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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Dodatok č. 4 zo dňa 16.06.2017 k Poistnej zmluve č.: 2405229345

Čl. I. Úvoané ustanovenia

1.

Účastnícizmluvy

Generali Poist'ovňa, a, s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
lčo: ss 709 332,olč zozl000487, tč opH: sK2o21oo0487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sa, vložka č.1325lB
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

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

Vydal: Statistický úrad SR, Dátum vydania:01 .07.1973

Zastúpená: Ervin Varga, starosta
(d'ale1 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 dopÍnajulmenia články a body poistne1 zmluvy č,2405229345 nasledovne:

3.1.
3.2.
3.3.

čl. ll, Dojednané poistenia-Odpovede poistníka na otázky poist'ovatel'a pre poistenie majetku ako ie
uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. ll. Dojednané poistenia - Poistenie stavieb , bod 2. Rozsah poistenia , 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.

ů
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Čl. tl. Dojednané poistenia

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku

1, Miesto poistenia 1 - Materská Školas VJM - Námestre slobody 1395/1 g4632Marcelová
1
2, Miesto poistenia 2 - BD Cintorínsky rad - Crntorínska 1655/3 2D g4632Marce|ová
,
3. Miesto poistenia 3 - BD Hlavná - Hlavná 154g , 94632 Marcelová
4, Miesto poistenia 4 - BD Námesiete slobody - Námestie slobody .1396/.1
1A g4632Marcelová
5, Miesto poistenia 5 - BD Cintorísnky rad 1612131- Cintorínska 16121318 ,
94632 Marcelová
6. Miesto poistenia 6 - BD Hlavná 5 - Hlavná 1196/5 , g4632Marcelová ,
, Miesto poistenia 7 - Sedmerovce - Sedmerovce 1685 , 94632 Marcelová
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!!ír,č

|l,

odpovede poistníka na otázky poist'ovatet'a pre poistenie
majetku
odpovede poistníka na otázky poist'ovatel'a pre poistenie
majetku zo dňa 16.06,2017 tvoria neoddelitel,nú prílohu
telto Poistnej zmluvY,
svo.1im póopiior' p.,t*orrj"li" odpovedal páJúo
.Pojstník
a úplne na
otázkY Poist'ovatel'a,týkajÚce
o'o1"j-rauaného'poistenia. Ěoi.tnit je povinný poist,ovate;,ovi všetky písomné
bez zbytočného
odkladu oznámit'vŠetky
'"

:

}r
*-

,

P,

zmeny v skuťočnostiacrr,nJt<toiě Ů"i

{

PolsTENlE STAV!EB
Dřlř

1,

q"

"pit".ý

pri dojednávaní poistenia.

Zmluvné dojednania

1'1' Poistenie

E
:_-

l3
,:

2.

sa vzt'ahuje na tie Poistné nebezpečenstvá (riziká),
ktore sú dojednané pre konkrétny predmet
Poistenia v bode 2, Rozsah poistenia (označené.náki,.n
X alebo u eŇi-Ěripoistenia uvedené iextom).
prě ktore je roinŽ poistenie.i";;; jojeonat,(uvedené
skrátenými
P."Jffi,.'9) :"r'rTJ;:":ebezPeČenstiev,
1, Požlar - článok ll., bod 1. a článok XlV.,
bod 1. až 4, vPP PPZ 14,
z, Živel cELÝ - článok ll. bodr-;;iánot xtv.,
bod 5. až 12, a14. VPP PPZ 14,
3. Povodeň - článok.ll , bod 2. pism. a;, b)
a článoŘ irú. ooJ 5. a 6. vPP PPZ 14,
4. Víchrica-článo*.lt,r9.o z pism c)
dj a článokXlý dJ 7. a8.vPP PPZ 14,
5, Žlve| VÝBER -_e ranox it., ;"j;. piŠm
el až |) aeranoř xtv. bod g. až 12, a 14. vpp ppz
14.
6, Vodovodné - článok ll., bod s. a'etánor
XlV. bod 13. VPP PPz 14,
7. Náraz DP - doložka NC2.
8. SD BD 2016 - Superdoložka pre poistenie
bytových domov 20.16.
9. Odcudzenie stavebných súčastiootozt u tlXS.
10. Krádež stavebného-materiátu
- doložk" Nu.
1,1. Poškodenie skla
doložka NA4.
12. Vanda|izrnus
- doložka NC3.
na
demoláciu
]!
!t!!t<!aOv
- doložka NAS.
14. Náklady na opravu umeleckého
diela - doložka NA6.
Rozsah poistenia

:-

tné riziká

o

E
P. č.

o

.a

.(§

,(§ !,
Cv

o

o-

1,
1,1 1

Miesto poistenia
(adresné)

o*

u)

:J

Predmet poistenia
(poistená vec)

I

BD Cintorínsky rad - Cintorínska 1655/32D

o
c
o

L

, 94632

.o

c
o
o-o

a
o
,c)

.a

o-

,O

-=Ý
=o
o

c
o

U)

É,

Marcelová
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NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
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bytový dom s 1 8 ovt: lt ]]ednotkami,skolauóovanlr

X X

r.2O12

superdoložka_Bytovedo,,

;.d

Druh hlavnej

L

l|"

stavby

PoZiarne najrizit<ovejSia

X X

8173520O X

x "E:i?

x.oló!uoi'3^

=__

155OO

Domy bytové 1-8 N.P. murované

SB1 01

ýoz

einnost Sprava nehnutel'no.ti n" ratlade poplatkov alebo zmlúv
BD Hlavná - Hlavná 1543 , 94632 Marcelová

2.1.
aÉíŤ

sTAvBA

5

465 80,00
,1

2o03

:t

ťŤ:,i

"-*
d-

t-

Druh hlavnej stavby

Ioži"r"e "airiziko

Z1

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

bytový dom so 14. bytovými
jednotkami, skolaudovaný v r

L

l^

165,o0]

Domy bytové 1-8 N.P. murované

121,o4
SB1 01

ratt"offi

a nehnutel,ností na

3.

BD Námesiete slobody - Námestie slobody 1396/11A
Marcelová

3.1.

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

í]I@

,

9463'

Py]qyl!9rygeygly

i?i

E4ql'

Superdoložka - Bytove domy

!,

10, 00

t_

1Druh hlavnej stavby

l

eoZi"rr," n"lrlzit ouelSn einnost'

'.iÍ

:

4
.1.

Domy bytové 1-8 N.P. murované

SB l01

Miesto poistenia
(adresné)

Správa nehnutel'ností na základe poplatkov
rrnúu StOZ R1
"l"Uo
Bt} Cintorisnky rad 1612131- Cintorínska 1612/318
, 94632
l

STAVBA

NA1 - Vlastna UuOou"

7

Marcelová

murovaný bytový dom so 14 byt, %
jednotkami, kolaudácia v r.2OO7 X

X

X

i

,r..=ť

Xi

Druh hlavnej stavby

X

10 00

Domy bytové 1-8 N.P. murované

5,

Miesto poistenia
(adresné)

BD Hlavná 5 - Hlavná 1'196/5 , 94632 Marcelová

5.1

STAVBA

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

llluluvarly pytovy oom s 6
ijednotkami, kolaudácia v r. 2006

^ ^- _ -.

XX
]

Superdoložka - Bytové domy
Druh hlavnej stavby

265 551

*

00]

V zmysle

lX

-

ssr

STAVBA

í

S102

165,00

R1

111,46I

V zmyite
10,00i

Domy bytové 1-8 N.P. murované

Sedmerovce - Sedmerovce 1685 , 94632 Marcelová

o1

21

1.,.":=]]_'?,?B

Požiarne najrizikovejšia činnost' Správa nehnutel'nos
Miesto poistenia
(adresné)

-.
11

1Tť9 ].19

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

6

še1o1
q

z3

NA,1 - Vlastná budova alebo iná stavba
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prevádzková bUdC,, a
(kolaudácia v roku 2a1,2
zberného dvora s
príslušenstvom(elektrlcka

X X

X X

61 21O

X

X

1j )?1

prípojka)

Vedl'ajšie stavby l
Druh hlavnej stavby

J;'lÍ

X=

udovy pre služby výrobu, skladovante

n^::__.-

řli

Požiarne najrizikovejšia činnost' činnosti miest a obcí

úť"--

6.2.

":

STAVBA

2

:,,.-

XX

nťt Y
a kultúru

íA( nn

Druh hlavnej stavby

42 aa

'..)

141

187,00|

X

]

zariadenia

Á.

SB1O1

165,oqr

ros.oo|

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru
obce, výroba a skladovanie, obecné zdravotné
Požiarne najrizikovejšia činnost' iSlužby
zariadenia, domovy, domy smútku, športoviská a kultúrne

*Fl

O0

S101

1q15!40!L]]

XiX

!9dl'ajšie stavby 2

í,Lú

.165

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

diel'ňa

;,,§l

OO X

R1

586ď

v !8l

SB1 01
S 101

R1

Zmluvné stranY sa doh.odli, Že v PríPade poškodenia alebo zničenia poistenej
veci uvedene1 v nasledujúcej tabu1ke
sa dojednávaznÍŽený limit Poistného plnenia pre poistenie stavieb vodou,
u'ooouoánýcň zariadeni (poistné riziko
Vodovodné)
v nasledovnom rozsahu:

J
:.

Zníženýlimit

Hlavná stavba

Predmet poistenia
(poistená vec)

Stavba 4

bytový dom s 18. bytovýmijednotkami sXolauOovanli
r r,2012

Stavba 5

__

poistného plnenia

.

bytový dom so 14. bytovýmijednotkami,
__ skolaudovaný v r. 2003
bytový dom murovaný

Stavba 6
Stavba
!-

1

Stavba 2

murovaný bytový dom so 14 byl. jednotkami,
kolaudácia v r.2007
murovaný bytový dorn s 8 jednotkami, kolaudácia v
2006
prevádzková budova (kolaudácia v roku 2012)

66 387 80

r,

ka)
diel'ňa

Dodatok é.4zo dňa '16.06.2017 k Poistnej zmluve é.:2405229345
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26 555,10

6 121.00
10 453,20
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Zm|uvné strany sa dohodlr. že v prípaoe poš<odenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúce1 tabu <e
sa.doled_náva_z_nížený limit porstneho pInen a pre poistenie stavieb nárazom dopravného prostriedku (Pcistné
riziko Náraz DP) v nasledovnom rozsahu

il]n{;

bytový dom s

Stavba 4

Stavba

40 868 10

r!01?_

skolaudovaný v r. 2003

23 259.00

bytový dom murovaný

33 193 90

murovaný bytový dom so 14 byt. jednotkami,
kolaudácia v r.2007
murovaný bytový dom s 8 jednotkami, kolaudácia v r
2006
prevádzková budova (kolaudácia v roku 2012)
zberného dvora s príslušenstvom (elektrická prípojka)

Stavba 7
Stavba 6

Stavba

bytovými jednotkami, skolaudovaný

bytový dom so 14. bytovýmijednotkami,

5

Stavba

b..

Zníženýlimit
poistného plnenia

Predmet poistenia
(poistená vec)

Hlavná stavba

1

Stavba 2

26 555,1
3 060,50

52zaso

diel'ňa

l

PRlPO|STENlA

_

l

Poistenie stavieb

-

(§

E

E
:

a=

poistené riziká

,(o qp

o

o_

:

Odc

u

dze

n

i

e stave

bn

ých súčasťi

r!9!9!!c;9rtl budovy

vandalizmus

:Ň

-

.g.

DE

o o_
-Y O

700,00i X

q)

C

(§
.(§

X
5 000"00 X X
3 000,00 X X

{)

c

a
(!

.a

o-

{.)

o
o-o

Eo
o
,()

c

o

(r)

É.

0,00

30,00

30,00
30,001

129J9
15 00

:

:{

lcelxove roěné poistné za poistenie stavieb za všetky poistené položky (€):
3.

Zoznam poistených vedl'ajšíchstavieb

Druh vedl'ajšej stavby

Vedťajšie stavby

iVedlajšie stavby

l

(€)

13 231,00

2

Spevnené plochy (dlažba, betón, asfalt)
Žumpa betónová

Pripoistenia

Poistná Suma

'|

ploty z ocel'ových rámov s pletivom na murované alebo betónové
stípiky

4.

1 029,87

119 924,00

21263,00
/

Doložky

Doložka NA4 - Poškodenie skla
1. Dojednáva sa, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzt'ahuje na veci alebo súbory vecí, ktore sú
špecifikovanév poistnej zmluve a sú súčast'oupoistenej stavby.
2. V PríPade dojednania tejto doložky v poistnejzmluve sa odchýlne od článku ll. VPP PPZ14 poistenie uzaviera
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukóťvek udalost'ou, ktorá nastane nečakane a náhle
Dodatok é. 4 zo dňa 16,06.20,17 k Poistnej zmluve ě.: 2405229345
Kód produktu: ProFi
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i

a nie je dalej vylúčenáZ c.c s:e- a ,
a) škódy .p'o.ooun.-b;r;;;;";,

ffi:iffi}:,"

pou"iu-f

-^-i:- ...-

r^

-porstné plnenie za,
::=,:'_'::Í^:_'ul1_|]k^á o1áv9.na
/

-'--====
tiJ j-7..r".=.í-.^.';;1§"ů',T, ;Jr',J§

Elí,l

c) ŠkodYsPÓsobené bezProstredným
následkom
stárnutia s tým, Že v PríPade poisíenia
neónovýcn

8,!l
trg

opotre!*li3

ilň;"

,JilJ

|illrl
a,*
]-i
L:!

t

a
|ttlll

6

v;;iJ!a

iii{:[',i1'":; l§á:n'Ji!illffff",.§;Ťj§:;íffi;;;;iň',:"#

řÉ",u

škody vznlknuté postupným

i;;ň=i",],i!i",

tlle,za

3' PrísluŠnéustanovenia vPP PPz 1'.
na čl. ll. bod 1 až 3 vyššieuvedených poistných
podmienok, sa pjT:|ane,vzt'ahujú
lPre sa vzt'ahujú
na ustanovenia
boou'i ielto doložky.
4' Dojednáva, Že_goistlou hodnotóú poistenyict,
řLrsairu te]1o joložkyje suma, ktorú je treba obvykle
vYnaloŽit' na znovuzriadenie novej
"""i o.r,,, a tválity
veci toho isteňo
u a"ňo, mieste,
účelneuvn"roiuňY.t,,-njtt"oou .á o"ň"r,'nákladov kde sa poistené veci
:;fi?:i?,lřJiT§ :["JIázaných,
montáže a prípadných
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'oor'.'oonut"
inak, z Ó"iii;;;;1o_zsahy.tejto doložky
poist,ovatel,poskytne poistné
Plnenie v rovnakom rozsahu ako v
|ripaoe ked'r"pňi*il uzavreté na novú hodnotu.
DoloŽka Nc2 - Poistenie
Pre PríPad Poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazomdopravného
prostriedku
V prípade do,1ednania te.lto doloŽky u poi:tlu],:l|uve,
sa. odchylne od článku ll. VPP PPZ
14 poistenie dojednáva
fl Pre PríPad PoŠkodeniaalebo Žničenia poistenej budovy
áteno ine; .t"uuv ÁÁ/..o.dopravného prostriedku.
,'ť§i#o#'ii§Je-á;"ryffie"l;r."il":"J:""Ťhy"H"lť*:ilr n5'ixoov .óoioněné !Ji,."uny.
DoloŽka Nc3 - Poistenie
Pre prípad poškodenia atebo zničenia poistenej veci
(vandalizmom)
úmyselným konaním
1' v prípade dojedn9l1a tejto doložky
v poistnej zmluve sa odchylne od článku ppz14
ll.
poistenie dojednáva aj
Pre PríPad PoŠkodenia alebo zničónia'ooisteňej brd;"ý;Ě;;
íne1 stavby ury.uinli, konaním (vandálizmom;.
2, Poistenie vrozsahu telto doložŘý
.l'neuzt,"ňuje na'"r,Ěllrv"i
zariadenia) ana markízY
,|1á'riiiJqi!,"'n"onou" trubice (a obdobné
1vYsunuie striesry ňaJ'v.irp".
óJr", ." poistenie v rozsahr.; telto
doloŽkY, ak nebude oo'rrdo'nuie lioř,,n"uŽtahuje
"i"p
nJ Óosřooenió"lixr"o"ri.
alebo
znieeňL
poistene1 veci akýmkol,vek
j.v.lrňŠ"postoo"ni"
p"iJ"ňš; veci naplsóm malb,ou
:ffi':l'ilr"ŤÓ:::;:il]" '" Pouázu1" ti..
rytim

"

t

.1e.1

.trvaleho vplyvu prevádzky, postupného

obdobných

d)
", odcudzenie alebo stratu.

3

í"iiJl-;ii;-"1ffi,§:[.ff

b) PoŠkodenie alebo zniČenle
Poistene] vecl vzn]knute pr doprave premiestňovaní
demontáži montážr a prr
opraVe;

,""ff:Ť:fl;J_ g^",:?:""';íi""J:li"tiťIíi#5ilxll3".:1:"3,il:!i"oíoo,.,en.v rozsahu telto
: frlJ;i;
4.
Poistenie v rozsahu tejto doložký ,JuJ"uiur"
ói;ř;;;e"prveho rizika.
"Řá
Doložka NK5 - Poistenie stavebných
súčastí
budovy
1' Poistenie v rozsahu telto ooloiký
sa vzt'arruje a] ná stavebné súčastimiesta poistenia,
zabezPečovaciu signaúzaciu, káínerouu
napríklad elektrickú
.y.íórli r,tořšá:zpe.9uje miešio-ňtenia alebo
na schránky.
á"sr" icň posťooe;i;#;" zničeniu t<onaniil
páchatel,a, ktoré smerovalo
"n
[t:3jl}*;ÍTJi.,§5ii!'",
2' Poistenie v rozsahu ťejto doloŽkY
sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí
naPríklad elektrickej zabezPečovaóel-sgnatizacie
miesta poistenra,
á Řámeiořicn systerou, xtoijr"bezpečujú
miesto poistenia,
Pokial' Páchatel' Pri odcud'zeni oesiruiene prekonal
minimátne dua n"ro.obuái"r,ne spoje
alebo sa predtým
suéaót e u^to,*- p,xy
"3. Poistenie v rozsahu tejto d'oložkr'." -u)]"ui"r" ako poistenie prvého

l

iÉfi[ř:;::;"!ffS:'ů":n:i!;;:lÍĚ*nůxfs[l.il|iiň:':t'J3l7e
rizika.
3fi1'!Íi:ř
á"ri:mjj:';"*;Í*.,"j?,rlJ#:f-tet,posxýine poistné plnenie v rovnakom
],
;hl-",l"o3ťino.
ij:iůd;
Ějrr'jt?íiT5:ř$ll""T:'ř;l;:
700 € za vŠetkY
Poistón'e ue'i so

rozsahu

roku poskytne poist,ovatel, v rámci poistenia

sPoruuě.tou
na dobu určitúa to aj kratšiu axo na-áoňulz-ti"r.., so é. ťoto ustanovenie pJatí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
mesiacov (.1eden porstný rok).
Doložka Nkp - Konštrukčnéprvky
odchYlne od Článku l, bodu +'Óii'l
h) VPP
ako estetický význam (sú naPr xántÍ,.ur,enYli
.PPZ 14 dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení ma.lú iný
prvr<aril'ň"[iJ"", .t"uoy,J. po.-r.!in'J
'stratý
)" n" poist.ovatel. v prípade
PoŠkodenia, zniČenia..alebo
ňÓĚiňe'u.5:i"_.+
Ž"""l,§tl, zodpoveda.lúce.1 nákladom na opravu
znovuzriadenie beŽného konštruŘči"ňÓalebo
poistenie
ň'ku poistenej
stavoy.

Dodatok č. 4 zo dňa 16.06.2017 k Poistnej
zmluve č.: 2405229345
Kód produktu: ProFi
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'3Vztan!]e na zmenšer: e

j' ='- _-:
3re 3.] S:-a:_
e.^. ]<3 ..cnoty stavby alebo
- ::. = 2 .. - ^ ;''
1e1 časti v dósledku
udalostt.
Doložka ND2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
PríPade dojednania tejto doloŽkY u-po,st.e. z- -.e sa:oecnáva že aksa poistná hodnota
poistene, vecj alebo
"/
sÚboru
lcrstne1

Erc
qur
:lg5

§:

lt

d

l
Jrr:ť

Poistených vecí do doby §oisine1 uoátcs: .€zvlš á viac ako 15 percent, ustanovenie
článku Xl. bodu
VPP PPZ 14 na účelytejto doložky neplaii

15

5.

Nedojednané.

PolsTENlE HNUTEINÝCH VEcí

1.

Zmluvné dojednania

1,1, Poistenie sa vzt'ahuje na tie Poistné nebezp_ečenstvá (riziká.),
ktore sú dojednané pre konkrétny predmet
v

Poistenia bode 2. Rozsah Poistenia (označenéznatbm X alebo v časti pripoistenia
uvedené textom).
DefinÍcie Poistných nebezPečenstiev, pre ktoré je rnoiné poistenie
stauiáó dojednat, (uvedené skrátenými

názvami), sú uvedené v:

1. Požlar - článok ll., bod 1. a článok XlV., bod 1. až 4. vPP
PPZ
ŽivelcELÝ- článok ll., bod á. á ÉianokXlV., bod 5. až 12.a 14.14.
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. cj, o j a článok XlV. bod
7, a 8, vPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER -.Č.lánok ll., ooá á
ÓiŠrn až i) ačlánok XlV. bod 9. až 12. a 14.
6. Vodovodné - článok ll., bod 3. a článok"lXlV. bod 13. VPP
PPZ 14.

2.

r,:
j|:

8. odcudzenie

,
Ě9j

nl
::

:

:.

-

doložka NC2.
- článok ll , bod 1. písm, a), b) a článok XlV., bod 1. a2,YPP PPKL 14.
9. Veci zamestnancov
- doložka ttltBZ a doložka KB2,
10. Peniaze a ceniny - doložka MB3 a doložka KB3.
,l1.
Odcudzenie stavebných súčastí- doložka KBS.
12. Poškodenie skla - doložka NA4.
13. Vandalizmus - doložka KC3.
14. NákIady na demoláciu
- doložka MAS.
15, VecizvláŠtnei, kuItúrnej, umeleckej a historickej
hodnoty - doložka MB4 a doložka KB4.
16, Poistenie vlaŠiných u"dí
|ri áopiave vlastnlimi MV - živel havária - doložka M18.
17, Poistenie vlastných vecí pri doprave vIastnými
Úv - Óocuozenie - doložka K18.
18, Lúpežpeňazí, cenín, cenností priprepravebod 3. doložky K20.
7

1:

1l

, Náraz DP

VPP PPZ 14.

2.

Rozsah poistenia

-l

poistné riziká
o

]

,. a.

J

i

Iredmet.poistenia

L

(polStena Vec)

.o
,N

o

t! ,co .]
O o ,-O
b o c
o .9L

o- ,N o-

I
],,

-

Miesto poistenia
(adresné)

iHv

_

HuvNÝ oBJEKT

-

odcudzenie
Požiarne najrizikovejšia činnost'

c")

o

E

m

=
ll)

IJJ

(,

,N
L.j

o-

o

,N

o

,a

N

L
.o

z

T
L
o o]

qrj

o

o-

.=
N

-

oJ

C

o]

.fi]

5i

.o

c

a
o
,O

,a

o-

,o

o
o-o

Eo
o

c

o

U)

É.

Ň

Materská škola s VJM - Námestie slobody 1395/.1 1 94632
,
Marcelová
podl'a zoznamu poistených vecív
inventárne číslo:podía zoznamu poistených váciv p.itor,e
e,'i pói.tn"j

pritor,e@bne

í

Jednotlivo určená hnutel'ná vec
- živelnériziká
l-eOnotrvo urce.na hnutel'ná vec

Ň

É.

l

zmluvv

XX
i

ť

]+

9 084,
9 084,00

aterské školy (predškolská výchova)

Dodatok ě.4zodňa 16.06.2017 k Poistnej zmluve ě.:2405229345
Kód produktu: ProFi
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PRlPO|STENlA - Poistenie hnutefných veci
(§

yIE

E
poistené riziká

.N

q)

c(§
.(§

o

Veci zi
zamestnancov
,nlaze a cenlny
lE !tr]
'zenie sstavebnÝch súčastí
odcudzenie

9qyp

Vand, alizmus

3,,

o

o-

_:

]

<uO
-+
-Ý

=o

.o

]n"

,

fo
aY

:::

350,00
350,00
700,00
3 000,00

X
X
X
X

X
X
X
X

ročnépoistné za poistenie hnutel'ných vecí za všetky poistené položky (€):

3.

{)

c

L

o
(!

,9

o_o

,C)

,=

o
o-

uJ

{)g

c
o

,()

@

É.

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

0,00
0,00i
0,

21,42
64,17
]

Pripoistenia / Doložky

L:

ř1!

Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dojednáva 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, ktoryim je pridel'ované evidenčnéčíslo(d'alej len
EČ;, ako i na prívesy motorových vozidiel, ktoni m je pridel'ovane ÉČ,inoio*y sŇÓikorky, t'ažnéstroje, tietaota,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieraIá, Táto výluťa sa týka
súčastía príslušenstvavyššievymenovaných vecí.
2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenel veci nebezpečenstvami podl'a článku it. uoo 1.,2. as. vpp ppŽ14 a Ďolozty ttltcz.
3. poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dolednáva 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 1ednom poistnom období poskytne poist,ovatel, v rámci poistenia
v zmYsle tejto doložky poistné plnenie najvlac do výšky 350 € za všetky poiŠtenéveci so spoluúčasťou30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitu a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka kB2 - ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie)
1 .?gtgtgue sa, Že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzt'ahuje na veci, ktoré sú definované v článku l. bode 5
VPP PPKL 14. Poistenie sa nevzt'ahuje na motorové vozidlá, ktoryi,m je pridel'ované evidenčnéčíslo(d,ale1 len
EČ;, ako ina prívesymotorových voziáiel, ktonim je pridel'ova.e r'e ,"i"rŘv,it*Řolky, t,ažnéstrole, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluk'a sa týka
súčastía príslušenstva týchto vyššievymenovaných vecí.
2. Rozsah krytia v zmy9|e_t9j!o doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podl'a článku ll. bod 1.VPP PPKL 14.
3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, Že Polst'ovatel' poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, ked, je poistenie
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 spoluúčasi,ou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prÍpade, ak je poistenie uzavreté na dobu uréitúa to aj kratšiu ako na dobu 12{ich
mesiacov (eden poistný rok).
i

*E
.

i

DoloŽka.MB_3 _ Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek,
obežných mincí a cenín
1. Ak nie je v tejto Poistne] zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podl'a článku il. uoo 1.,2. as. vpp ppŽ14 a Ďolozky lvcz.
2. poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, Že v PríPade poŠkodeniabankoviek a mincí (d'alej len peniaze), poskytne poist,ovatel, poistné
Dodatok č. 4 zo dňa 16.06.2017 k Poistnej zmluve é.: 2405229345
Kód produktu: ProFi
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^="=:. ,::-_ -:z,: ziskat v banke v zmysle
_- _. ^
.;.;:.._;,;. "= __.=:-_ - ':.="'
==,]=.,
]c]ednáv" ., l"'u p'.iň"oá'r-.;:
:.;;. '.,=.,,:= 1l=,.1-.,.".'l'=?"3";i.Ť;:",l"#3í3i"
==;'=.,
ls=.o".".

-^i,^.:----=-=-

^'_-

zntčených alebo stratených pe^az

,-32^ :_ s:=-=-, ,.-3-, .3s(]Je.ych cenín za nepoškodené
s,c- ;y-:-:6, Dojednáva sa, Že v PríPade zničenia_ale.bo sira:, peřaz
a ce.r - pcsKyine polstovatel potstne plnenie v
Dojednáva sa, Že pokial'vydavate|'c€|^.

uhradí poist'ovatel'len poplatky spo1ene

hodnote zničených alebo
_
7, Ak nie je v poistnej

stratených peňazí a cenín
zmluve dohodnuié inak vlednom polstnom obdobi poskytne porstovatel,v
rámci poistenia
'do
v zmYsle tejto doloŽkY Poistné
výšky 35Ó € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčast,ou 30
Plnenie nalviac
€, Toto ustanovenie platíajv prípade, ak je poisteni'" ui"*ět" na
dobu Úrčitúa to aj kratšiu ako na dobu .l2_tich
mesiacov fieden Poistný rok). Vzmysle étantu lll. bodu 3 Vpp ppz
14 s" áol"ánaua, že peniaze a ceniny do
výŠkY350 € musia bYt'uloŽené v úsóhovnom ob.lekte (pričom
sa nevyžaduje ohňovzdornost,objektu).

DoloŽka KB3 - Ustanovenie Pre Poistenie platných tuzemských
i cudzozemských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
'1, Rozsah krytia
v'TY.=l9_t:Jt_o_doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej
veci nebezpečenstvami
podl'a článku ll. bod 1.VPP PPKL 14,
poistenie
2.
v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3, Dojednáva sa, Že v PríPade PoŠkodenia bankoviek,ooóŽ,iy"h
mincí (d,alej len peniaze), poskytne poist,ovatel,
Poistné Plnenie v hodnote poŠkodenýchpeňazí po oopocitJní náhrady, któro móino zist<ať
v'banke v zmysle
vŠeobecne závázných PrávnYch
Predpisov upravujúcich poskytovanie ňahrao za necelé a poškodenépeniaze.
4, Dojednáva sa, Že Pokial' vydavatel' cenín umožni poisteňému
výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poist'ovatel'len poplatky spojené s ich výmen'ou. - 5, Dojednáva sa, Že v PrÍPade zniČenja alebo odóudzenia 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 vliSky
áSÓ C za všetky peniaze a ceniny so spoluúčast'ou 30
€, Toto ustanovenie Platíajv pripade, ak jó poistenié uŽauie1"
na dobu Úrčitúa to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov fieden poistný rok). V zmysle elanru lll. bodu 2 Vpp ppKL
1' ; o",uoňau", že peniazea ceniny do
výŠkY350 € budÚ uloŽené v Úschovnom objekte (pričom
sa nevyžaduje ohňovzdornost,objektu).
Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastíbudovy
'1, poistenie
v rozsahu tejto doložký sa vzt'ahuje aj ná stavebné súčasti
miesta poistenia, napríklad elektrrckú
zabezPeČovaciu signalizáciu, kamerové sysiémý, r,torá
áezpečuje
miesto poistenia alebo na schránky
ktonich obsah je Poistený, ak došlo k icň poškodeniu-ado
zničehiu konaním páchatel,a, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.
2, Poistenie v rozsahu tejto doloŽkY sa tiež vzt'ahuje na
odc.udzenie stavebných súčastímiesta poistenia,
naPríklad elektrickej zabezPeČovaóej signalizácie a Ř"rneiouý"h
systémov, xtorď zaoezpečujú miesto poistenia,
Pokial' Páchatel' Pri odcudzení deštiukřne prekonal minimáne dva nerozoberatel,né
spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiar iá
o vnútorné stavebné sueašti či vnútornéprvky
Juo"a
elektrickej zabezpečovacej
^ poistenie v rozsahu tejto signalizácie alebo Řá,n"ráúň§stemov).
3.
doložky sa uzaviera axo poltLnie-firveho rizika
4, Dojednáva sa, Že Pri PoistenÍ v rozsahu telto doložky póiiiŇater poskytne
poistné plnenie v rovnakom rozsahu
_ ako v prípade ked' je poistenie uzatvorené na novú Áodnotu.
Ak nie je v Poistnej zmluve dohodnuté inak, v
1eonom pÓ,sinom roku poskytne poist,ovate1 v rámci poistenia
vroz_sahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700€za vŠetkY Poistene_veci so sPoluúčást'ou 30 é. ťoto ustanovenie platí
aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitúa to aj kratšiu ako na dobu 12-tich

DoloŽka Kc3

],l (

:,

^

-

rusiaioulP-Jen poistný

rok;.

Poiste,nie Pre PríPad Poškodenia a|ebo zničenia.veci
úmyselným konaním (vandalizmom)

1, Poistenie hnutel'ných vecí sa vPríPade dojednaná
i"lto oorozr.y vpoistnej zmluve uzaIvára aj pre poistné
nebezpeČenstvo Úmyselného poŠkodzovaniá veci
1vanÉalizmus) podl,a čl. ll. bodu 2vPP PPKL 14. Poistenie
sa vŠak nevzt'ahuje na ŠkodY vzniknuté úmyselným kÓnanim poisteného
alebo inej osoby na podnet alebo
s vedomím Poisteného, odchYlne od čl. ll boáu 2 ýPP
PĚxL 14 sa poistenigv iozsanu tejto doložky dojednáva
gre prípady. kedy páchatel'nebol zistený.
^ !]
poistenie v rozsahu tejto
2,
doložky sa uzatvára ako poistenie prvého rizika.
Doložka MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1, V PríPade dojednania. tejto d.oloŽky'v porstnej
i.luu" sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistene; veci
alebo súboru Poistených.u99Í d9 ooby'poistnáj.uoatostinezíýši
o viac ako 15 percent, ustanovenie článku Xl.
bodu 15 VPP PPZ 14 na účelytejto doložky n"pl"ti. -- --' ]

Doložka KD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1, Vrozsahu tejto doloŽkY sa dojedÁáva,'ze
ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby
Dodatok é- 4 zo dňa 16.06.2017 k Poistnej zmluve č.:2405229345
Kód produktu. ProFi
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4,

perce"l -S:anoven e č|ánku Xl bodu
Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteIných vecí
S:-3] Udalosti nezvýši o Viac ako 15

,14

VPP PPKL 14 neplatí

l!edojednané.

,4

a3
!řn,.í

iu
é|
llP-
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Cl. llt. RekapituIácia dojednaného poistenia

-@
]&!
& ]:li

1,

Dojednané poistenie

]Názov

t

Gra

_l

poistenia

poistené od

poistenie stavieb

07.07,2016

Poistenie hnutel'ných vecí

07 ,07

i

]

.2016

Dátum
poslednej
zmeny
20,06.2017
Nezn tenené

Ročné

-]

poistné
(€)

:y:lrl
64,17

Celkové roěné poistné:

1og4,o4
]

}í":
:E§

2.

Splatnost'poistného

Druh poistného

bežné

poistenie na dobu

É,Éd

a,

od

neurčitú

Celkové ročnépoistné
Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období

g':

:-

Výška splátky/
poistného

:"i

splátok

Bankové spo.1enie

07 .07

.2O16 do. neurčito

s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)
Počet splátok:
i1 094,04 €

l

07.07,

07,10.

07.01.

07,04.

273,51 €

273,51 €

273,51 €

273,51€

čísloúčtulBAN;

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BlC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

24o5229345

6.

]

1:ís|o účtuBBAN:

0048134112l0200

PríIohy
Neoddelitel'nou súčast'oupoistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1.

?
9
4,

5.

9.
7

8.
la
:

Záznam o finančnom sprostredkovaní
O_dPovede Poistníka na otázky poist'ovatel'a pre poistenie majetku

zo dňa 16.06.2017

VŠeobecnépoistne podmienky živelnéhopoistenia Vpp ppz ,14 (č. tlačiva Ýii_ppzl4_01l2O14v.5)
)/9e_o!9cne Pois_tne podmierr!y poistenia pre prípad škód spósobených krádežou vlámaním alebo lúpežou

VPP PPKL 14

(č. tlačiva: VPP_PPKL14_0112.014v.5)
SuperdoloŽka pre poistelie. bytovýcn domov 2orc é. tlačiva: Superdoložka_BD_201 6_10t2016v.1)
Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka K2O_v 6)
Superdoložka ProFi 201 4 (č, tlačiva: Ňperoolozra-ProFi_06/ 201 4v.2)
AsistenČné sluŽby pre bytové domy 2017 (č. tlačiva: Asistěnčné_stuzuy_ao_z017_01l2O17v.1)

záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnost'dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnost,dňa
20.06.2017. ostatné
ustanovenia Poistne1
vrátane je.1 príioh, ktoré nie sú tYmtó oodatkom dotknuté, ostávajú v platnom póvodnom
'!|YrY
znenÍ, Dodatok je moŽné menit'a dopÍnat'|"t
l? základe vŽa.lomne1 písomnej ooňoÓ/Žmruvných strán. Dodatok
vYhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každázmluvná
strana Ónarzi poibonom iovnopise.
'e
Pokial' sa dohodlo Platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia
niektorej splátky ]e poIstne
Dodatok é. 4 zo dňa 16.06.2017 k Poistnej zm|uve ě.: 2405229345
Kód produktu: ProFi
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b1 za ŠkodYvzniknute zpríčtnypolstného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej poistne1
sumy, maximálne však 3 500 000 00 €

Poistenie sa do.1ednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2O14, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast'tejto poistnej

!

zmluvy,

rifl

Ť

tr

í]ťc

l]

!.c|e

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

súčast'tejto zmluvy.

Vyhlásenie poistnika/poisteného
Poistník Podpisom 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
vŠeobecnépoistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddelitel'nou
sÚČast'ou poistnej 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 zavázuje sa hlásit' poist'ovatel'ovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom
potvrdzuje, Že vŠetkyskutočnosti 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

-jl

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 ktoryimi 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,29712008 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 zaplatíako sumr^rpoistného sú
v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník 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 je1 podpisom. Povinnosti uvedené
v PredoŠlejvete mÓže poistník splnit' formou Čestnéhovyhlásenia na tlačive poist'ovatel'a. Poist'ovatel' nie
1e
Povinný PoskYtnút'poistné krytie 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
F!9l''ot9 benefitu vystavilo poist'ovatel'a akejkol'vek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu; v zmysie reŽolúcie
OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podl'a zákonov alebo smerníc Európske1 únié,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
PodPisomtohto dodatku potvrdzule, 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.
- a

{]e

Dodatok uzavretý v Marcelovej dňa: 16.06.2017

Ervin Varga, starosta

Podpis (a pečiatka) poistníka

Dodatok é. 4 zo dňa 16.06.20,17 k Poistnej zmluve ě.: 2405229345
Kód produktu: ProFi
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Veronika Balanová
čísld8221 2234-9

Z ís katel'ské

Podpis zástupcu Generali Poist'ovňa, a.
povereného uzatvoren ím tejto zmluvy

s,
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poistníka na otázky poist'ovateta pre poistenie majetku
zo dňa 16.06.2017
i

) coa_prílazdu profesionálneho hasičskéhozách

@§

10-15 min.

D,@

zboru.

SÚ poist'ované veci chránené funkČným samočinným
hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?

-l&

u!

ra n né ho

sú poist'ované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou
signalizáciou s automatickými hlásičmi (Eps)? Ak
áno je EPS Priamo PrePojená na nepretžitú strážnu sruzoŮ
áÉĚo profesionálnv 1,áii|i1y záchranný zbor?

,,,,

n]u
]Jd

J,l

sú poist'ované veci stráženénepretžitou strážnou službou,
a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnost'?
Nie

pm§

É

6.

Obsahujú budovY a stavbY konŠtrukčnéprvky, ktoré zvyšujú
nebezpečenstvo šírenia požiaru?

Prevádzkuje sa v mieste Poistenia Činnost'zvyšujúcariziko
vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvaPalné alebo PlYnné horl'avé láíky
pi"opi.o. povolených prevádzkových zásob),
is
výbuŠninY, trhavinY, alebo sa ŠtYmito látkami pia|u;Ó
"Y.i.t",
vo vzoiaránósii kratšejako 15 metrov od
poist'ovaných vecí?
"l"oóilňipuluje
Nie.

LeŽÍ miesto Poistenia v nadmorskej výške 800 metrov
a vyššiea nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie,

Je v mieste poistenia celoroČne k dispozícii dostatočná zásoba
nezamízajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek,
atd'.?

Áno

E_

Ť

o

J-e

v mieste poistenia trvale možnost'telefonického ohlásen
ia požiaru?

Ano.
10

Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo
dohl,adu trvalo osídlených lokalít?

11

v intervaloch kratšíchako 2orokov a/alebo bolo
v Posledných 10 rokoch miesto
Poistenia postihnuté póuóonou aieoo zaplauo,, ui"i
o jedenkrát?

12

B.ola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň
za posledných 50 rokov?

Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami

"t

tVie.
IJ.

14

Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru
(typ C)?
/Vle.
SÚ Poist'ované veci chránené funkČnou elektrickou zabezpečovacou
signalizáciou (EZS) s napo.1ením na pult
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

1.

2,
l--

'

3,
4,

Doba príjazdu profesionálneho hasičskéhozáchranného
zboru.
10-15 min

SÚ Poist'ované veci chránené funkČným samočinným
hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
SÚ poist'ované vecichránené funkČnou elektrickou pož.iarnou
signalizáciou s automatickými hlásrčml (EPS ? Á<
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitu
.1*n'u službu
p;ň.ionálny hasičský záchranný zborl
Nie.

"Ěil

;;f*ii"""né

veci stráŽené nePretžitou strážnou službou, a to
aj v dobe, kedy sa nekoná žiadnaprevádzkc,,a

Nie

odpovede poistnika na olázkypoistovatel'a pre poistenie
majetku k Dodatku č,4 zo

dňa

16,06.2O17k Poistnej zmluve

č, 2405229345

st,ana
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3 S:a,c., <3'Š:r.<ČnePrvkY ktore zvyšujú nebezpečenstvo
šírenia požiaru?

]':"3-'-,e

sa v mieste Poistenia Činnost zvyšu.lúcarrziko vzniku požiarualebo
sú v mieste poistenia
3' ::],ané kvaPalné alebo PlYnné horl'avé láikyis vyinimkou preápisom povolených
prevádzkových zásob)
,-':-ŠninY, trhavtnY alebo sa s týmito látkamr praculé ateoo
maňipuluje vo vzoialánosii kratše, ako 15 metrov od
polstovaných vecí?

!§l

Nie.

}n

LeŽÍ miesto Poistenia v nadmorskej výške 800 metrov
a vyššiea nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?

ři§

D

Nie.

;-:

:ile

Je v mieste Poistenia celoroČne k dispozícii dostatočná zásoba
-- nezamžajúcej vody a sú dostatočne
d_imenzované vodovodné rozvody, hydranty toky riek,
atd'.i
Áno.

:Jú!l]]

r!
lErill§i

J-e

v mieste poistenia trvale možnost' telefonického ohlásen
ia požiaru?

Ano.

ril3

10

Nie.

:,_,i,

ř,

N,achádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo
dohl,adu trvalo osídlených lokalít?

11

Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami
v intervaloch kratšíchako 2orokov a/alebo bolo

v Posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté póuóonou
aieoo

:,ť

:-

12

zapÉ";;;i";

"k;

jedenkrát?

Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných
50 rokov?
Nie.

1a

sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ
c)?
Nie.

14

SÚ Poist'ované veci chránené funkČnou elektrickou zabezpečovacou
signali záciou(EZS) s napojením na pult
centralizovanej ochrany (PCO)?

::

3J
:

|/le.

[3

D9ba príjazdu profesionálneho hasičskéhozáchranného
zboru.
10-15 min

2.

SÚ poist'ované veci chránené funkČným samočinným
hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?

sú poist'ované veci chránené funkčnou elektrickou pož.iarnou
signalizáciou s automatickými hlásičmi (Eps)? Ak
*"o j" EPS priamo prepojená na nepretržitústrážnu službu aĚĚo
protesionálny
hasičský záchranný zbor?

SÚ Poist'ované veci stráŽené nepretžitou strážnou službou,
a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadnaprevádzková
činnost'?
Nie
E

obsahujÚ budovY a stavbY konŠtrukčnéprvky, ktoré zvyšujú
nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Prevádzkuje sa v mieste Poistenia Činnost'zvyšujúcariziko
vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvaPalné alebo PlYnné horl'avé láíky
pi"ápiso, povolených prevádzkových zásob)
is
výbuŠninY, trhavinY, alebo sa Štlimito látkami piaculÓ
"li.i.k"u
ár"u"
vo vzdialenosti kratšejako 15 metrov od
poist'ovaných vecí?
"i-"ňeuluje
Nie.

7.

h:Š,!T6il"r::i',"",Til?lXffi'jej

výške 800 metrov a vyššiea nie je celoročne dostupné profesionálnym

/Vie
8.

Je v mieste Poistenia celoroČne k dispozícii dostatočná
zásoba nezamžajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek,
atd'.?

Ano.

Je v mieste poistenia trvale možnost' telefonického
ohlásen ia požiaru?

Ano.

odpovede poistníka na otázky poist'ovate|'a pre poisteniern.;"tku

r<

ooJatr<u

č.4zodňa 16.06.2017

k Poistnej zmluve

č, 2405229345 S:.._:

-,=:-;--= ::

',;

-

=Sic Poistenia na samote alebo mimo dohl'adu trvalo osídlených lokalítr

j,,: -

3S:. PciStenia Postihnuté povodňami alebo záplavamiv intervaloch kratších ako20 rokov a al=c:
. ..Sieoných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako.1edenkrat?

:::

tsc|a v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

lVte,

ů

Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

F

iVle

liř'19,

SÚ Poist'ované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napoiením na pult
centralizovanej och rany (PCO)?

_úL-

]

^/ie.

llllvgrv

i },u

1.

?

2.

',_J.

Pvlgrglllq

Ť - 99

ltalllc§lEl,c

§luu(,uy

- llamesfle

slopoo]

Doba príjazdu profesionálneho hasičskéhozáchranného zboru
10-15 min

SÚ Poist'ované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?

/Vie,

..

3

SÚ poist'ované veci chránené funkČnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
je
?lo, EPS Priamo Prepojená na nepretržitústrážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný Žbori
/Vie,

SÚ Poist'ované veci stráŽené nepretžitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnost'?
Nle

:

Obsahujú budovY a stavby konštrukčnéprvky, ktoré zvyšujúnebezpečenstvo šíreniapožiaru?

/ýle

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnost'zvyšujúcariziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladovane kvapalné alebo plynné horl'avé láiky is výnimkou predpisom povolených prevadzkových zásob),
výbuŠninY, trhavinY, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipulule vo vzdialánosti kratšejako
15 metrov od
poist'ovaných vecí?
Nie

LeŽÍ miesto Poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššiea nie je celoročne dostupné profesionálnym

hasičským záchranným zborom?

lVle.
8.

Je v mieste Poistenia celoročne k dispozíciídostatočná zásoba nezamízalúcejvody a sú dostatočne
d_imenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atd'.?

Áno

Je v mieste poistenia trvale možnost' telefonického ohlásen ia požiaru?

Ano.
10.

N_achádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohl'adu 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?
Nle.

1)

Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.

,l

3

s_ú budovy

Nle.
14

alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ c)?

SÚ Poist'ované vecichránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)s
napojením na pult
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

t.

Doba príjazdu profesionálneho hasičskéhozáchranného zboru

odpovede poistníka na otázky poist'ovatela pre poistenie majetku k Dodatku č.4zodňa16.06.2017
k Poistnej zmluve č. 2405229345 strana 3 z 8

10-15 min.

sú poistované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zarladenlmc
Nie.

Ak,

sú poist'ované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalrzac.r s
a,
je
?lo, EPS Priamo PrePojená na nepretžitú strážnu službu aleĚo profes lcna|-,
/Vie.

sú poist'ované veci strážené nepretžitou strážnou službou a to a] v dobe kedy
činnost'?

4,

l\/i

Obsahujú budovY a stavbY konštrukčnéprvky, ktoré zvyšujúnebezpečenstvo
šíreniapožiaru?

5.

Nie.

Prevádzkuje sa v mieste Poistenia Činnost'zvyšujúcariziko vzniku požiaru
alebo sú v mieste poistenia
skladované kvaPalné alebo PlYnné horl'avé láÍky vyinimkou preápisom povolených
is
prevádzkových zásob).
výbuŠninY trhavinY. alebo sa s týmito látkami pia'culÓ aleoo niánipuluje
vo vzdialenosti kratše.; ako 1 5 metrov od
poist'ovaných vecí?

6,

|r/ie

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 nezamízalúcej
vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atd'.?

Ano.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnost' telefonického ohlásen
Ano.

ia požiaru?

to, Nachádza sa miesto Poistenia na samote alebo mimo dohl'adu
trvalo osídlených lokalít?
|r/ie,

l

t, Býva miesto

lz
13

poistenia postihnuté povodňami

alebo záplavami v intervaloch kratšíchako 20 rokov a/alebo bolo
v Posledných 10 rokoch miesto
Poistenia postihnuté povoOnou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných
50 rokov?
Nie.

budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ c)?
Nie.

9.Ý

14 SÚ Poist'ované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou
signalizáciou (EZS) s napojením na pult
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Doba príjazdu profesionálneho hasičskéhozáchranného zboru:
10-15 min.

2

SÚ Poist'ované veci chránené funkČným samočinným hasiacim
zariadením? Ak áno, na akej ploche?

a
J

sú poist'ované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou
s automatickými hlásičmi (Eps)? Ak
j" EPS Priamo PrePojená na nepretržitústrážnu službu
aleĚo profesionálny

il;

;;ffJři"""né

r.,aiieir<y záchranný zbor?

veci stráŽené nepretŽitou strážnou službou, a to aj v dobe,
kedy sa nekoná žiadnaprevádzková

Nie

Obsahujú budovY a stavbY konštrukčnéprvky ktoré zvyšujú
nebezpečenstvo šírenia požiaru?

Prevádzkule sa v mieste Poistenia Činnost'zvyšujúcariziko
vzniku požiaru
skladované kvaPalné alebo Plynné horl'avé láíky výnimko;preápisom alebo sú v mieste poistenia
povolených prevádzkových zásob).
is
výbuŠniny,trhaviny, alebo sa s týmito látkami piatulÓ
il;,puluje vo vzdialenosti kratšejako
poist'ovaných vecí?

odpovedeporstnrkanaotázkypoistovatel'aprepoisteniemajetkukDodatku

"leň

15 metrov od

č,4zodňa16.06,2o17kPoistnej zmluveč,2405229345 Strana4z8

Nie,
LeŽÍ miestoPoisteniavnadmorskej

hasičským záchranným zborom?

výške8O0metrovavyššieane]ecel:.::-=::3:*:-.:.:.=s,-=-,-

Nle.
8.

Je v mieste Poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezarnrza.0.3. Ý]3,, a
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek atd ?

s, :]s:3:::-:

Áno.

Je v mieste poistenia trvale možnost'telefonického ohlásen la požiaru?
Ano,
10

N,achádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohl'adu trvalo osídlených lokalít?

|r/ie.

11,

Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako20 rokov a/alebo bolo
1 0 rokoch miesto poistenia postihn uté povodňou
alebo záplavou viac ako jedenkrát?

v Posledných
12

^/ie.

Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

tVie.
13.

Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
|r/ie,

14

SÚ Poistované vecichránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)s napojením na pult
centralizovanej ochrany (PCO)?
|r/ie.

Miesto poistenia 7 - Sedmerovce - Sedmerovce 1685 , 94632 Marcelová
t. Doba prílazdu profesionálneho hasičskéhozáchranného zboru

2.
3,

4

Nad 15 min,

SÚ Poist'ované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie,

SÚ poist'ované veci chránené funkČnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)?
Ak
EPS Priamo Prepojená na nepretržitústrážnu službu ale6o profesionálny hasičský záchrannýŽborl

áno, je
Nie.

SÚ poist'ované veci stráŽené nepretžitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnost'?
lVle

5,

6,

ObsahulÚ budovY a stavbY konštrukčnéprvky, ktore zvyšujúnebezpečenstvo šíreniapožlaru?

Ano.

Prevádzkuje sa v mieste Poistenia činnost'zvyšujúcariziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladovane kvapalné alebo plynné horl'avé láiky is výnimkou predpisom povolených prevádzi<ových
zásob),
výbuŠninY, trhavinY, alebo sa s týmito látkami pracujó alebo manipuluje vo vzdialónosti
kratšejaÉo15 metrov od
poist'ovaných vecí?

Ano.

7,

LeŽÍmiesto Poistenia.v nadmorskejvýške 800 metrov a vyššiea nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
tVie.

8,

Je v mieste Poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamízajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty toky riek, atd'.?
Nie.

9,

':

Je v mieste poistenia trvale možnost'telefonického ohlásenia požiaru?
Nte

Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohl'adu trvalo osídlených
lokalít?
Áno
Býva mresto poistenra postihnuté povodňami alebo záplavamiv intervaloch kratších
ako20 rokov a/alebo bolo
v Posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou
viaó ako jedenkrát?

,2

Nte

Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

oopovede polStnlka na otazky poist'oVatel'a pre poistenie majetkU k Dodatku
č,4 zo dňa 16,06.2O17k Poistnej zmluve

č. 2405229345
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13

budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)r
Nie.

_Sú

14 SÚ Poist'ované vecichránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizaciou tEZSrs nac.3.
centralizovanej ochrany (PCO)?

* -z

_..

Nie.

poistenie stavieb
Stavby 4 - bytový dom s 18. bytovými jednotkami, skolaudov aný r r.2o'l2
l. Je Poist'ovaná stavba pre požadovanénebezpečenstvá poistná aj u iného poist,ovatel,a?
Nie

2.

Je poist'ovaná stavba alebo jej Časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udžiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3,

Je poist'ovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Ano,

Riadne Prevádzkovaná stavbaje taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účelvzhl'adom na druh a popis
stavbY v zmYsle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdžulůzamestnanci poisteného/poistníka alebo inej '

4.
5.

oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
Požadujete zriadit' vinkuláciu?
Nie.

Uved'te Škodovýpriebeh na poist'ovanej stavbe za posledných 5 rokov _ počet a výšku škód v
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škód: 0 Výška škód: 0

EUR

(aj ked,

Stavby 5 - bytový dom so 14. bytovýmijednotkami, skotaudovaný v r. 2003
l, Je Poist'ovaná stavba pre požadovanénebezpečenstvá poistná a1 u iného poist,ovatel,a?
A/ie.

2.
3.

4.
5.

Je Poist'ovaná stavba alebo jej Časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nte
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

.1e

Je poist'ovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Ano.

Riadne Prevádzkovaná stavbaje taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účelvzhl'adom na druh a popis
stavbY v zmYsle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdžujúzamestnanci poisteného/poistníka alebo inej '
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
Požadujete zriadit' vinkuláciu?
Nie,

Uved'te ŠkodovýPriebeh na poist'ovanej stavbe za posledných 5 rokov
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škód. 0 Výška škód, 0

-

počet a výšku škód v

EUR

(aj ked,

Stavby 3 - bytový dom murovaný
t, Je Poist'ovaná stavba pre požadovanénebezpečenstvá poistná aj u iného poist,ovatel,a?
tVie,

2,

Je Poist'ovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie
v prevádzkyschopnom stave?

3.

Je poist'ovaná stavba riadne prevádzkovaná?

4,

1e

^/ie,

Ano.

Riadne Prevádzkovaná stavbaje taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účelvzhl,adom na
druh a popis
'
stavbY v zmYsle listu vlastnÍctva, a/alebo sa v nej zdžujúiamestnanci poisteného/poistníka
alebo inej
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
Požadujete zriadit' vinkuláciu?
Nie.

odpovede poistnika na olázky poistovatel'a pre poistenie majetku k Dodatku č.4 zo dňa16.06.21.17
k Poistnej zmluve č. 2405229345 strana 6 z
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5.

-

počet a výšku škód v

EUR ra

<e:

Stavby 7 - murovaný bytový dom so 14 byt. jednotkami, kolaudácia v r,2007
1. Je Poist'ovaná stavba pre požadovanénebezpečenstvá poistná aj u iného poist'ovate1'a?

2
í

Uved'te Škodovýpriebeh na poist'ovanej stavbe za posledných 5 rokov
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škód: 0 Výška škód: 0

Nle.

Je Poist'ovaná stavba alebo jej Časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo rrie je
v prevádzkyschopnom stave?
/V/e,

3

4.
5.

Je poist'ovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Ano,

Riadne Prevádzkovaná stavbaje taká stavba, ktorá je využívanána svoj účelvzhl'adom na druh a popis
stavbY v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdžujúzamestnanci poisteného/poistníka alebo inej '
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
Požadujete zriadit' vinkuláciu?
^/ie.

Uved'te Škodovýpriebeh na poist'ovanej stavbe za posledných 5 rokov
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škód. 0 Výška škód: 0

-

počet a výšku škód v

EUR

(aj ked'

Stavby 6 - murovaný bytový dom s 8 jednotkami, kolaudácia v r. 2006
t. Je Poist'ovaná stavba pre požadovanénebezpečenstvá poistná aj u iného poist'ovatel'a?
Nie

2-

3

Je Poist'ovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie
v prevádzkyschopnom stave?

1e

/Vie

J9 poist'ovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Ano.

Riadne Prevádzkovaná stavbaje taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účelvzhl'adom na druh a popis
stavbY vzmYsle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdžujúzamestnanci poisteného/poistníka alebo inej '

4.
5,

oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

Požadujetezriadit'vinkuláciu?
^/ie,

Uved'te Škodovýpriebeh na poist'ovanej stavbe za posledných 5 rokov
poistenie v tom čase nebolo dojednané)

-

počet a výšku škód v

EUR

(aj ked'

Počet škód, 0 Výška škód: 0

StavbY 1 - Prevádzková budova (kolaudácia v roku 2O12| zberného dvora s príslušenstvom (elektrická
prípojka)
1. Je Poist'ovaná stavba pre požadovanénebezpečenstvá poistná aj u iného poist'ovatel,a?
Nie,

2,

Je Poist'ovaná stavba alebo jej Časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie 1e riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
|ýie,

3.

4.
5,

Je poist'ovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Ano.

Riadne Prevádzkovaná stavbaje taká stavba ktorá je využívaná na svoj účelvzhl'adom na druh a popis
stavbY v zmYsle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdžujúzamestnanci poisteného/poistníka alebo inej '
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
Požadujete zriadit' vinkuláciu?
Nie.

Uved'te Škodovýpriebeh na poist'ovanej stavbe za posledných 5 rokov
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škód. 0 Výška škód: 0

-

počet a výšku škód v

EUR

(aj ked,

Stavby 2 - diel'ňa

odpovedepoistnikanaotázkypoist'ovatel'aprepoisteniemajetkukDodatku
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1,

Je Poist'ovaná stavba pre požadovanénebezpečenstvá poistná aj u iného poist,ovatel,a?
Nie,

Je poist'ovaná stavba alebo jej Časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udžiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
^r/ie.

J9 poist'ovaná stavba riadne prevádzkovaná?

Ano.

Riadne Prevádzkovaná stavbaje taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účelvzhl'adom na druh a popis
stavbY v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdžujúzamestnanci poisteného/poistníka alebo inej '

oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
4.

Požadujete zriadit' vinkuláciu?

5,

^/ie,

Uved'te Škodovýpriebeh na poist'ovanej stavbe za posledných 5 rokov
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škód 0 Výška škód. 0

-

počet a výšku škód v

EUR

(a1 ked,

Poistenie hnute!'ných vecí a prerušenia prevádzky
HV - HLAVNÝ og.Jexr t
1, SÚ Poist'ované hnutel'néveci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poist'ovatel'a?
Nie.

2.

SÚ Poist'ované hnutel'ne veci poŠkodenéa/alebo zničenéa/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
v prevádzkyschopnom stave?
tVie.

Požad ujete zriadil'

a

Nie.

vi

n

ku láci

u?

Uved'te Škodovýpriebeh na poist'ovaných hnutel'ných veciach za posledných 5 rokov
(aj ked' poistenie v tom čase nebolo dojedňané)
1EUR
Počet škód. 0 Výška škód: 0

-

počet a výšku škód

V Marcelovej dňa. 16.06.2017
Ervin Varga, starosta

Podpis (a pečiatka) poistníka

odpovedepoistnikanaotázkypoist'ovatel'aprepoisreniemajetkukDodatku
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G§N§§AtI
Asistenčnéslužby pre bytové domy 2017
(d'alej aj ,,Asistenčný list")

Yážený klient,
Generali Poist'ovňa, a. s. Vám v rámci poistenia bytových domov pripravila komplexný asistenčný program, ktoryí
Yám zabezpečínepretžitúpomoc v prípade náhlych a neočakávaných situácií týkajúcich sa spoloČných častí
Vášho bytového domu.

Asistenčnéslužby sú Vám k dispozícii nepretžite 24 hodin denne, 7 dnív týždni, 365 dniv roku,
AKO POSTUPOVAŤ v situácii, ked' potrebujete využit' asistenčné služby?

1.

2.
3.
4.
5.
6

Zavolajie na telefónne číslo:+421 2 5857 2266
Uved'te čísloVašej poistnejzmluvy, v ktorej sú dojednané Asistenčnéslužby pre bytové domy 2017
Uved'te Vaše osobné údaje - meno, priezvisko (resp. obchodný názov a lČO1
Uved'te adresu bytového domu, pre ktoni sú dojednané Asistenčnéslužby pre bytové domy 2017

.

Stručne opíšte vzniknutú situáciu a typ požadovanej asistenčnej služby.
Uved'te telefónne číslo,na ktorom budete zastihnutel'ný.

Podrobné informácie o rozsahu a podmienkach zabezpečenia asistenčných
v nasledujúcej časti tohto Asisteněného listu.

služieb sú uvedené

Článok 1
úvodnéustanovenia
1

Tento Asistenčný list je v prípade dojednania Asistenčných služieb pre bytové domy 2017 v poistnej zmluve
neoddelitel'nou súčast'ou poistne.1 zmluvy, dopÍňa znenie poistnej zmluvy a poistných podmienok a vzt'ahuje
sa na poistenie stavieb - bytových domov dojednané podl'a poistných podmienok VPP PPZ 14
Generali Poist'ovňa, a. s. zabezpečuje asistenčnéslužby prostredníctvom spoločnosti:
Europ Assistance s.r.o., lČo,,25287851, Na Pankráci 16581121, Nusle, 140 00 Praha4, Ceská republika.

Článok 2
Výklad pojmov

AslsTENčNÁ
cENTRÁLA

Europ Assistance s.r.o., lČO: 25287851, Na Pankráci 16581121, Nusle, 140 00 Praha
Česká republika. Asistenčná centrála zabezpečuje oprávneným osobám asistenčné

AslsTENčNÉ
sLUŽBY

odstránenie stavu núdze (okrem zablokovania dverí), odstránenie stavu núdze
(zablokovanie dverí), údržbaa bežnéopravy, stráženie bytového domu, poskytovanie
informácií.

BYTOVÝ DOM

stavba, ktorá má v liste vlastníctva uvedený druh stavby 500 - Bytový dom a zároveň je
spravovaná spoločenstvom vlastníkov bytových a nebytových priestorov poisteného
bytového domu na základe zmluvy o spoločenstve alebo správcovskou spoločnost'ou na
základe zmluvy o výkone správy bytového domu.

DERATlzÁclA

ničenie alebo obmedzovanie výskytu škodlivých hlodavcov, vrátane obmedzenia ich
prenikania do objektu.

4,

služby.

Asistenčné_služby_BD2017

_01 12017v.1

1l6

,

ti§§§RÁů1

DEzlNFEKclA

likvidácia choroboplodných zárodkov - súbor opatrení zneškodňujúcich mikroorganizmy
pomocou fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov.

DEztNSEKclA

ničenie alebo obmedzovanie výskytu škodlivéhohmyzu.

DRoBNÝ
MATERlÁL

HAVÁRlA

MlESTo
POSKYTNUTlA
ASlSTENČNÝCH
SLUŽlEB

OPRÁVNENÁ

osoBA

drobný montážny a tesniaci materiál použitý zmluvným dodávatel'om pri vykonaní
zmluvných prác (napr. tesnenie, tesniace vaty, skrutky, montážne peny). Za drobný
materiál sa nepovažujú súčiastky a náhradné diely s výnimkou základnej vložky a 2 ks
kl'účovpri odstraňovaní stavu núdze spósobeného zablokovaním dverí.
náhodná, nepredvídatel'ná porucha technického zariadenia určeného na prívod,
akumuláciu alebo odvod energií a médiínutných na obvyklé užívaniepoisteného
bytového domu (napr. havária vodovodného potrubia, havária kanalizačnéhopotrubia,
havária plynového potrubia alebo únik plynu, porucha elektroinštalácie, havária systému
vykurovania poisteného bytového domu) v dósledku ktorej došlo:
- k prerušeniu dodávky energií a médiív rozsahu znemožňujúcomobvyklé užívanie
poisteného bytového domu; a/alebo
- k úniku kvapalín či plynov, ktoni spósobil poškodenie poisteného bytového domu alebo
jeho stavebných súčastív rozsahu znemožňujúcom jeho obvyklé užívanie;
a ktorá zároveň zapríčinilavznik stavu núdze v poistenom bytovom dome.

adresa poisteného bytového domu, ktorá je v

poistne.1

zmluve uvedená ako miesto

porstenia pre poistený bytový dom.

poistení alebo poistník. Oprávnená osoba je povinná zmluvnému dodávatel'ovi
preukázat', či je oprávnená na vstup do príslušnýchčastíbytového domu, resp. zaistit'
na mieste vzniku poistnej udalosti osobu oprávnenú na vstup do príslušnýchčastí
bytového domu (napr. majitel'a alebo nájomníka bytu alebo nebytového priestoru,
príslušníkaPolicajného zboru SR), v ktorých je potrebné vykonat'zásah. Oprávnená
osoba nemá nárok na poskytnutie asistenčnej služby, ak pretrvávajú pochybnosti
o oprávnenosti vstupu do príslušnýchčastíbytového domu, v ktorych je potrebné

vykonat'zásah.

PolsTENí

vlastníci bytových a/alebo nebytových priestorov v poistenom bytovom dome

Po!sTNiK

osoba (íyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poist'ovatel'om poistnú zmluvu.

PolsŤoVATEť

sPoLočNÉ

zARlADENlA

BYTOVÉHO DOMU

SPoLočNÉčasrl
BYTOVÉHO DOMU

STAV NÚDZE

Generali poist'ovňa, a. s. , lČO. 35709332, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava.
Spoločnost' patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín
poist'ovn í vedeným IVASS.
zariadenia, ktoré sú určenéna spoločnéužívaniea slúžiavýlučne tomuto domu, a to aj
v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmá výt'ahy,
práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné
televízne antény, bleskozvody, komíny. vodovodné, teplonosné, kanalizačné,elektrické,
telefónne a plynové prípojky.

časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnost', najmá základy domu, strechy,
chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločnéterasy, podkrovia,
povaly, vodorovné nosné a izolačnékonštrukcre a zvislé nosné konštrukcie. Za
spoločnú čast' bytového domu sa nepovažuje pozemok, na ktorom je poistený bytový
dom postavený.
udalost', ktorá už vznikla a ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia na odvrátenie
prípadných škód na zdraví a/alebo na zmiernenie možnej škody na spoločných častiach
a/alebo spoločnÝch zariadeniach poisteného bvtového domu a/alebo na veciach v
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{iENTRéůl
spoločných častiach poisteného bytového domu z dóvodu priamej finančnej škody a
vzniknutá ako dósledok havárie alebo zablokovania dverí.

ZABEZPEČENlE
ASlSTENČNÝCH
sLUŽ!EB

forma poistného plnenia, ked'poist'ovatel'prostredníctvom asistenčnej centrály vykoná
úkony potrebné na poskytnutie asistenčnej služby oprávnenej osobe v rozsahu a za
podmienok uvedených v tomto Asistenčnom liste.

ZABLOKOVANlE
DVERí

udalost', pri ktorej došlo k zablokovaniu zámku hlavných vchodových dverí do
poisteného bytového domu, ked'kl'účeod priestorov zostali v zámku, alebo došlo k
zlomeniu kl'účovvo vnútri zámku, a ktorá spósobule vznik stavu núdze v poistenom
bytovom dome. Ak nastal stav núdze, považujú sazazablokovanie dveríaj prípady, ked'
kl'účeod priestorov nezostali vo vnútri zámku alebo nedošlo k ich zlomeniu vo vnútri
zámku (žv. zabuchnutie dverí).

ZMLUVNÉPRÁCE

práce, ktoré asistenčná centrála objednala u zmluvného dodávatel'a pre oprávnenú
osobu v rámci zabezpečenia asistenčných služieb.

zMLUVNÝ
DoDÁVATEl:

osoba (fyzická alebo právnická), ktorá poskytuje služby alebo vykonáva práce, ktoré sú
objednané asistenčnou centrálou a vykonávané pre oprávnenú osobu.

ZORGANlZOVAŤ

zabezpečenie asistenčných služieb asistenčnou centrálou. Akékol'vek náklady
zmluvného dodávatel'a spojené s poskytnutím služby alebo vykonaním práce (napr.
náklady na príjazd, odlazd, prácu, materiál) uhradízmluvnému dodávatel'ovi poistník z
fondu prevádzky, údžbya opráv poisteného bytového domu alebo poisteníz vlastných
prostriedkov.

ZORGANlZOVAŤ
A
UHRADlŤ

zabezpečenie asistenčných služieb asistenčnou centrálou. Asistenčná centrála uhradí
za jednu poistnú udalost' náklady na prílazd, odjazd, zmluvné práce a použitý drobný
materiálzmluvného dodávatel'a maximálne do výšky limitov uvedených v tomto
Asistenčnom liste pre jednotlivé typy asistenčných služieb. Náklady zmluvného
dodávatel'a na príjazd, odjazd, zmluvné práce a použitý drobný materiál zmluvného
dodávatel'a presahujúce limity uvedené v tomto Asistenčnom liste pre jednotlivé typy
asistenčných služieb a akékol'vek iné náklady zmluvného dodávatel'a spojené s
poskytnutím služby, vykonaním práce alebo použitím iného ako drobného materiálu
uhradí zmluvnému dodávatel'ovi poistník z fondu prevádzky, údžbya opráv poisteného
bytového domu alebo poisteníz vlastných prostriedkov.

článok s
Nárok na asistenčnéslužby
1. Oprávnená osoba má nárok na zabezpečenie asistenčných služieb počas doby účinnostipoistnej zm|uvy,
v ktorej sú dojednané Asistenčnéslužby pre bytové domy 2017. Pre nárok na zabezpečenie asistenčných
služieb ,,Odstránenie stavu núdze (okrem zablokovania dverí)" alebo ,,Odstránenie stavu núdze (zablokovanie
dverí)" musí byt' zároveň splnená podmienka, že k vzniku stavu núdze došlo počas doby účinnostipoistne1
zmluvy, v ktorej sú dojednané Asistenčnéslužby pre bytové domy 2017.
2, Oprávnená osoba má nárok na zabezpečenie asistenčných služieb len v prípade, ak boli služby
zabezpečené asistenčnou centrálou.
čtánok 4
Miesto poskytnutia asistenčných služieb
Miestom poskytnutia asistenčných služieb je adresa poisteného bytového domu, ktorá je

v poistnej zmluve

uvedená ako miesto poistenia pre poistený bytový dom, s výnimkou asistenčnej služby ,,Poskytovanie
informácií" ktorá je oprávnenej osobe poskytovaná telefonicky.
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Clánok 5
Typy asistenčných s!užieb
Asistenčná centrála zabezpečuje nasledujúce typy asistenčných služieb:

a)

odstránenie stavu núdze (okrem zablokovania dverí);

b)

odstránenie stavu núdze (zablokovanie dverí);

c)

údržbaa bežnéopravy;

d)
e)

stráženie bytového domu;
poskytovanie informácií.

Článok 6
Odstránenie stavu núdze (okrem zablokovania dverí)

1

V prípade vzniku stavu núdze, ktoni nebol spósobený zablokovaním dverí, asistenčná centrála na základe
požiadavky oprávnenej osoby zorganizuje a uhradí okamžitý zásah príslušnéhoodborníka (zmluvného
dodávatel'a) na mieste poistenia. V závislosti od charakteru stavu núdze sú zaist'ovaní odborníci so
špecializáciou: inštalatér,kúrenár, sklenár, plynár alebo elektrikár,
2. Asistenčná centrála uhradí náklady na.
a) prvých 120 minút zmluvných prác zmluvného dodávatel'a a použitý drobný materiál, maximálne
však 400 EUR za jednu poistnú udalost';
b) prijazd a odjazd zmluvného dodávatel'a do plnejvýšky (bez limitu),
3, Z asistenčných služieb sú vylúčenénáklady na iný ako drobný materiál Náklady na iný ako drobný materiál
uhradí zmluvnému dodávatel'ovi poistník z fondu prevádzky, údržbya opráv poisteného bytového domu
alebo poistení z vlastných prostriedkov.
4. Asistenčná služba sa nevzt'ahuje na:
a) stav núdze vzniknutý v drobných stavbách, budovách vo r4istavbe alebo rekonštrukcii;
b) vykonávanie údržby,bežných alebo preventívnych opráv;
c) stav núdze spósobený neodbornými, neoprávnenými alebo nepovolenými zásahmi zavinenými konaním
poistníka, poisteného alebo tretej osoby;

d) stav núdze spósobený vykonaním akýchkol'vek stavebných úprav alebo stavebných opráv;
e) stav núdze spósobený ako dósledok hrubej nedbanlivosti, úmyselného konania alebo trestnej

f)

g)
h)

činnosti

poisteného,
úhradu nákladov, ktoré presahujú príslušný limit plnenia uvedený v tomto Asistenčnom liste,
úhradu nákladov na iný ako drobný materiál, náhradné diely a súčiastky;
zásah odborníka mimo územia Slovenskej repub|iky.

Článok z
Odstránenie stavu núdze (zablokovanie dverí)
1. V prípade vzniku stavu núdze spósobeného zablokovaním dverí asistenčná centrála na základe požiadavky
oprávnenej osoby zorganizuje a uhradí okamžitý zásah zámočníka (zmluvného dodávatel'a) na mieste
poistenia,

2. Asistenčná centrála uhradí náklady na:
a) prvých 120 minút zmluvných prác zmluvného dodávatel'a a použitý drobný materiál, maximálne
však 200 EUR za jednu poistnú udalost';
b) prqazd a odjazd zmluvného dodávatela do plnej výšky (bez limitu).
3. Z asistenčných služieb sú vylúčenénáklady na iný ako drobný materiál. Náklady na iný ako drobný materiál
uhradí zmluvnému dodávatel'ovi poistník z fondu prevádzky, údržbya opráv poisteného bytového domu
alebo poistení z vlastných prostriedkov.

4. Asistenčná služba sa nevzt'ahuje na prípady uvedené v článku 6, bode 4. tohto Asistenčnéholistu a stav
núdze vzniknutý v bytových a nebytornich priestoroch bytového domu, ktoré nie sú spoločnými čast'ami alebo
spoločnými zariadeniami bytového domu.
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ÚOrZOa a bežnéopravy

Okrem prípadov stavu núdze asistenčná centrála na základe požiadavky oprávnenej osoby zorganizuje
zásah odborníka (zmluvného dodávatel'a) na mieste poistenia podl'a potrieb a požiadaviek oprávnenejosoby.
Asistenčná služba sa týka zásahu odborníkov so špecializáciou: inštalatér, kúrenár, plynár, elektrikár,
zámočník, sklenár, obkladač, pokryivač, klampiar podlahár, stolár, štukatér, maliar, lakovaČ, kominár, murár,
poknivač, upratovacie práce, st'ahovacie služby, služby spojené s dezinfekciou, dezinsekciou a deratizáciou,
Akékol'vek náklady zmluvného dodávatel'a spojené s poskytnutím služby alebo vykonaním práce (naPr.
náklady na príjazd, odjazd, prácu, materiál) uhradí zmluvnému dodávatel'ovi poistník z fondu prevádzky
údržbya opráv poisteného bytového domu alebo poisteníz vlastných prostriedkov.
Článok 9
Stráženie bytového domu
1.

2

Ak v dósledku poškodenia bytového domu spósobeného požiarom, vodou z vodovodných zariadenÍ, záplavy
alebo povodne nie je možná prevádzka bytového domu, alebo by jeho prevádzka znamenala ohrozenie
obyvatel'ov bytového domu, asistenčná centrála na základe požiadavky oprávnenej osoby zorganizuje
stráženie bytového domu, ktoný by inak ostal nezabezpečený proti neoprávnenému vstupu cudzích oSÓb,
zmluvným dodávatel'om podl'a potrieb a požiadaviek oprávnenej osoby.
Akékol'vek náklady spojené so strážením bytového domu zmluvným dodávatel'om uhradí zmluvnému
dodávatel'ovi poistník z fondu prevádzky, údržbya opráv poisteného bytového domu alebo poistení z
vlastných prostriedkov.

článok 1o
Poskytovanie informácii
Asistenčná centrála nazáklade požiadavky oprávnenej osoby poskytne oprávnenej osobe:

a)
b)
c)
d)

informácie o dostupnosti a službách remeselníkov;
kontakty na súdnych znalcov v odbore: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnutel'ností,
adresy a kontakty na lekársku pohotovost';
adresy a kontakty na útulky pre zvieratá.

Čtánok 1t
výluky
z asisteněných služieb
Všeobecné
Asistenčnéslužby sa nevzt'ahujú na:

a)
b)

c)

neplatnú poistnú zmluvu;
služby, ktoré nezabezpečila asistenčná centrála;
služby, ktoré boli poskytnuté v rozpore s pokynmi asistenčnej centrály;

d) škody, ktoré vznikli ako dósledok nezabezpečenia a nevykonania úkonov, opráv alebo
od

opatrení

porúčanýchasistenčnou centrálou na základe predošlej nterven cie.
i

Čtánok 12
Postup pri využivaní asistenčných služieb
(okrem poskytovania informácií)
1.

2.

Asistenčnúcentrálu sú oprávnení kontaktovat' poistení alebo poistník.
V prípade zistenia núdzového stavu v poistenom bytovom dome móže kontaktovať asistenčnúcentrálu aj iná
osoba.

Ak chce oprávnená osoba využit' asistenčnéslužby, kontaktuje asistenčnú centrálu na telefónnom čísle:
+42'l 2 5857 2266, ktorá je oprávneným osobám k dispozícii nepretžite, 24 hodín denne, 7 dnív týždni.
Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je oprávnená osoba povinná poskytnút' operátorovi asistenčnej centrály
nasledujúce informácie:
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a)
b)
c)
d)
e)

meno a priezvisko volajúcej oprávnenej osoby (resp. obchodný názov),
číslopoistnejzmluvy;
adresu bytového domu (miesto poistenia);
PoPis vzniknutej udalosti (v prípade stavu núdze) a typ požadovanej asistenčnej služby;
kontaktné telefónne číslo.

OPerátor asistenčnej centrály overí, či je volajúci oprávnenou osobou a či sa na uvedené poistnú zmluvu
vzt'ahujú asistenčnéslužby a oznámi výsledok zistenia volajúcemu.
6. Ak je volajÚci oprávnenou osobou a na uvedenú poistnú zmluvu sa vzt'ahujú asistenčné služby, operátor
asistenČnej centrály informuje oprávnenú osobu, aký typ asistenčnej služby mu zabezpečí a v akom rozsahu,
t.j. informuje oprávnenú osobu o limitoch platných pre danú asistenčnúslužbu, o celkovom priebehu
asistenČnej sluŽby a o tom, že objednanie asistenčnej služby u zmluvného dodávatel'a mu bude ešte
dodatočne potvrdené.

7. OPerátor asistenčnej centrály vyhl'adá vhodného zmluvného dodávatel'a a vyšle ho na uvedené miesto
Poistenia. Zmluvnému dodávatel'ovi poskytne kontaktné údaje oprávnenej osoby a požiada zmluvného

dodávatel'a, aby bez zbytočného odkladu kontaktoval oprávnenú osobu.
Operátor asistenčnej centrály kontaktuje oprávnenú osobu a informuje ho o zabezpečeníasistenčnej služby
a o PredPokladanom čase príjazdu zmluvného dodávatel'a na uvedené miesto poistenia.
9. Operátor asistenčnej centrály kontaktuje oprávnenú osobu v dobe. ktorú mu oznámil zmluvný dodávatel ako

8

PredPokladaný čas zásahu a overí, či zmluvný dodávatel' prišiel na uvedené miesto poistenia a či zásah
Prebieha. Ak nie, operátor asistenčnej centrály bude urgovat' zmluvného dodávatel'a a následne bude
oPrávnenú osobu informovat' o novom predpokladanom čase príjazdu zmluvného dodávatel'a na uvedené
miesto poistenia.

10, Alternatívny postup k postupu uvedenému v bodoch 7., 8, a 9. je taký. že operátor asistenčne1 centrály
oPrávnenú osobu informuje, že oprávnená osoba má opátovne kontaktovat' asistenčnúcentrálu v prípade,
ak oPrávnenú osobu nebude do 45 minút kontaktovat' zmluvný dodávatel', operátor asistenčnej centrály
bude následne urgovat' zmluvného dodávatel'a. V opačnom prípade bude asistenčná centrále považovat'
1

1

1

zásah za riadne prebiehajúci.
OPerátor asistenčnej centrály kontaktuje oprávnenú osobu po ukončení zásahu a overí, či bol zásah riadne

vykonaný.

článok t3
Postup pri využívaníasistenčných služieb
(poskytovanie informácií)
Asistenčnúcentrálu sú oprávnení kontaktovat' poistení alebo poistník.

2. Ak chce oPrávnená osoba využit' asistenčnéslužby, kontaktuje asistenčnú centrálu na telefónnom čísle:
+421 2 5857 2266, ktorá je oprávneným osobám k dispozícii nepretžite, 24 hodín denne, 7 dnív týždni.
3. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály 1e oprávnená osoba povinná poskytnút' operátorovi asistenčhej centrály

nasledujúce informácie.
meno a priezvisko volajúcej oprávnenej osoby (resp. obchodný názov);
čís|opoistnej zmluvy,
informácie potrebné na poskytnutie požadovanej informácie a/alebo kontaktu;
kontaktné telefónne číslo.
4. OPerátor asistenčnej centrály overí, či je volajúci oprávnenou osobou a či sa na uvedené poistnú zmluvu
vzt'ahujú asistenčnéslužby a oznámi výsledok zistenia volajúcemu.
5. Ak je volajÚci oPrávnenou osobou a na uvedenú poistnú zmluvu sa vzt'ahujú asistenčné služby, operátor
poskytne požadovanúinformáciu a/alebo kontakt.

a)
b)
c)
d)

Článok,t4
všeobecnéustanovenia
AsistenČná centrála je oPrávnená vyžiadat'si od oprávnenej osoby akékol,vek informácie, ktoré móžu byt,
potrebné na zabezpečenie asistenčných služieb.

Tieto Asistenčnéslužby pre bytové domy 2017 nadobúdajúúčinnost'01 ,O1,2O''7.
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A. MAJETKoVÉ Po|sTENIE

NiŽŠieuvedené dojednania sú neoddelitel'nou súčast'oupoistnej zmluvy, Uopíra;o znenie poistnej
zmluvy a poistných podmienok a vzt'ahujú sa na poistenia dojednané podlb poistnýóh podmienok VPp

PPZ14 aVPP PPKL

14.

1, Atmosférické zrážky
Pre poistené stavby sa

dojednáva rozšírenie

poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom

atmosférické zrážky,

Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom

do poistenej stavby vnikli cez strechu,

obvodové

steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné

stavebné súčasti.
Poist'ovatel' poskytne poistné plnenie len v prípade, ak
je stavba zo všetkých strán uzavretá, pravidelne
udržiavaná, v dobrom technickom stave (nepoškodená
strecha, priechodný/nezanesený systém odvádzajúci
zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými
otvormi a pod.).
Poistenie podl'a tohto bodu sa nevzt'ahuje na škody
spósobené alebo vzniknuté na:

-

nosných častiach obvodových stien nad resp.

pod úrovňou zeme,

konštrukčných častiach umiestnených z
vonkajšej strany (omietka, farebný náter, izolácie,
obklady atd'),

-

strešnej krytine alebo iných

konštrukčných dieloch stavby,

vonkajších

-

akýchkol'vek rozostavaných stavbách
(budovách vo výstavbe).
Ak nie je v poistnej zmluve do.1ednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu je 3,000 € so spoluúčast'ou 30 €.

2,

Spodná voda a spátné vystúpenie vody
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa dojednáva
rozšíreniepoistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci.
zvýšenou hladinou spodnej vody spósobené
ako bezprostredný následok záplavy alebo povodne,
vrátane záplavy a povodne mimo miesta poistenia,

-

spátným vystúpenímvody

z

funkčného

kanalizačného potrubia spósobené ako bezprostredný
následok záplavy alebo povodne, vrátane záplavy a

povodne mimo miesta poistenia.
Poistenie podl'a tohto bodu sa nevzt'ahuje na budovy
vo výstavbe.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčast'ou 30 €.

3.

Voda z vodovodných zariadení
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom voda z vodovodných zariadení, sa
dojednáva, že poist'ovatel'poskytne poistné plnenie aj
pri:

-

poškoden í

privádzajúceho

potrubia

vodovodného zariadenia, odvádzajúceho potrubia
alebo potrubia, či vykurovacích telies ústredného,
etážového,dial'kového kúrenia alebo solárnych

systémov poistenej budovy, kotla

ústredného,

etážového alebo dial'kového kúrenia, armatúr a

zariadení poistenej budovy pripojených na potrubie, ak
ku škode došlo z dóvodu ich prasknutia alebo lomu.
Ďale.1 sa dojednáva, že poist;ovatel' poskytne poistené
plnenie aj za náklady na vyhl'adanie príčinyvzniku

škody a uvedenie stavby do póvodného stavu pri
škodách spósobených vodou z vodovodných

zariadení.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie
podl'a tohto bodu je 500 € so spoluúčast'ou 30 €.

4.

Vandalizmus
Pre poistené stavby, vlastné hnutel'né veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšíreniepoistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci

poistným nebezpečenstvom vandalizmus.
Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie
poistenej veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci
tret'ou osobou (páchatel'om),
Poistnou udalost'ou nie je, ak bola škoda pósobená
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.
Poškodením alebo zničenímpoistenej veci však nie je

nepriaznivá zmena jeho povrchu (poškriabanie,
nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).
Poistenie podl'a tohto bodu sa nevzt'ahuje na škody
spósobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách,
neónových trubiciach (a obdobných zariadeniach) a
markízach (vysunutých strieškach nad vstupom alebo

výkladom)
S u
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Poistenie podl'a tohto bodu sa nevzt'ahuje na budovy

Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch
ked' k vniknutiu došlo nezisteným spósobom napr,
bez stóp násilia, použitímzhodného kl'úča,
Poistenie v zmysle tohto sa nevzt'ahuje na zbrane a
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. l., bod 4.
písm. a), b), c) VPP PPKL 14 a na obsah automatov
5. |ndukcia a prepátie
uvedený v čl. l., bod 4., písm. f)VPP PPKL 14.
Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade Dalej sa dojednáva, že poist'ovatel' poskytne poistné
poistnej udalosti spósobenej úderom blesku plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu
poist'ovatel' poskytne poistné plnenie aj za škody poistenej veci došlo v dós|edku dopravnej nehody
a
spósobené indukciou alebo prepátím na elektrických zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená
alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčast'ou po|íciou, Za dopravnú nehodu sa pre účelytohto
alebo príslušenstvompoistenej stavby.
poistenia nepovažuje poškodenie dopravrtého
Poistenie podl'a tohto bodu sa nevzt'ahuje na budovy prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa
vo výstavbe.
dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
vlastných hnutel'ných vecí, ak k odcudzeniu došlo v
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčast'ou 30 €.
vykonávajúceho predmetnú dopravu. Právo na
poistné plnenie vznikne poistenému len za
6. Hnutel'né veci mimo miesta poistenia
predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti
Pre poistené vlastné hnutel'né veci sa dojednáva, že zbavený možnosti sa o poistené veci starat'.
za miesta poistenia sa okrem miest poistenia Poistenie v zmysle tohto sa nevzt'ahuje na zbrane a
uvedených v poistnej ztnluve rozumejú aj adresné strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. l,, bod 4.
miesta poistenia na územíSlovenskej republiky, na písm a), b), c) VPP PPZ 14 a na obsah automatov
vo výstavbe,
Ak nte je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
Iimit poistneho plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčast'ou 30 €.

ktonich poistený na základe písomnej zmluvy
vykonáva objednanú čin nost'.
Ak nie je v poistnej zmluve do.1ednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu 1e 1,000 € so spoluúčast'ou 30 €,

7,

Veci dopravované v MV
Pre poistené vlastné hnutel'né veci, pre ktoré je
dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej
veci poistným nebezpečenstvom odcudzenie, ktonim
sa pre účelytohto bodu rozumie krádež vozidla,
krádež vlámaním sa do vozidla a lúpežnéprepadnutie,
sa dojednáva, že pokial' sú poistené veci z

prevádzkových dóvodov prevážané vlastným
motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na
vlastný účetpoisteného, za miesto poistenia sa

považule a.1 vnútorný priestor vlastného motorového

vozidla nachádzajúceho
republiky.

sa na

územíSlovenskej

Z

poistenia odcudzenia poskytne poist'ovatel' poistné
plnenie len za podmienky, ak sa poistené veci v dobe

poistnej udalosti prertkázatel'ne nachádzali v
batožinovom alebo nákladnom priestore riadne

uzatvoreného a uzamknutého motorového vozidla.
Ďalej sa dojednáva, že pokia|' nebude motorové
vozidlo umiestnené na nepretžite stráženom
parkovisku, poist'ovatel' poskytne poistné plnenie len v
prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase medzi 6.
až 22. hodinou,

Za

nákladný priestor

sa

nepovažuje vol'ná ložná

plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.

S
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uvedený v čl. l., bod 4., písm. f)VPP

PPZ

14.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčast'ou 30 €.

8.

Stavebné súěasti a anténne systémy
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistné
krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci - stavebných súčastía anténnych systémov -

poistným nebezpečenstvom víchrica.
Poistenie podl'a tohto bodu sa nevzt'ahuje na budovy
vo výstavbe,
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu je 700 € so spoluúčast'ou 30 €.

9.

Búrlivý vietor
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom víchrica, sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivý

vietor.

Búrlivým vetrom

dosahujúce

sa

rozumie prúdenie vzduchu
nichlost' 60 km/hod.,

v mieste poistenia

resp. 16,6 m/s a viac.
Poistenie podl'a tohto bodu sa nevzt'ahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčast'ou 30 €.

2l4
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Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny

-'1-::;-=-= -a:e,.v vtastné hnutel'né veci a vlastné limitpoistnéhoplneniaza jednopoistnéobdobiepodl'a

-.,;:..::^aua rozšíreniepoistného krytia pre tohtobodulet.OOO€sospoluúčast'ou30€.
::s(30enla alebo zničenia poistenej veci
:: s:-., - ^ebezpeČenstvom dym.
12. Yeci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a
]-,-o:n sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočkyvo
historickej hodnoty
.,zouchu ako výsledok nedokonalého spal'ovania, Pre poistené vlastné hnutel'né veci sa dojednáva
náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie, rozšíreniepoistného krytia pre prípad poškodenia
spal'ovanie alebo varenie v dósledku ich poškodenia, alebo zničenia poistenej veci
vlastných vecí
nesPrávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty
v mieste Poistenia. Poistenie sa však nevzt'ahule na poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli dojednané pre

--}::.
-,

:z:

škody vzniknuté dlhodobým pósobením

dymu.

poistené hnutel'né veci.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit Poistného plnenia za jedno poistné obdobie podl'a limit poistneho plnenia za jedno poistné obdobie podl'a
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčast'ou 30 €.
tohto bodu je 1 0O0 € so spoluúčast'ou 30 €.

11, ZámkY vstupných

Pre

dverí
sa dojednáva

Ak nie je v poistne1 zmluve dojednané inak, maximálny

poistené stavby

Poistného krytia

o

rozšírenie súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné
náhradu nákladov na výmenu obdobie podl'a tohto oddielu A, Majetkové poistenie je

cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku
kl'účadošlo v súvislostís poistnou udalost'ou,

strate 3.000

€.

B. PolsTENlE zoDPoVEDNosTl zA ŠKoDU

NiŽŠieuvedené dojednania sú neoddelitel'nou súčast'oupoistnej zmtuvy, Oopíralri znenie poistnej
zmluvy a vŠeobecných poistných podmienok a vzt'ahujú sa na poistenie dojednané podl'a Všeobecných
Poistných podmienok poistenia zodpovednostiza škodu spósobenú ěinnost'ou poisteného VPPVZ14.
Pokial' je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti

rozsahuVPPVZ14,poisteniesarozširujeaj

časti Superdoložky ProFi 201 4,

1, Poistenie zodpovednosti za

za škodu spósobenú činnost'ou poisteného v
opripoistenia,uvedenépodporadovými číslami1.,2.,3. a4.tejto
škodu

spósobenú odcudzením vecí vnesených
odIožených

a

kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a

zbierky a kl'úče.

Poistenie sa d'alej nevzt'ahuje na prípady, kedy za
škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná
osoba vykonávajúca činnost' pre poisteného,

Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu VPP VZ
14 sa rozširuje aj o zodpovednost'za škodu vzniknutú
odcudzením vnesených a odložených vecí.
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými
osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí
alebo ktoré boli za tým účelomodovzdané poistenému
alebo niektorému z pracovníkov poisteného
odloženéveci sú veci tretích osób, ktoré boli odložené
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa

spoluúčastidojednanej pri poistení zodpovednosti za
škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia 350,00
€ na jedno poistné obdobie.

činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené

2.

obvykle odkladalú

v

prípade ak

je s

prevádzkou

odkladanie vecí.

Poistenie sa však nevzt'ahuje na akékol'vek motorové
vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a

mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené,
neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty,

vkladné a šekovéknižky, platobné karty a iné podobné

dokumenty predstavujúce finančnú(nominálnu)
hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej
S
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Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že

škodová udalost' bola bezodkladne nahlásená polícii.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná
udalost' nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie sa do.1ednáva v rámci poistnej sumy a

Poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú
inak ako na zdravi, usmrtením, poškodením

alebo zniěením

Odchylne od čl. ll. ods. 1 . VPP VZ 14 sa dojednáva,
že poistenie sa vzt'ahuje na zodpovednost' za škodu
vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo

zničenímveci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve
alebo v užívaní,

3l4

G§N§aAtI
P,e]:3< accrr vzniku práva na plnenie

z
v
,3zsa^- tonto ustanovenia
1e, že ku vzniku škody
sí3.cva udaiost) došlo v dobe trvania poistenia v
s-v]slosti s poistenou činnost'ou alebo vzt'ahmi z tejto
:, n

poistenia

nostr vyp|ývalúcimi

Poistenie sa však nevzt'ahuje na zodpovednost' za

škodu vzniknutú omeškaním splnenia
povinnosti.

zmluvnej

Dalej sa poistenie nevzt'ahuje na zodpovednost' za
schodok na finančných hodnotách, ktoných správou
bol poistený povereňY, a na zodpovednost'za škodu
vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi.
Poistenie sa rovnako nevzt'ahuje na zodpovednost'za

škodu spósobenú poisteným ako

členom
predstavenstva či dozornej rady akejkol'vek obchodne1
spoločnosti.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalost' nastala na územíSlovenskej republiky.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojeónanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom

poistení zodpovednosti
rozsahu.

Pokial' nie

je v

za škodu v

základnom

poistnej zmluve dohodnuté inak,

poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.

4, Poistenie náhrady nákladov zdravotnej
poist'ovne a náhrady nákladov Socialnej

poist'ovne
Odchylne od poistných podmienok VPP YZ 14 sa
ustanovuje, že poistenie sa vzt'ahuje:
a) na náhradu nákladov vynaIožených zdravotnou
poist'ovňou na zdravotnú starostlivost' v prospech
zamestnanca poisteného,
b) na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou
poist'ovňou formou dávok sociálneho poistenia v
prospech zamestnanca poisteného, v dósledku

pracovného úrazu alebo choroby z povolania
zapríčineného/nejnedbanlivostným protiprávnym

konaním poisteného,
Toto poistenie sa však vzt'ahuje len na prípady, ked'sa
na zodpovednost'za škodu pri pracovnom úraze alebo

Pokial' nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 350,00 € na

prt chorobe z povolania, ku ktonim sa náklady na
zdravotnú starostlivost' alebo náklady vynaložené
Sociálnou poist'ovňou formou dávok sociálneho

3.

zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom
úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v

rozsahu,

1edno poistne obdobie.

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach
užívanýchpoisteným
Odchylne od čl lll ods. 1. písm g) VPP VZ 14 sa
dojednáva, že poistenie sa vzt'ahuje na zodpovednost'
za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa však nevzt'ahuje na škody vzniknuté
opotrebením, nadmerným mechanickým zat'ažením a
chybnou obsluhou vyššieuvedených vecí, tiež na
škody vzniknuté na akýchkol;vek motorových
vozidlách, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa d'alej nevzt'ahuje na škody vzniknuté

stratou veci

Poistenie

sa uzaviera pre

prípady, kedy škodová

udalost' nastala na území Slovenskej republiky.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojédnáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčastidojeónanej pri

poistenia viažu, vzt'ahuje zákonné

poistenie

dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu
alebo bola zistená choroba z povolania.

Poistenie

sa uzaviera pre prípady, kedy

udalost' nastala na územíSlovenskej republiky.

škocJová

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základ-nom

rozsahu.

Pokial' nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.

Ak nie je v

poistnej zmluve dojednané inak,
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za
jedno poistné obdobie podl'a tohto oddielu B.
Poistenie zodpovednosti za škodu je 1.000 €.

Táto Superdoložka ProFi 2014 nadobúda účinnost'27.6,2014.

Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská
e-mail: generali@genetali.§!,
lv]ryw 9en9rali,sk, zapísaná v obchodnom registri Ókresného súdu Bratislava l,
oddiel; Sa, vložkač.:1325/8, lčO: 35 7og332,Dlč.2o21lo0487,"lč opi:šxžozrcoo4l7,
Č, Ú..004813411210200, lBAN: SK35 o2oo 0o0o 0o0o 481341u,
swtrr, SUBASKBX. Spoločnost,patrído
skuPinY Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poist,ovní
vedenom ;VASS.
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Superdoložka pre poistenie bytových domov 2016
'. jŠe uvedené dojednania sú v prípade dojednania poistného nebezpečenstva Superdoložka pre poistenie
:.,iových domov 2016 (SD BD 2016) v poistnej zmluve neoddelitel'nou súčast'oupoistnej zmluvy, dopíRalu
znenie Poistnej zmluvY a Poistných podmienok a vzt'ahujú sa na poistenie stavieb bytovýcň domov dojednané
podla poistných podmienok VPP PPZ 14
Poistenie Podl'a tejto SuperdoloŽky pre poistenie bytových domov 2016 sa nevzt,ahuje na bytové domy, pre ktoré
nebolo dojednané poistné nebezpečenstvo Superdoložka pre poistenie bytových domov 20i6 (SD aĎ zoto1.

Ak nie je v ZvláŠtnYch dojednaniach pre poistenie stavieb tejto poistnej zmluvy uvedené inak, platia nasledujúce
ustanovenia tejto doložky.

1,

2.

Atmosférické zrážkv

Pre poistené bytové domy sa dojednáva poistenie pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom atmosférické zrážky.
Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch. pričom
do poisteného bytového domu vnikli cez strechu,
obvodové steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere
alebo iné stavebné súčasti,pred ich dopadom na

zemský povrch,

bez vplyvu iného poistného

nebezpečenstva.
Poist'ovatel' poskytne poistné plnenie len v prípade, ak

spodná voda a spátné vvstúpenie vodv
Pre poistené bytové domy, pre ktoré je dojednané
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom záplava a
povodeň, sa dojednáva poistenie pre prípad
poškodenia alebo zničenia poistenej veci:

-

vrátane záplavy
poistenia;

Poistenie sa nevzt'ahuje na škody spósobené alebo

vzniknuté na.

-

-

vniknutím zrážok do bytového domu cez
neuzavreté okná dvere alebo iné stavebné
súčasti;

dósledku rozpadávajúcej sa alebo inak
poškodenej strešnej krytiny,
nosných častiach obvodových stien nad resp. pod
úrovňou zeme;
v

konštrukčných častiach umiestnených na
vonkajšej strane bytového domu (omietka,
farebný náter, izolácie, obklady atd'.);

- strešnej krytine alebo iných vonkajších
konštrukčných dieloch stavby;
- akýchkol'vek budovách vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,

poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie do výšky dojednanej poistnej
sumy pre poistenú vec, ntaximálne však 1.000 € (limit
plnenia), so spoluúčast'ou 30 €.

povodne mimo miesta

vystúpenímvody z funkčného
kanalizačnéhopotrubia spósobené ako

poistený bytový dom zo všetkých strán uzavretý,
pravidelne udržiavaný. s nepoškodenou strechou,

otvormi

a

- spátným

bezprostredný následok záplavy alebo povodne,

.1e

priechodným (nezaneseným) systémom odvádzajúcim
zrážkovúvodu a nepoškodenou fasádou s utesnenými

zvýšenou hladinou spodnej vody spósobené ako
bezprostredný následok záplavy alebo povodne,

vrátane záplavy
poistenia

a

povodne mimo

miesta

Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo

rekonštrukcii,

Ak nie je

v poistnej zmluve dojednané inak
poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie

za jedno poistné obdobie do výšky dojednanej poistne.1
sumy pre poistenú vec, maximálne však 1.000 € (limit
plnenia), so spoluúčast'ou 30 €.

3.

Voda z vodovodnÝch zariadení
Pre poistené bytové domy, pre ktoré je dojednané
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom voda z
vodovodných zariadení, sa dojednáva, že poistenie sa
vzt'ahuje aj na škody spósobené alebo vzniknuté:
- spátným vystúpením vody zodpadových potrubí
a kanalizácie;
- na privádzajúcom potrubí vodovodného zariadenia,
odvádzajúcom potrubí, potrubí alebo vykurovacích
telesách ústredného, etážového, dial'kového kúrenia
alebo solárnych systémov poisteného bytového domu,
kotle ústredného, etážového alebo dial'kového
kúrenia, armatúrach a zariadeniach poisteného
bytového domu pripojených na potrubie, ak ku škode
došlo z dóvodu ich akéhokol'vek prasknutia alebo
lomu.

Su perdoložka_B D_20
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: : .-=-: s,; revzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo

Sprejerstvom sa rozumie poškodenie poistenej veci

!l

farbou.

- e je v poistnej zmluve dojednané inak,
:: stovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za,1edno poistnó obdobie do výšky dojednanej poistnej
sumy pre poistenú vec (resp. zníženéholimitu plnenia
pre poistné nebezpečenstvo voda z vodovodných
zariadení, ak je dojednaný).

4,

Búrliuúvietor

Pre poistené bytové domy sa dojednáva poistenie pre

prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom búrlivý vietor.

Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu
dosahujúce v mieste poistenia ýchlost' minimálne 60
km/hod,, resp. 16,6 m/s,

Poistenie sa nevzt'ahule na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.

5.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je
nahlásenie škody Policajnému zboru SR, pričom
podmienka prekonania prekážky nemusí byt' splnená.
Poistnou udalost'ou nie .;e, ak bola škoda spósobená
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.
Poškodením alebo zničenímpoistenej veci však nie je
nepriaznivá zmena jeho povrchu (napr. poškriabanie,
nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie).
Poistenie sa nevzt'ahuje na škody spósobené alebo
vzniknuté na sklách, zrkadlách, neónových trubiciach
a markízach (vysunutých strieškach nad vstupom
alebo výkladom).
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.

Ak nie Je

v poistnej zmluve dojednané inak,
poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 1.000 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

Spreierstvo s ochrannÝm náterom

Pre poistené bytové domy sa dojednáva poistenie pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom sprejerstvo.
Su perd oložka_B D_20

Poist'ovatel' poskytne poistné plnenie len v prípade, ak

čast' bytového domu poškodená sprejerstvom bola
v čase vzniku poistnej udalosti ošetrená špeciálnym
ochranným náterom (tzv. antigrafiti náter), ktorého
vlastnosti zaručujúmožnost' odstránenia farby umytím,
resp. iným spósobom určeným výrobcom, bez potreby
obnovy náteru.
Poist'ovatel' poskytne náhradu primeraných nákladov

na odstránenie farby umytím, resp. iným spósobom
určeným výrobcom antigrafiti náteru, bez potreby
obnovy náteru.

Poistenie sa nevzt'ahuje na náhradu nákladov na
prema l'ovan ie poškodených častínový m náterom.

Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.

Ak nie je

Vandalizmus

Pre poistené bytové domy sa dojednáva poistenie pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
oorstným nebezpečenstvom vandalizmus.
Vandal zmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie
oo Stene] veci úmyselným poškodzovanímcudzej veci
lretou osobou (páchatelom).

6.

úmyselným postriekaním/pomal'ovaním/pokreslením

1 6
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v poistnej zmluve dojednané inak,
poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie

za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 1.000 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €,

7.

Estetické poškodenie

Pre poistené bytové domy sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu primeraných nákladov na

odstránenie estetického poškodenia poistenej veci.
Estetickým poškodením poistenej veci sa rozumie
vizuálne poškodenie poistenej veci napr. sprejerstvom,
oblepením plagátmi poškriabaním, pričom funkčné
vlastnosti poistenej veci ostávajú zachované.
Poist'ovatel' poskytne náhradu primeraných nákladov
na odstránenie estetického poškodenia poistenej veci

len do výšky primeraných nákladov na opravu,
premal'ovanie alebo vyčistenie poškodenej časti
poisteného bytového domu, ktorá bola esteticky
znehodnotená. Za znehodnotenú čast' poisteného
bytového domu sa považuje vždy len konkrétne
podlažie (podlažia) poisteného bytového domu, ktoré
bolo esteticky poškodené.
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.

Ak nie je

v poistnej zmluve dojednané inak,
poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie

za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 250 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

8.

Krádež stavebnÝch súčastí

Pre poistené bytové domy sa dojednáva poistenie pre

prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci

stavebných súčastíbytového domu

-

konaním
páchatel'a, ktoré smerovalo ku krádeži poistenej veci.

2l4
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=:=- : sa tiež vzt'ahuje na krádež stavebných
:,:=S: 3olsteného bytového domu, ak páchatel'pri
.,=:ež deštrukčneprekonal minimálne dva
-e,ozoberatel'né spoje alebo sa pred§im vlámal cez
, adne
uzamknuté dvere či okná (ak ide o vnútorné

stavebné súčasti).
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika,

Ak nie je

v

poistnej zmluve dojednané inak,

poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 1.00O €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

9.

Náhodné rozbitie skla
Pre poistené bytové domy sa dojednáva poistenie pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistene1 veci
pevne zabudovaných sklenených súčastíbytového

domu náhodným rozbitím.

Poistenie sa nevzt'ahuje na škody spósobené alebo

vzniknuté:

-

pri doprave, premiestňovaní, demontáži, monlaži

a oprave poistenej veci:
v dósledku výrobnej vady skla;

- úmyselným konaním alebo

úmyselným
opomenutím poisteného, osoby poistenému
blízkej alebo inej osoby konajúcej na podnet
alebo s vedomím poisteného;
- na rámoch a osadeniach.
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.

Ak nie ]e

v

poistnej zmluve dojednané inak,

poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie maximálne do výšky i.OOO C
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

odstránenie havarijného stavu v poistenom bytovom
dome, a Io za prácu a použitý materiál pohotovostne1

služby (inštalatér, kúrenár, plynár,

elektrikár,

zámočník,sklenár)
Havarijným stavom sa rozumie havária vodovodného,
kanalizačného, plynového potrubia alebo únik plynu,

havária systému ústrednéhokúrenia, porucha

elektroinštalácie, ktoré zapríčiňujúvznik stavu núdze

v

poistenom bytovom dome, ktoni

si

vyžaduje

okamžité opatrenia na zmiernenie možnej škodv na

spoločných častiach poisteného bytového domu
na veciach v spoločných častiach poisteného

alebo

bytového domu.
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.

Ak nie je

v

poistnej zmluve dojednané inak,

poist'ovatel'poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie

za jedno poistné obdobie maximálne za 1

zásah

pohotovostne.1 služby a maximálne do výšky 200 €
riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

(1.

12.

Pre poistené bytové domy sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu primeraných nákladov na

vyhl'adanie príčinyvzniku škody na poistenej veci
a búracie práce priamo súvisiace s vyhl'adaním príčiny

vzniku škody.

Poistenie sa nevzt'ahu.le na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.

Ak nie je

v

poistnej zmluve dojednané inak

poistovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 1 000 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

13. Nákladv na doěasné náhradné ubvtovanie
Pre poistené bytové domy sa dojednáva rozšírenie
Pre poistené bytové domy sa dojednáva poistenie pre poistného krytia o náhradu primeraných
nákladov na
prípad akéhokol'vek poškodenia alebo zničenia dočasnénáhradné ubytovanie poisteného
a členov
poistenej veci divo žijúcimvtáctvom a inými divo jeho domácnosti počas
doby odstraňovania poistnej
žijúcimizvieratami, ktoré nastane náhle a nečakane udalosti.
1o.

a nie je dalej vylúčené.
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.

Ak nie je

v

poistnej zmluve dojednané inak,

poist'ovatel'poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie do výšky dojednanej poistnej
sumy pre poistenú vec, maximálne však 1.000 € (limil
plnenia), so spoluúčast'ou 30 €.

1í.
Pre poistené bytové domy sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu primeraných nákladov na
Superdoložka_BD_201
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Poist'ovatel' poskytne poistné plnenie len v prípade, ak
na dočasnénáhradné ubytovanie po poistnej udalosti

udelil písomný súhlas.
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika,

Ak nie je

v poistnej zmluve dojednané inak,
poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie

za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 1.000 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

3l4

tiENTRAtl
!

17. stroiné. elektrické a elektronické zariadenia
sa dojednáva, že
=-: :] s:ene bytové domy sa dojednáva rozšírenie Pre poistené bytové domy
q
d'alej vymenované
poistenia
sú
predmetom
na
primeraných
nákladov
: : -<:-e^o krytra o náhradu
zariadenta
a
elektronické
elektrické
strojné,
spoločné
domácnosti
zariadenia
:::asne skladovanie
príslušenstva
ich
vrátane
domu
poisteného
bytového
počas
priestoroch
doby
v
náhradných
:c steného
(ucelené systémy) určenéna spoločnéužívanie
odstraňovania následkov poistnej udalosti.
'

lraxladv na dočasnéskladovanie

Poist'ovatel' poskytne poistné plnenie len v prípade, ak
na dočasnéskladovanie zariadenia domácnosti
poisteného v náhradných priestoroch udelil písomný
súhlas.
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcit.

Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.
v poistnej zmluve do.1ednané inak,

Ak nie je

poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 1.000 €
(1, rizlko) so spoluúčast'ou 30 €.

15. Nákladv na vÝmenu zámkov dverí
Pre poistené bytové domy sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu primeraných nákladov na
výmenu zámku dverí poisteného bytového domu, ak

ku strate kl'účaod

predmetného zámku došlo

v súvislosti s poistnou udalost'ou.

Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo

rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika,
Ak nie Je v poistnej zmluve dojednané inak,
poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 1.000 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

16. Prístreškv smetnÝch stoiísk
Pre poistené bytové domy sa dojednáva, že
predmetom poistenia sú a1 prístrešky smetných
stojísk, ktoré sú vedl'ajšími stavbami poisteného
bytového domu.

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo
zničenia poistenej veci poistnými nebezpečenstvami
uvedenými v čl. ll bodoch 1. a 2.VPP PPZ 14.
Poistenie sa nevzt'ahuje na prístreškysmetných
stojísk vo výstavbe alebo rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.

Ak nie je

v

poistnej zmluve dojednané inak,

poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie

za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 500 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

a slúžiacevýlučne poistenému bytovému domu:
elektromagnetický zámok vchodových dverí;
audio a video vrátnik vchodových dverí;
systém ústredného kúrenia;

-

anténny systém,
osobný výt'ah;
automatická garážová brána;
kamerový systém;
elektrická požiarna signalizácia (EPS);

elektrickázabezpečovacia signalizácia (EZS);

kolektory využívalúceslnečnúenergiu (napr

fotovoltické panely);
- prípojky inžinierskych sietí do vzdialenosti 5 m od
poisteného bytového domu.
Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo
zničenia poistenej veci:
- chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo
výrobnou vadou poistenej veci;
- pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny alebo

-

podtlakom;

nedostatkom vody v kotle;

nevyváženost'ou alebo roztrhnutím odstredivou

silou;

vniknutím cudzieho predmetu;

skratom, prepátím, chybou izolácie, korónou,

mechanickým namáhaním

spósobeným

elektrickým prúdom, indukčným účinkomblesku;
- zlyhaním meracích, regulačných alebo
zabezpečovacích zariaden í;
- neodborným zaobchádzaním, nesprávnou
obsluhou, úmyselným poškodenímtret'ou osobou,
neši kovnost'ou, nepozornost'ou, ned balost'ou.
Poistenie sa vzt'ahuje len na poistené veci, ktoré sú
funkčné,riadne udržiavané, pravidelne servisované
v súlade s pokynmi výrobcu a kontrolované v zmysle
platnej legislatívy.
Poistenie sa dojednáva len pre taký prípad

poškodenia alebo zničenia poistenej veci, ktorá

obmedzuje alebo vylučuje funkčnost' tejto veci.
Poistenie sa nevzt'ahuje na budovy vo výstavbe alebo
rekonštrukcii.
Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
poist'ovatel' poskytne podl'a tohto bodu poistné plnenie
za jedno poistné obdobie maximálne do výšky 2.000 €
(1. riziko) so spoluúčast'ou 30 €.

Táto Superdoložka pre poistenie bytových domov 2016 nadobúda účinnost'07.í0.2016.
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