP PPŽi4
Všeobecné poistné podmienky ziuerňáto-poi-.Ěňi"
xraoezou vlámanÍm alebo lúpeŽou
sposonLnlicr'
Všeobecné poistné podmienky n9i=t"-ni" ňňrip"a_:koo

2_ odpovede poi"iniř"

3,
4.

5.
6.

7

8.

VPP PPKL 14

(č. tlačiva VPP_PPKL14_ú2al4u

9] ttaeiva:
,"

Superdoložka_BD_2016_,10/2016v,1)

Superdoložka pre poistenie bytovýcň oomov žoro 1é.
Doiožka K20 (č. tlačiva: Doložka_K2O_v 6)
0612o1 4v .2)
Superdoložk" i|.áii áór + ie it"er", sUqeroo1o11a_P^roF1.
_0112017v,1)
Asisténčné_služby_BD_2017
ttáeiuuAsistenčnéslužby pre bytové oo*v zři7la

Záverečnéustanovenia
^_ ^A _^41 .ostaine
stranami a účinnostdňa 07'04'2017'
z.mluvnými
jeho
podpisu
dňom
platnosť
Tento dodatok nadobúda
v Platnom PÓvodnon^
jel priroň, kioié'nie so tYmtó ááoátkom dotknuté ostávalÚ
ustanovenia poistnel zmluvy vrátane
strán Dodatok ,e
zatlaoe uža1o.iái;i;il*] lonoov 1!1vnYch
znení. Dodatok je možnémenit, a oopínať lán'na
rovnoplse,
po,;ednom
strana obdzí
vyhotovený v dvoch iounopiró"n, z ktorého každázmluvná
prípade nezaplatenia nrektore; solátkt ]e 0ors:'3
pokial,sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach. v
é,:2405229345
Dodatok ě. 3 zo dňa22.03,2017 k Poistnej zmluve
Kód produktu: ProFi

:.

,

-

v zostatkovej výške splatné naraz,

Pokial'nie jevtomtododatkudojednanéinak.dojednávasa žepols:.e:,^.-=..=z,.2-.::,:::,,.:udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu 1edného pcs:,e^c ,.1- ? 3:] . :::= _'-::_
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnyr ]-:* c: s:-e^] .^=- z
nalvyššouhranicou poistného plnenia poist'ovatel'a.
a) za škody vzniknuté z príčinypoistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do vti šky
dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €,
b) za škody vzniknuté z príčinypoistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednane1 poistne1
sumy, maximálne však 3 500 000,00 €.
Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2014, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast'tejto poistnej

zmluvy.

Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Asistenčných služieb pre bytové domy 2017, ktoré tvoria neoddelitel'nú

súčast'tejto zmluvy.

Vyhlásenie poistnika/poisteného
Poistník podptsom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podl'a
§ 792a občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal
Úšeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddelitel'nou
súčast'oupoistnej zmluvy. Poistník d'alej 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 tomto dodatku sú neplatné, Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poist'ovatel'a odpovedal Úplne a
pravdivo a zavázule sa hlásit' poist'ovatel'ovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim Podpisom
potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasís obsahom tohto
dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami.
Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poist'ovatel' je oprávnený spracúvat'osobné údaje dotknutých osób
v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z. z, o poist'ovníctve. Podrobné informácie o spracúvaníosobných Údajov a
právach dotknutej osoby sú v príslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktonimi sa poistník oboznámil
pred podpisom tohto dodatku. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby.
V súlade s § 10 zákona č.297l2OO8 Z. z, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektonich zákonov v znení neskoršíchpredpisov týmto Poistník
vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú
v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, porstník písomne oznámi poist'ovatel'ovi identifikačné údaje
osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačnéúdaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finanČné
prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom, Povinnosti uvedené
v predošlej vete móže poistník splnit' formou Čestnéhovyhlásenia na tlačive poist'ovatel'a. Poist'ovatel' nie je
povinný poskytnút'poistnékrytie a nezodpovedá za náhradu akejkol'vek škody alebo poskytnutie akéhokol'vek
benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia
takéhoto benefitu vystavilo poist'ovatel'a akejkol'vek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu)vzmysle rezolúcie
OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podl'a zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej
republiky, Vel'kej Británie alebo USA.
Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými

poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktoni mi sa riadi tento dodatok. Poistník
podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku písomne poskytnuté informácie v
zmysle § 37 ods. 3 zákona č,8/2008 Z.z. o poist'ovníctve v platnom znení.
s.

Dodatok uzavretý v Marcelove1dňa. 22.03.2017

Ervin Va

Podpis (a pečiatka) poistníka

Dodatok č. 3 zo dňa 22.03.2017 k Poistnej zmIuve é.: 2405229345
Kód produktu: ProFt

'rslava

]004B7

Veronika Bajanová
Získatel'skéčíslo82U22"l-ó

G _,, ,,ulst'ovňa, a. s,
povereného uzatvoren ím tejto zmluvy
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