KOMUNÁLNA

~4

poisťovňa .....

V IENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva
číslo:
Účinnosť poistenia':

od

6004410104

zači atku účinnosti

PZ

do 31 .01.2018 (24:00 h)

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
štefánikova 17, 811 05 Bratislava , Slovenská republika
štatutárny
orgán :

predseda predstavenstva a generálny

Ing. Vladimír Bakeš,

riaditeľ

člen predstavenstva a námestník
generálneho riaditeľa
Ing. Jozef Mašlej , regionálny manager pre externý obchod
lna základe splnomocnenia/
31 595 545
SK70200007 46

Mag.iur. Patrick Skyba,

Kontaktná
osoba:
IČO:
IČ DPH :

zap ísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd . Sa , vl.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko , a.s., číslo účtu : ·
lBAN :
(ďa l ej

len

č.

3345/B

" poisťovňa " )

a

Spojená škola
SNP 16, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
štatutárny
orgán:

Mgr. Mária Futejová,

IČO :
DIČ:

42383153
2024130460

riaditeľka školy

Evidencia v registri Štatistického úradu SR- Krajská správa v Prešove
BankOVÁ ~nni~nit:~ • ~t6tn~ nnlrl.:~~nil"~ ;; ;.,.),.. , '\ čtu :
IBAN : S
(d'alej len "poistený")

uzatvárajú
prostred níctvom

spoločnost i

Just, s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov

zmysle podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č . RZ 001/2014 , podľa § 788 a
nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva) .
Súčasťo u zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP) , osobitné poistné
podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania , prílohy a vložky, ktoré upravujú
jednotlivé druhy poistenia , na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.
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Poistná zmluva

č.

6004410104

Súhrn poistného

l Císlo

Druh

vložky

Polslané

CeJkovj poistná

áno- nie

suma v EUR

Ročné

poistné

v EUR

áno

29 490,00,-

22,12,-

Poistenie proti odcudzeniu

áno

29 490,00,-

26,54,-

3.

Poistenie strojov

nie

0,-

0,-

4.

Poistenie elektroniky

nie

0,-

0,-

5.

Poistenie skla

nie

0,-

0,-

6.

Poistenie zodpovednosti za škodu

nie

0,-

0,-

poistné v EUR:

48,66,-

1.

Živelné poistenie

2.

'

Celkové

ročné

Platenie poistného
1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom :
Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu :

1200222008/5600

l BAN :

Konštantný symbol :

3558

Variabilný symbol :

číslo

2.

poistnej zmluvy (bez

pomlčiek)

Splatnosť

poistného: poistné je splatné v ročných splátkach, prvá splátka poistného vo
výške 48,66 EUR je splatná do piatich dní od začiatku účinnosti tejto poistnej zmluvy,
a nasledovné splátky poistného sa budú platiť v ročných splátkach vo výške 48,66 EUR,
pričom dátumy splátok poistného budú poistenému písomne oznámené poisťovňou do 14
dní od začiatku účinnosti tejto poistnej zmluvy.

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd
- tel. 0850 111 566.

Ďalšie dojednania
1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č . 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov, podmienky poistenia dohodnuté v Rámcovej zmluve č . RZ
001/2014, Všeobecné poistné podmienky (ďalej len "VPP") , Osobitné poistné podmienky
(ďalej len "OPP") a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky
vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedelitel'nou súčasťou
poistnej zmluvy.

l

Poistná zmluva

č.

600441 O104

2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota
je osemdenná. jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poistné obdobie je 1 rok.
4. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia .
5. Zmluvné strany sa dohodli , že v zmysle zákona č. 122/2013 Zz. o ochrane osobných údajov
si navzájom dá ajú súhlas aby osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou
spracovávali v rámci svojich informačných systémov po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Poistený zároveň dáva súhlas
KOMUNÁLNEJ poisťovni , a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len " poisťovňa" ) , aby jeho
osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov pokia!' to bude potrebné pre
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri poradenskej
činnosti v oblasti poisťovníctva , ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve
a združeniam týchto subjektov.
6. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke poisteného.
Poistený je povinný oznámiť poisťovni dátum zverejnenia zmluvy na webovom sídle a to
najneskôr v deň jej zverejnenia , a to buď elektronickou formou na adresu maslej@kpas.sk,
alebo písomnou formou na adresu KOMUNÁLNA Poisťovňa , a.s.,VIG , Levočská 1, 080 01
Prešov.

'l

Sabinove,

--

dňa ... !.~: . ?.!.·.. «.!/.~ ..

večiatka a podpis po)Stenéh,d'

Spojená škola

1
l

1
l
l
l

.....

V Prešove, dňa ... ... ......... ........ . .. .

IC~ečrä\F(tf. !f!P'1:5~tfiS:~'ól~Vi'fé

KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s.
Vienna Insurance Group

Mgr. Mária Futejová

Ing . Jozef Mašlej

riaditel'ka školy

regionálny manager pre ext.
obchod
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Vložka

č.

k poistnej zmluve Č.

1

6004410104

Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Živelné poistenie
1. Poistenie sa

vzťahuje

na:

a) Výber hnutel'ného majetku vrátane DHIM , inventáru, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných
prostriedkov bez EČV, v zmysle prílohy č. 1, na novú cenu , na agregovanú poistnú sumu
29 490,00 EUR vrátane DPH .

•

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP MP 106-2 pre poistenie majetku právn ických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb a OPP Z 156-2 pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí.

Dojednané poistné riziká:
a) požiar
b) výbuch
c) priamy úder blesku
d) nepriamy úder blesku, limit plnenia (LP) 10.000,- € pre jednu poistnú udalosť
e) pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci
f) náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo nákladu
g) víchricou o sile min . 70 km/hod., alebo ak pohyb vzduchu bol nižši, ale preuKázatel'ne
spôsobil v okolí a na mieste poiste~ia škody, ktoré mohli vzniknúť len v dôsledku sily
vetra .
h) krupobitie
i) povodňou alebo záplavou
j) zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
k) zosuv alebo zrútenie lavíny
l) ťarcha snehu alebo námrazy
m) náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna
n) zemetrasením
o) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia, vodovodných zariaden í
vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla z vodovodného potrubia z
akejkoľvek príčiny . Poplatky uhradí poisťovňa vo výške max. 5.000 € za jednu poistnú
udalosť. Poistenie sa vzťahuje aj na privádzacie a odvádzacie (kanalizačné) potrubie na
pozemku poisteného .
p) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia
q) hasiacim médiom samovol'ne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia
r) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo kl i matizačných zariadení
s) chladiarenským médiom u'nikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov
t) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti
u) atmosférickými zrážkami, l'adovcom , snehom , alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi ,
ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, ak vniknutiu došlo do 72 hodin po skončení
živelnej udalosti
v) zvýšenie hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou , alebo
katastrofickým lejakom
w) krádež poistených hnutel'nych veci , Ku Ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými náhodnými udalosťami
x) prívalom bahna
y) l'adochodmi
z) spatným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, ak bolo spôsobené atmosférickými
zrážkami , katastrofickým lejakom afebo záplavou následkom búrkového prívalu .

3. Adresa rizika:
Pre ods . 1 písm . a) :

Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov

Vložka č. 1

k poistnej zmluve Č.

600441 01 04

· Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Živelné poistenie
4. Sadzby a podklady pre

výpočet

poistného:
Ročné

a~ 0,75 %o (prom ile) z agregovanej poistnej sumy
Celkové

5.

ročné

l

29 490,00 EUR

poistné v EUR:

poistné
22,12 EUR
22,12 EUR

Spoluúčasti:

Pre ods . 1 písm . a): 100,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumam i z poistného plnenia .

6. Zvláštne dojednania:
a) Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie a úmyselné zničen i e poistenej vecí, ak
úmyselné konan ie smerovalo k poškodeniu alebo zničen i u poisteného majetku . proti
osobe poisteného, alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku ,
b) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na spevnené plochy, inžinierske siete,
protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže ktoré sú majetkom poisteného , zemné
priehrady, pozemné komunikácie, mosty, oplotenia, koľajové dráhy, hrádze a objekty na
tokoch , verejné vodovody, verejné kana lizácie, ČOV a iné vodohospodárske objekty,
pričom limit plnen ia (LP) je 500.000 ,- € pre jednu poistnú udalosť.
c) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy.
d) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte
obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
e) Dojednáva sa, že poisťovateľ, nahradí do sumy 25.000 € za jednu poistnú udalosť aj
náklady na vypratanie miesta poistenia, vrátane strhnutia stojacích časti, odvoz sutiny a
iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie, alebo zničenie . Náklady nevyhnutné
na stavebné úpravy a na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených
vecí, vykonaných v súvislostí so znovu obstaraním alebo opravou veci poškodených ,
zničených alebo stratených pri ppistnej udalosti, náklady na znalca a na hľadanie príčiny
škody , náklady na zemné a výkopové práce , náklady na expresnú dopravu poškodenej
veci a náhradných dielov, náklady na ubytovanie a dopravu pre technikov zo SR aj
zahran ičia , náklady za nočnú prácu , prácu nadčas a prácu počas víkendu a sviatkov.
f) Pri poisten í na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci
vedená v účtovníctve poisteného. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp pod poistenia do
navýšen ia poistnej sumy o 20%
g) Dojednáva sa, že pri poisten í na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách , pokial' amortizácia poistenej veci , alebo materiálu neprekročí
60% . Pri totálnych škodách sa bude plnenie poskytovať v časovej cene.
h) Dojednáva sa, že pri poisten i živelných udalosti sú kryté aj následné škody.
i) Dojednáva sa , že poisťovňa bude likvidovať poistne udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe platných cenníkov (ODIS, .. }, teda bez doloženia faktúr.
j) Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj budovy na ktorých prebiehajú stavebné úpravy
vrátane vecí v týchto budovách uložených .
k) Dojednáva sa , že v prípade poistných udalosti na predmetoch poistenia pamiatkovo
chránených , kde príslušné úrady (pamiatkari) budú žiadať zachovanie pôvodných
stavebných materiálov, stavebných postupov a umeleckých súčastí , poisťovňa preplatí aj
zvýšené náklady na odstránenie škôd ktoré vzniknú v tejto súvislosti.
l) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia veci vodou z vodovodného zariadenia
a potrubia, zahŕňa aj škody na privádzacom a odpadovom (kanalizačnom ) potrubl
vrátane zariaden í, ktoré sú s nimi spojené, na nich pripojené. Ďalej sa poistenie vzťahuje
aj na potrubie klimatizačných zariadeni, horúcovody, parovody, teplovodné čerpadla a
solárne systémy, sprinklerové a postrekové hasiace zariadenia pok ia ľ ku škode dôjde
následkom prasknutia, alebo zamrznutia potrubia, zlej obsluhy.
m) Prepočet na nové hodnoty sa dojednáva nasledovne: obstarávacia cena poistenej. .. ,...,.,..,,....... .,.....
nehnuteľnosti , vedená v účtovníctve poisteného, sa prenásobf stavebným indexom podfa

l
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Vložka

č.

1

k poistnej zmluve č.

6004410104

Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Živelné poistenie

l
l
[

r

r
r
r
r
r

r
l

roku zaradenia, obstaran ia poistenej nehnuteľnosti . Výška stavebného indexu je uvedená
v prílohe č . 15 Rámcovej zmluvy č . RZ 001 l 2014, a platí pre všetky nehnuteľnosti
zaradené do rámcovej poistnej zmluvy počas trvania poistenia po celú dobu platnosti
rámcovej zmluvy.
n) Dojednáva sa, že v prípade poistenia na nové hodnoty sa bude plnenie za poistné
udalosti poskytovať v nových cenách . V prípade totálnej škody, ak poistený do troch rokov
neuvedie poistenú nehnute ľnosť do pôvodného stavu , plnenie sa poskytne v časovej
cene.
o) Dojednáva sa , že v prípade poistnej udalosti (PU ) na nehnuteľnosti , ktorej vek je v čase
vzniku PU , do 60 rokov, poskytne po i sťovňa plnenie v novej cene.
p) Dojednáva sa, že v prípade PU na nehnuteľnosti , ktorej vek je v čase vzn iku PU , 60 a viac
rokov, poskytne po i sťovňa plnen ie v novej cene ak došlo, v predchádzajúcom období k
technickému zhodnoteniu danej nehnuteľnosti , resp. je nehnutel'nosť udržiavaná a v
dobrom technickom stave. V ostatných prípadoch bude poisťovňa plniť v časovej cene.
q) Dojednáva sa , že pri poistení na novú cenu nebude poisťovňa uplatňovať princíp pod
poistenia .
r) Dojednáva sa , že po i sťovňa nebude vyžadovať inštaláciu uzáverov zabraňujúcich spätné
vystúpenie vody z kanalizácie
s) Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi
v mieste poisten ia.
t) Povodňou sa pre účely rámcovej PZ považuje zaplavenie územných celkov vodou v
mieste poistenia , ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva, alebo tieto brehy, teleso
hrádze pretrhla .
u) Dojednáva sa, že poisťovňa plnen ie za škody spôsobené povodňou , alebo záplavou
neobmedzí počtom výskytov poistných udalosti z týchto rizík na mieste poistenia za určité
časové obdobie.
v) Pod pojmom "poisten ie na prvé riziko" sa rozumie poistenie na 1 riziko s automatickým
obnoven ím poistnej sumy. Ak poistenému vzniklo počas poistného obdobia právo na
plnenie z poistnej udalosti. , poisťovňa automatický obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od term ínu vzn iku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú
časť poistnej sumy. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v
pôvodnej výške pre všetky poistné udalosti aj keď ich vznik sa prekrýva a zo strany
poisťovne nedošlo k výpočtu doplatku za vyčerpanú poistnú sumu a zo strany poisteného
nedošlo k jeho zaplateniu .
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Vložka

č.

k poistnej zmluve Č.

2

6004410104

Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia
1. Poistenie sa

vzťahuje

na:

a) Výber hnuteľného majetku vrátane DHIM , inventáru, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných
prostriedkov bez EČV, v zmysle prílohy č. 1, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu
29 490 ,00 EUR vrátane DPH.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP MP 106-2 pre poistenie majetku právnických
osôb a podnikajúcich fyzických osob, OPP OV 206-2 pre poistenie veci pre prípad odcudzenia
alebo vandalizmu a Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo
vandalizmu- spôsoby zabezpečenia ZO SZ-4.

Poistené riziká:
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia , pričom páchateľ sa zmocnil
poistenej veci nasledujúcim spôsobom :

a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom - náradím, ktoré nie je určené na
jeho riadne otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom ,
c) v mieste poistenia sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal
po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkaz, pri vyšetrovaní políciou ,
d) krádežou , pri ktorej páchate!' preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace
poistenú vec pred krádežou,
e) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého
sa zmocni! krádežou vlámaním , alebo lúpežným prepadnutím.
f) Krádežou , pri ktorej boli poistené veci poistenému , alebo jeho pracovníkovi zobrané,
pretože jeho odpor bol v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej
príčiny , za ktorú nie je zodpovedný, vylúčený
3. Adresa rizika:

Spojená škola , SNP 16, 083 01 Sabinov

Pre ods. 1 písm . a):

4. Sadzby a podklady pre

výpočet

poistného:
Ročné

a~ 0,9 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy
Celkové

5.

ročné

29 490,00 EUR

poistné v EUR:

26,54 EUR
26,54 EUR

Spoluúčasti:

Pre ods . 1 písm. a): 50,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti
6.

l

poistné

podieľa

týmito sumami z poistného plnen ia.

Zvláštne dojednania:

a) Dojednáva sa , že poistenie kryje aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus" (zistený aj
nezistený páchateľ) .
b) Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej
veci spáchané inou osobou ako poisteným.
c) Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba aKo poistený úmyselne poškodí alebo zničí
verejne prístupnú poistenú vec.
d) Dojednáva sa, že poistenie kryje aj krádež stavebných súčastí nehnuteľnosti alebo

Vložka

č.

2

k poistnej zmluve Č.

6004410104

Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia

e)

f)

g)

h)

i)

vonkajš í vandalizmus na stavebných súčastiach nehnuteľnosti , pričom podmienkou krytia
je nahlásenie poškodenia Policajnému zboru.
Dojednáva sa, že poistenie kryje aj poškodenie mal'ovky na vonkajšej fasáde
nehnuteľnosti sprayom . Škody na fasádach nehnuteľností spôsobené sprayerstvom sú
pofstené na LP 2 500,- EUR na jednu poistnú udalost'.
Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené proti
krádeži svojou polohou . Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie
veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok ( vysúvacia plošina ,
rebrík, korba vozidla a pod.), alebo pri ich odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky
(kliešte, uhlová brúska a pod .)
Dojednáva sa, že poisťovate ľ uhradí aj náklady na odstránenie poškodených stavebných
súčasti budov a zámkov, poškodených pri krádeží a pokusu o krádež a lúpež. Hradené sú
aj škody na trezorových miestnostiach a zámkov v trezorov poškodených pri krádeží,
hradí sa aj výmena zámkov pri riziku lúpež.
Dojednáva sa, že poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním , lúpežou ,
alebo vandalizmom sa vzťahuje aj na registračné pokladne, ceniny uložené v nich - limit
plnenia za ceniny v registračných pokladniach je 500,- € , DPH, na náklady na odstránenie
škôd na stavebných súčastiach nehnuteľnosti poškodených zničených , alebo stratených
pri poistných udalostiach
Pod pojmom "poistenie na prvé riziko" sa rozumie poistenie na 1 riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy. Ak poistenému vzniklo počas poistného obdobia právo na
plnenie z poistnej udalosti, poisťovňa automatický obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú
časť poistnej sumy. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v
pôvodnej výške pre všetky poistné udalosti aj keď ich vznik sa prekrýva a zo strany
poisťovne nedošlo k výpočtu doplatku za vyčerpanú poistnú sumu a zo strany poisteného
nedošlo k jeho zaplateniu .

Spôsoby

zabezpečenie hnuteľných

vecí proti krádeži:

Zabezpečenie vchodových dverí objektu:
a) Poistná suma do 5.000,- €- uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému) .
b) Poistná suma do 8.500 ,- € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky.
c) Poistná suma do 17.000,- € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora a oplechované dvere.
d) Poistná suma do 33 .000,- € - bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu , •
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysaden iu alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykatel'nou bezpečnostnou zámkou.
e) Poistná suma nad 33,000,- €- trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna služba , alebo EZS
s vývodom na mobily aspoň dvoch zodpovedných osôb,
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Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
I ČO : 31 595 545, DIČ : 2021097089, IČ DPH : SK7020000746

_.4

KOMUNÁLNA

poist'ovňa . , . .

ZD SZ-4

Spoločnosť

je č lenom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddiel : Sa, vložka č . 3345/B

~ENNAINSURANCEGROUP

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA
ALEBO VANDALIZMU- SPÔSOBY ZABEZPEČENIA
Spôsoby

zabezpečenia

ČLÁNOK 1
ostatných hnuternych veci, zasob a cenných veci

2. Oslalni hnuteľní m l, zásoby, cudzie m l prmalé, cudzie m i prenajali, cennasti, veci nfiilnej hodnoty a písomnosti - umies~
nené ra Yýkladnich siriniach.

proti odcudzeniu.
Taburka č. 1 - Spôsoby zabezpečema

Taburka č . 3 - Spôsoby zabezpečenia

Kód

zabezpeéema vchodových dveri objektu (mrestnos!l)

Al

Uzamknutý objekt (bez špecifikacie uzamykacieho systému)

AZ

Dvere pevnej konštrukcie. B!lllle čno slnl c~indricki llozkazabraňu)úca yYI)ačeniu (napr. 2018) 1 bezpečnostný
itilzabr~ňujúcl rodom~nlu a l)tomeniu ~o zty (napr. typ 802 .807.900a a pod). Tento systém je možné
nahradrť vrsracrm bezpečnostným zamkom (napr. FAB 1474H·1476H).. kde všetky konštrukčné prvky
(peHice. ocel'ové oká. atd'.) vykazuJú rovnakú úroveň mechanickej odolnosti ako cylindrická vložka
Toto zabezpečenie splňajú aj odsúvacie automatické dvere
Aio AZ • pridaný d'allí bezpečn01lnj zimok (napr. FAB 1572 alebo OS21.
Náhradou prrdaného bezpečnostného zámku môže byť :
- vracbodový bezpečnostný systém vo dverách alebo funkčná mreža s jednym visiacim zámkom.

A3

zabezpečenia

Kód

zabezpečema

Kód

Eleklronickl zab!llllečovacia sionalizicia - EZS sautoma~ckjm lelelónnym to fiCom lATY).

zabezpečenia

02

Sútromni

priestoru strážnou službou - lyzicky

Taburka

bezpečnasmi

zabezpečenia

Kód

At Bt Cl

č.

4 -Spôsoby

služba ISBSI.

EZ

Funkčné oplotenre s výškou min. 180 cm, vstupná brána je uzamknutá jedným bezpečnostným
zámkom v mimopracovnej dobe pnestor nepretržite strážený Jednočlennou lyzickou strážnou službou
alebo kamerový systém so záznamom.

E2
E3

č.

Uzamknutý funkčnými zámkami

Ako do 6 600 EUR • VAMO l alebo
ako do 6 600 EUR • zabezpečený min. jedným z nasledujúcich zabezpečovacích
zanadem:
a) mechanické zabezpečenie (odnimaterné alebo pevne spotené), alebo
b) rmobrhzér, alebo
cl salehtný elektronický vyhľadávací systém, alebo
d) poplachový systém s akustickým vývodom signálu (alarm) alebo s vývodom
signálu ATV

6 600,01 . zs 000

oplotenie s výškou min. 180 cm. vstupná brána je uzamknutá jedným bezpečnostným
zámkom. v mrmopracovne1 dobe priestor neprelrtite slráíe.Y jednočlennou lyzickou strážou službou
vybavenou strelnou zbraŕrou alebo služobným psom.

TZ

Trezor bezpečnoslnej triedy .o· podra STN EN 1143-1 pripevnený alebo zabudovaný k stene alebo k podlahe
s jednostranným mechanickým zámkom (napr. STUV, MAUER). alebo mechanickým kombrnačným
zámkom (napr. LA GARD), pripadne elektronrckým zámkom (napr. MAUER, LAGARO)

T3

Trezor bezpečnoslnl) lriedy .1' pod ľa STN EN 1143-1 pripevnený alebo zabudova.Y k siene alebo k podlahe

H

Trezor b!llllečnoslnej triedy .11· podľa STN EN 1143-t s hmotnosfou min. t50 ko. pripevnený k st•n• >l•bo
k pcdlahe

15

Trezor bezpe čnosln ejlri edy .111· podl'a STN EN 1143-1 s hmotnosfou min. tSO kg, pripevnený k siene alebo
k pcdtahe

zabezpečovacích

15 ·ooo.o1- 350 ooo

5. Peniaze ainé cenn! m l
a) penia2e. ceniny, cennosti. vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty. cenné papie-re umiestnené pod pevnYm uzáverom
Taburka č. 6 - Spôsoby 7abe7pečenia

CLANOK 2
SPÓSOBY ZABE Z PECENIA PODĽA WSKY POISTNEJ SUMY

Ollatni hnutaľné veci, zlsoby, cudrie ml prerull. cudzie mi prenajali, mi nfišlnel hodnolv a oísomnuti - umlesmon!
• uzamknuljth objektoch.
Taburka

ť.

Plil1lli 111111 r EUll
IH-de

3 300,01- 6 &UO
6 600,01. 13 300
13 300.01- 25 800
26 600.01-39 BOO
39 800,01 -53 100
53 100,01 - 79 700
79 700,01 - 126 roo
126 100,01- 159 300
159 300,01 - 285 500
Z85 500.01 - 388 300

EZUC1Í •

l
l

l
l
l
l

kllliltjll

miHIHI

l
JI!O,_Ól -l 700
l
l 700,01- 3 300 l
3.3ÚO;ili- 9900 l
9 900,01 - 16 600 l
ta 800,(fl • 26 600 . l
16 600,01 - 33 zoo l
a3 208,01 - 49 100 l

111111111 C3 -

l
l
l
l
l

•Trmr

Plilllí l EUll
- Gri-N
Dl 700

2 Spôsoby zabezpečen i a

oo 3 300

Ako do 6 600 EUR + VAMOt alebo
ako do 6 600 EUR • z a bezpečený kombrnáciou mrnimálne dvoch ' nasledujúcrch
zariadeni:
a) mechanické zabezpečeme (odnimaterné alebo pevne spoJené).
b) imobilizér,
cl satelitný elektronrcký vyhľadávací systém,
d) poplachový systém s akustickým vývodom srgnálu {alarm) alebo s vývodom
signálu ATV

schránky

Pe·rn; uzirer (okrem prenosných schránok)

Al
A2
Al 81
A3 BI

l
l
l
l

Cl Al
Cl A2
Cl A2

cr A2 BI

l
l
l
l
l

A3 Bl Dl

l

Cl AJ BI

A3 BI D2

l

Cl A3 81 Dl

f

l
l

Cl A381 DZ

l

l
l
l

-----

5 - Spôsoby zabezpečenia- Pojazdné stroje v exteriéri bez dohl'adu

Funkčné

zabezpečeni a bezpečnostnej

El

16 600,01 -33 zoo

oplotenie s výškou min. 160 cm. vstupná brána 1e uzamknutá .

Tt

zabezpečen ia

l 700,01 - 16 600

r EUR
Oo 6 600

Funkčné

Kód

Kódy

Pwillrá -

priestranstva

El

E3

zabezpečenia

4. Pojazdné slroje
al umiesmen! 1 uzamknu!Ýth oblekloch.
Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnuterné veci v uzamknutých objektoch - taburka č. 2,
b) umieslneni na o!Yorenom prt03trans1Ye na jednej adrese rizika- • oplotenom priestore.
Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnutel'né veci umiestnené na
varnom priewanstve- taburka č . 4.
cl umilllneni na o!Yonnom printrarntn - v es1orliri bil dohľadu e konkrilnej edresy.
Na takto umiestnené stroje sa vztahuje zabezpečenie podra taburky č . 5.

priestoru elektromcky - EZS.

Elektronická Zlb!llllečovacia signalizicia - EZS s yYVedenímna pull cenlrilnej ochrany IPCOI.

fyzlckistriž

3 300.01 . 6 600

Oo t 700

C3

Ot

Al BI

presklených časlí objektu (dvere okná výklady)

cz
Kód

Al

1700.01-3 300

Poiltni JUma ' EUR

Bektronickl zabezpečomia ~gnal~icia - EZS s lokálnym yjyodom slgnilu.

Cl

Oo 1700

3. Otlalni hnuteľní mi, zítoby, cudne m l prem lé, cudlle veci prenajal!, ml nfl!lnej hodnotv a Pi!Dmnosti • umiutneni na
10Tnom priestranstn.
Taburka

Bezpecnoalni fólia o sile mlnimilne ZOO mikrlnov alebo tunktni mreže.
Mreže mO!u byť nahradené roletou alebo okenicou.
Okná - umiestnené do 3.5 m (výška spodného okraja) nad okolitý terén a 1,2 mod objektov
urahčujúcich vstup (strom a jeho konáre. iná nehnuternosf. hromozvod, pcžiarny rebrík, atd'.)

BI

Kódr zab!llllečtnia

Poislni suma • EUR

l
l
l
l

l
l
l

CZAI
CZAI

cz A2

C3 Al
C3~1

CHI

c.zA2

l

cui

C2 AZ

l
l

C3AZ

C2 A2 Sl
C2A3 81

Ct A3 81

OJ

C2A3BlOZ

l

l
l
l
l

C3A2

49 800,01- 99 600

C3 A2

Sl 800,01- 185 000

C3A2

hd t66 000

C3 A2 81
C3AÚl
C3A38102

NIII3913DO

1/2

l
l

A2

l

Cl A2

A2 BI

L

ClA2

A3 81

l
l
l
l
l
l

A381 Dl .
A38 1 02

l
l

Ct AZ
Cl A2 Bl
Cl A3 Bl
Cl A3 81 Dl
ClA381 02

l CZAI
l C2A2
l CZ A1
l CZAZ
l C2A1
l fz A2 81
l C1 AJ BI
l C2 A3 81 Dl

l
l

C2A3BlD2
UNP

C3 At

TI

C3 Al

n

C3AI

T1

C3Al

ll

C3 A2

13

C3Al

T3

C3 A2

T4

C3Al BT

T4

CJ A3 Bt

tfi

C3 A3 BI OZ

!5
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KOMUNÁLNA
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Okresného súdu Bratislava l, oddiel : Sa, vložka č . 3345/ B
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b) denná tržba- lúpež peňazi a cenin počas prevádzky

ZD SZ-4

CLANOK 3
Plnenie poi s ťovne

Tabuľka č.

7 - Spôsoby

,...._(PS)

zabezpečenia

Oa 1 700

T1

l 700,01 • J JOO

T2

3 300.01 • 16 600

T3

-----

.. -·

KjC

1. Ak v čase vzniku poistnej udalosti skutočný spôsob zab ezpečeni a nezodpovedá v zmluve dohodnuteJ po1stne
sume, poisťovňa poskytne poistné plnenie len do výšky poistnej sumy zodpovedatúCeJskuto č nému sposob1
zabezpečen i a v čase vzniku poistnej udalosti pod ľa tabu ľky č . 1-11.

"

Pevný uzáver (uzamknutá neprenosná schránka) alebo registračná pokladňa

1.
• EZS proti lúpežnému prepadnutiu. s vývodom tiesňového signálu na PGO

' Lim~ plnenia na jednu uzamknutú neprenosnú schránku 1reg1slračnú pokladňu je max. 1 700 EUR- peniaze n~d
tento limit muSia byf bezodkladne presunuté do trezora (T2. T3) podľa výšky zvolenej PS
c) preprava
Tabull<a

č.

peňazf

8 - Spôsoby

a cenin

3.
4.

zabezpečenia

5.

-

l'llllá-

KH

Do 3 300

Pt

porcnni oaobe vybavená. obranným sprejom l

3 300.01. 6 600

P2

povereni osoba vybavená obranným sprejom l pa1alyzátorom a vhodným
kufril<om / taškou

6 600,01· 16 600

P3

povmnl osoba vybavená obranným sprejom l paralyzátorom a
kufrík a ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou

16 600.01 . 33 200

P4

z~

.,-~:

len hruhým n;!isilim

paralyLčiturum

6. Okenica - materiál plný. odolný proti nás1lnému p1ekonaniu (drevo. kov). zaistená z vnútra Závesy mus1a byf

bezpečnostný

ponrtni osoba vybavená obranným sprejom alebo paralyzátorom. bezpečnostný
kufrík s atestom a ďa l šie dve osoby (z toho jedna ozbrojene strelnou zbraňou) ,

preprava
33 200.01 - 166 000

PS

uskutočňovaná

motorovým vozidlom

povereni OIObl vybavená obranným sprejom alebo paralyzátorom, bez pečnostný
kufrík s atestom a dve osoby ozbrojené strelnou z braňou , preprava zabezpečená
motorovým vozidlom

6. Preno111i alek ~oni kl umiestneni v motorovom wo~dl l.
a) Ak by došlo ku krádeži prenosnej elektroniky bližšie špecifikovanej v poistnej zmluve a to buď krádežou
vlámaním do vozidla. alebo krádežou vozidla. pois(ovňa vyplatí škodu do výšky limitov a za podmienok
uvedených v tabuľkách č. 9 až č. l 1. maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy.
b) Pn opustení vozidla te poistený povinný vozidlo uzamknú( a zabezpečovacie zariadenia uvies( do aktivovaného stavu. Po1sfované zariadenia musia by( uložené v batožinovom. alebo nákladnom priestore a to tak,
aby z vonku neboli viditeľné. V pripade ak sú v skriňovom prevedeni nákladného priestoru obsiahnuté aj
presklené časti, musia by( tieto opatrené nepriehľadnou fóliou.
c) Ak dôjde ku krádeži prenosneJ elektroniky z moloruvt!hu vulidla, poislený sa podlera na poistnom plneni
spoluúčas(ou

Tabull<a

č.

vo výške 25 % z výšky škody, minimálne však

9 - Spôsoby

PeiltniiUIII
VEUR

zabezpečenia

spoluúčasfou

- prenosnej elektroniky v motorových vozidlách
Odstmnie 11ddla a)tlte

Bez dozeru

Bez dlltlru

(22.00 h - 6.00 h)

(6.00 h - 22.00 hl

ooo

dojednanou v poistnej zmluve.

B

ZIIJtlliiČitlit

D!lftltnjpfiallr

Ptd stálym deb!'ado•

A

A

A

l 000.01 . z000

A

A

A

z000.01. 4 000

8

A

A

4 000,01. B000

8

8

A

8

A

Do t

8 OOO.Ot • 16 ODO
Tabufl<a

č.

10- Spôsoby zabezpečema motorového vozidla pri poistení prenosnej elektroniky
Spil!lb llbll!lftltlll ••~rottht nztdll aj nlklldnil1o prlntaru

Kid

CLÁNOK 5
ustanovenia
Tieto Zmluvné dOJednania pre poistenie vec1pre prípad odcudzema alebo vandaliZmu - spOsoby zabezpečema
ZO SZ-4 boh schválené Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa . a.s. Vienna Insurance Group a
nadobúdatú účinnosť d ňom 01.01.20t4.

klblnli~dll .

Ako A• IYI!mni autoalarmom

8

Tabuľka č. 11 - Spôsoby a podmienky odstavenia motorového voztdla pri po1stení prenosnej elektromky

R<llll Pfi

SpiHb a pod~llllkY oúll11nl1 molomiho ruidla

tlstmnln~dll

hz dozoru

Uztlllli priutor

1. Od 22.00 hod. do 6.00 hod.
2. Od 6.00 hod. do 22.00 hod.
VOZidlo môže by( odstavené v uzavretom pnestore, kl01ý musi spjňaf nasledovné
podmienky.
a) prrcstor ohradcn)' plotom vysokým mm. 180 cm a uzamknutou branou, alt:lru
b) uzamknutá garáž,
Vozidlo je odstavené:

Stily

dohľad

vyhotovené tak, aby sa pri zavreli nedali rozobral z vonkajšej strany iba hrubým uásilim

7. Elektronick! llbllflečoncla llgnelill ~l IEZSl - musi splňa( všetky normy platné na územi SR. F~tma ktora tu mc".
tuje, vykonáva Udržbu a revízie, musí mať k tejto č inno sti plalnli licenciu. EZS v dobe vzmku potstne1 udalostt
musi byf funkčná.
8. l okálny Yjvod signilu - na sirénu (zvukový signál) a optický signál. ktorý 1e um1estnený na budove lz vonka,šeJ
strany) tak. aby ho nebolo možné dosiahnu( zo zeme an1 objektov urahčutúcich vstup (balkón. okná hromozvoc. stromy, ara·.) ani za pomoci dostupných pomocných prostneaKov (reor!K, naraa1e, a pod.).
9. AutomaticJcý telelinn1 YOIIč IATVI - zariadenie prenášajúce signál z EZS na m1mmátne dve telefónne stamce. Podmienkou je. aby minimálne jedna osoba bola schopná vykonať opatrema v narušenom obtekte na odvráteme
alebo zmiernenie ďal šieh škôd.
tO. Pult can~llnej ochrany !PCOJ. systém ochrany objektov prevádzkovaný trvalo súkromnou bezpečnostnou firmou
(SBS) alebo políciou. SBS musi maf na takúto či nnos( oprávnenie. Musi ma( zásahovú tednotku schopnu
maximálne do 15 min dorazi( k narušenému objektu.
11 . fJZICkl str!l - tyz1cky zdatná osoba (vek 18-60 rokov). vycvičená a vyškolená. Jet povmnos(ou 1• vykonával
pravidelné obhliadky stráženého priestoru kontrolovateľným spôsobom (VIes( záznamy, kontroly nadnadeným.
kamerový systém, atď.).
12. Pevnj uzim - uzamknutá neprenosná schránka. ktorá svojou veľkosťou. objemom alebo váhou. neumozliuJe
manipuláciu jednej osobe ale mimmálne dvom osobám (uzamykateľný stôl. skriňa . oceľová skriňa a pod.). Sem
nepatr! r egistra čná pok ladňa. komajner k písaciemu stolu a pod.
13. Trezor - uzamknutý objekt o hmotnosti min. 150 kg alebo pevne zabudovaný do steny alebo podlahy (pevne
pripevnený k stene alebo podlahe} tak, aby ho nebolo možné o dmasť bez otvorenta. Zabezpel:enY mmtm.iine
jedným zámkom. Podľa kval~y a bezpečnosti sú rozdelené do bezpečnostných tried. Certifikované sa riadia
normou STN EN 114:>.1.
14. Odsúncla auto matiek! dure - špeciálnej konštrukcie s mechamckým systémom otvárania. ktoré funguje na
principe snímača pohybu, pričom sa otvárajú automaticky. Mimo prevádzky sú zabezpečené bezpečnostnou
zámkou, umiestnenou v podlahe alebo vo vrchnej č asti rámu dveri.
15. Talka - uzatvorená a uzamknutá taška. Za uzatvorenú a uzamknutú tašku sa nepovažuJe igelitová sifónová
látková alebo iná taška s uvedenými porovnateľná.
16. 8eweČilosln j kulrik - pevný ku trik s 2 nezávislými bezpečnostnými zámkami. so zvukovou alebo dymovou SJgn"'
lizáciou alebo elektrošokovou ochranou.
17. Odsútacie 1ulomatickl dme - špeciálnej konštrukcie s mechamckým systémom otvárama. ktoré lunouJC na
principe snlmača pohybu, pričom sa otvárajú automaticky. Mimo prevádzky sú zabezpečené bezpečnostnou
zámkou, umiestnenou v podlahe alebo vo vrchnej č asti rámu dveri.
18. Služobný pn - spósobilý pre vykonávanie strážnej služby, s potvrdením o absolvovaní zodpovedatúceho výcv1ku.
19. Pojudni stroj- je stroj a zanadenie na podvozku s EČ V alebo strot a zariadenie na podvozku bez EČV. schvalený
na jazdu po verejných komumkác1ách, alebo potazdný a transportný stroJa a zanad eme.
20.VAN Dl- osemcestný elektromechanický imobil1zér.

Z ávere č n é

Vozidlo Zlbllflečani proti krldeži:
a)
funkčnými , riadne uumknutiml zlmkaml a súčasne je
b)
vybavene imobilizirom alebo mechanlckjm llbezpeč e nim pevne spojeným s podvozkom alebo
karosériou typu Construct. Mu~T-lock. Defend-Lock a pod.
Po kiaľ ml volldlo nlkladnj priestor. tento muli byf wskriňonm prmdanf 1 zabll!lečenj proti mikiUitiu romako ako

A

2.

CLANOK 4
V)iklad pojmov
Visiaci bel!lečnostni zlmok - má spevnený strmei1s priemerom 10 mm. Oko (ktorým prechádza srrmei1) • petlie<
musia ma( minimálne takú odolnos( proti násilnému prekonaniu. ako strmeň VISJaceho zamku. Zvonku mus"
byf nerozoberaterné.
Dme pnnoj koni~ul:ci e - hrúbka minimálne 40 mm. materiál plný odolný proti násilnému prekonaniu (drevo
plast. sklo. ich kombinácia alebo obdobný). Nevyhovujúce sú dvere vyro bené zo sololitu a pod .. pok1af me sú
dostatočne spevnené (plech 1 mm hrubý. a podobne).
8ezptčnos ln i lótla - musi ma( hrúbku minimálne 200 mikrónov a musi byf lepená po celeJ ploche skla.
Funkôn! mrele . vytvorené z prútov plného profilu s hrúbkou min. 10 mm. musia byf pevne ukotvené v stene
alebo ráme okna. minimálne v 4 bodoch. z vonku nedemontovaterné. veľkos( oka maximálne 20x20 cm (resp.
plocha 400 cm 1).
Rolell - môže by( roletová mreža alebo roleta z vlnitého plechu. zabezpečená bezpečnosmou cytindnckou vlož·
kou (visiaci bezpečnostný zámok) alebo vybavená elektrickým ovládaním. Z vonkajšej strany demomovatefná

a) nepretržne strážené v oplotenom priestore kde plot 1e vysoký min. t80 cm a brána je
uzamknutá, alebo
b) pod stálym dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzatúCJCh vozidiel, ktoré sa nachádzaJú v oolotenom onestore s plotom vysokým min.
180 cm. alebo
c) strážené parkovisko alebo
dl nepretržttá prítomnost osoby nachádzajúcej sa vo vozidle
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