
Číslo poistnej zmluvy 11-416291

1. Poistenie sa vzťahuje na:

a)

b)

c)

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

-

-

-

ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšíriť.

a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

t)

u)

v)

w)
x)

y)

z)

aa)

ťarchou snehu a námrazy,

spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými

zrážkami alebo katastrofickým lejakom,

zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým

lejakom,

požiarom,
Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:

nárazom dopravného prostriedku,

chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
atmosférickými zrážkami, ľadovcom a ťarchou snehu,
nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo

do 120 hodín po skončení živelnej udalosti,

dymom vznikajúcim pri požiari,

ľadochodmi, prívalom bahna,

krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými

náhodnými udalosťami,

záplavou následkom búrkového prívalu,

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

Rámcová dohoda č. 2020/04 a

zosúvaním alebo zrútením lavín,
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
zemetrasením s účinkami stanovenými min. 5° Európskej makroseizmickej stupnice (EMS 98),

náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti

s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty VPPPM/0519,

Osobitné dojednania pre poistenie majetku ODMAJ/0519 ku VPPPM/0519,

Vložka č. 1

Budovy, haly a stavby vedené v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, podľa prílohy č. 1,

Živelné poistenie

Súbor hnuteľného majetku všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru a

dopravných prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na

obstarávaciu cenu a hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého

hnuteľného majetku,

Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tržba,

kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,

kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,

výbuchom,
priamym a nepriamym úderom blesku,
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,

víchricou – min. 65 km/h,

povodňou alebo záplavou,
ľadovcom,

vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení

a z vodovodných zariadení, vrátane poplatkov (vodné a stočné) za vodu, ktorá unikla z

vodovodného potrubia následkom poistnej udalosti, do sublimitu stanoveného v zvláštnych

dojednaniach,
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bb)

3.  Adresa rizika:

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

5. Spoluúčasti: 

Pre bod 1 písm. a) a b) franšíza 100,00 €. 

Pre bod 1 písm. c)  franšíza 30,00€.

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0,160

Ročné poistné s 

daňou

podľa účtovnej evidencie a prílohy č.1

0,24 €

a)  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy0,160 164,60 €1 028 780,37 €

Tieto zvláštne dojednania sa týkajú majetku, ktorý je uvedený v prílohe k poistnej zmluve a je 

predmetom poistenia.

Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj majetok,

ktorý je obstaraný z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zničenie

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

osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka alebo správcu poisteného majetku.

poškodením prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či

telies vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary

alebo zamrznutím vody v nich.

Poistná suma

 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 78 241,00 €b) 12,52 €

177,36 €Celkové ročné poistné s daňou:

c) 0,160  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 1 500,00 €

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na líniové stavby: pozemné komunikácie, chodníky,

spevnené plochy, cyklotrasy, vrátane dopravného značenia, inžinierske siete, oplotenia, verejné

osvetlenia, nadzemné a podzemné rozvody (TÚV, tepla, pary), optické a elektrické rozvody,

mosty do dĺžky 50m, koľajové dráhy, protipovodňové ochranné hrádze, ktoré sú majetkom

poisteného a sú uvedené v zozname poisteného majetku.

Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na

demontáž/remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so

znovuobstaraním alebo opravou veci poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej

udalosti pri živelnom poistením sú kryté aj následné škody.

Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody za vodu, ktorá unikla z vodovodného

potrubia následkom poistnej udalosti poskytne poistné plnenie do limitu 500,00 € pre každú

organizáciu za jednu poistnú udalosť za poistné obdobie, maximálne 15 000,00 € za všetky

poistné udalosti za všetky organizácie počas jedného poistného obdobia.

Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia

zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátane

zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na

potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia,

teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia

alebo zamrznutia.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár – majetok nachádzajúci sa v exteriéroch

poistníka (napr. lavičky, smetné koše, altánky...).

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na dokončené budovy a stavby, ktoré nie sú

odovzdané do užívania, evidované na účte obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Max. limit plnenia

do 331,94 € vrátane

do 6.638,78  € vrátane

do 19.916,35 € vrátane

nad 19.916,35 €

Schránka s pevným uzáverom okrem prenosných schránok

Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe

Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe

Ohňovzdorný trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma 

bezpečnostnými zámkami

Uloženie

Pre predmet poistenia "Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tržba" sa dojednáva nasledovné

zabezpečenie:

Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatne je:

a)  na poistné riziko povodne  a záplavy

b)  na poistné riziko zemetrasenie

100 % z poistnej sumy

100 % z poistnej sumy

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných

stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých

súčastí, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy. Ročný

limit plnenia je 100 000 € za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období.

Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí – umelecké diela, zbierky umeleckých

predmetov, exponáty sa dojednáva, že mieru poškodenia určí kunsthistorik a poistné plnenie

bude predstavovať cenu reštaurovania, max. však poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve.

Ak pri likvidácii poistnej udalosti spôsobenej víchricou sa nebude dať určiť sila vetra,

poisťovateľ môže postupovať podľa rozsahu škôd na okolitých nehnuteľnostiach.

100 % z poistnej sumy

Poisťovateľ poskytne poistné krytie novonadobudnutého majetku pre všetky predmety poistenia

odo dňa zaradenia do účtovnej evidencie poistených organizácií, najviac však do výšky 20% z

celkovej poistnej sumy.

V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v rámci poistnej zmluvy poistené aj

vedľajšie náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy poškodenej nehnuteľnosti. Poistenie

vedľajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko.

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

záplavy a zemetrasenie )
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