
doložky v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.
4. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.

Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú

zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchatel'a, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokial' páchatel' pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberatel'né spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokial' sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovatel' poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu

ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovatel' v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).

Doložka Nkp - Konštrukčné prvky
Odchylne od článku l. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 14 dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení majú iný
ako estetický význam (sú napr. konštrukčnými prvkami poistenej stavby), poskytne za ne poisťovatel' v prípade
poškodenia, zničenia alebo straty poistné plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo
znovuzriadenie bežného konštrukčného prvku poistenej stavby. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa však
nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku
poistnej udalosti.
Doložka ND2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku Xl. bodu 15
VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.

5. Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb

1.Pre por. Č. 13.13.1 sa ako predmet poistenia dojednáva Multifunkčné a tenisové ihrisko, umelá tráva, oplotenie
plast, svietidlá - reflektory - vrátane pevne zabudovaných súčasti, nachádzajúce sa v obci Nová Bystrica, k. ú.:
Nová Bystrica, Č. parcely: 9998/2 ..
2.Pre por. Č. 15.15.1 sa ako predmet poistenia dojednáva Námestie NOva Bystrica - chodníky, dlažba, lavičky,
socha, detské ihrisko, hodiny, osvetlenie - vrátane pevne zabudósaných súčasti, nachádzajúce sa v obci Nová
Bystrica, k. ú.: Nová Bystrica, Č. parcely: c-KN4955, 4957, 4955, 9998/1,4702/5 k.ú
3.za pevne zabudovaný alebo ukotvený predmet sa považuje predmet pripevnený k pevnému podložiu aspoň
dvomi nerozoberatel'nými spojmi.

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VEcí

1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:

1. Požiar - článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
2. Živel CELÝ - článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň - článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica - článok II., bod 2. písm. cl, d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER - článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné - článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14. .
7. Náraz DP - doložka NC2.
8. Odcudzenie - článok II., bod 1. písm. a), b) a článok XIV., bod 1. a 2. VPP PPKL 14.
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9. Veci zamestnancov - doložka MB2 a doložka KB2.
10. Peniaze a ceniny - doložka MB3 a doložka KB3.
11. Odcudzenie stavebných súčastí - doložka KB5.
12. Poškodenie skla - doložka NA4.
13. Vandalizmus - doložka KC3.
14. Náklady na demoláciu - doložka MA5.
15. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty - doložka MB4 a doložka KB4.
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - živel, havária - doložka M18.
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - odcudzenie - doložka K18.
18. Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave - bod 3. doložky K20.

2. Rozsah poistenia

Poistné riziká
eu I 'ID
E tí co:::

.!!1
c, tí,>- LlJ 'ID ::::l o o eu

....J co C o, c (f) ..::.::: 't.J ·0
ID ~ ·N ID '::::l (iV o.. ~

Predmet poistenia LlJ 'C eu 'S "o o 'eu ~ID o N ·C C ::::l
P. č. '- U "o o > "o C eu (5 'ID

(poistená vec) eu o ·C o N ::::l tí :eu c
ai ai eu .,- o, 't.J;N .!:: o ·0> o "o '- '- CI) oo > o :> > o 'eu "o a, > o:::o, 'N o, 'N > z O

.,- N (>') ~ LO <ri r-..: oo

Súbor vlastných hnutel'ných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) -
živelné riziká

x X X 20000,00 X

X X X 10000,00 X

X 20000,00 X

Činnosti miest a obcí

-I~ .'
" ""..1..~",.,.:

Preventívna poistná suma -
živelné riziká
Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) -
odcudzenie

Požiarne najrizikovejšia činnosť

Veci zamestnancov
Peniaze a ceniny
Odcudzenie stavebných súčastí

S101 R1

30,00 36,03

30,00 8,14

30,00 11,62

55,79
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3. Pripoistenia I Doložky

Doložka MA2 - Poistenie súboru hnutel'ných vecí
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje,

zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je pridel'ované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a hnutel'né
veci s dobou použitel'nosti najviac jeden rok (okrem zásob).

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci uvedené v článku l. bode 4 VPP PPZ 14.

Doložka KA2 - Poistenie súboru hnutel'ných vecí (odcudzenie)
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na stroje, prístroje,

zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je pridel'ované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a
na hnutel'né veci s dobou použitel'nosti najviac jeden rok (okrem zásob).

2. Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článku l. bode 4 VPP PPKL 14.
3. Poistenie je možné dohodnúť v poistnej zmluve aj ako poistenie prvého rizika (KA21).
4. Ak je poistený platitel'om DPH, poisťovatel' poskytne v prípade poistnej udalosti odcudzením v zmysle VPP

PPKL 14 poistné plnenie vrátane DPH v nasledovnom rozsahu. DPH bude poistenému vyplatená len do výšky
zodpovedajúcej sume, ktorú je poistený ako platitel' dane z pridanej hodnoty povinný odviesť do štátneho
rozpočtu SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Výška poistného plnenia alebo súčet
poistných plnení vrátane DPH z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia, za
poistenú vec alebo súbor vecí sú limitované výškou poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec
alebo súbor vecí. Uvedená suma je maximálnym limitom poistného plnenia poisťovatel'a. Toto ustanovenie platí
aj v prípade, ak je poistenie uzatvorené na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden
poistný rok).

Doložka MA7 - Poistenie na preventívnu poistnú sumu
1. Pri uzavretí poistenia s dojednaním tejto doložky sa stanovená preventívna poistná suma pripočíta k poistnej

sume predmetu poistenia, pre ktorý bola dojednaná, ak bola pri likvidácii poistnej udalosti poistná hodnota
predmetu poistenia vyššia ako jeho poistná suma stanovená pri uzatvorení poistnej zmluvy (nepostačitel'nosť
poistnej sumy).

2. V prípade, že sa prejavila nepostačitel'nosť poistnej sumy v zmysle bodu 1 tejto doložky, poistený je povinný
doplatiť poisťovatel'ovi dvojnásobok poistného, ktoré bolo uhradené pri dojednaní poistenia za túto doložku.
Takto zistenú sumu je poisťovatel' oprávnený započítať voči poistnému plneniu, na ktoré vznikol poistenému
nárok.

Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku l. bode 5

VPP PPZ 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je pridel'ované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je pridel'ované Et:motQfky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,

f·,·· . . .
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plav~, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva vyššie vymenovaných vecí.

2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podl'a článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.

3. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika. .
4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovatel' poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v

prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovatel' v rámci poistenia

v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok).

Doložka KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie)
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku l. bode 5

VPP PPKL 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je pridel'ované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je pridel'ované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva týchto vyššie vymenovaných vecí. ,

2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podl'a článku II. bod 1.vPP PPKL 14.

3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že poisťovatel' poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie
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uzatvorené na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovatel' v rámci poistenia

v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok).

Doložka MB3 - Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek,
obežných mincí a cenín
1. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad

poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podl'a článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovatel' poistné

plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.

4. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí poskytne poisťovatel' poistné plnenie v hodnote
zničených alebo stratených peňazí.

5. Dojednáva sa, že pokia l' vydavatel' cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovatel' len poplatky spojené s ich výmenou.

6. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí a cenín poskytne poisťovatel' poistné plnenie v
hodnote zničených alebo stratených peňazí a cenín.

7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovatel' v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).

Doložka KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami

podla článku II. bod 1.vPP PPKL 14.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovatel'

poistné plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.

4. Dojednáva sa, že pokial' vydavatel' cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovatel' len poplatky spojené s ich výmenou.

5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia peňazí a cenín poskytne poisťovatel' poistné plnenie v
hodnote zničených alebo odcudzených peňazí a cenín.

6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovatel' v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350(€ za všétKy peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté-na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).

Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú

zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchatel'a, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokial' páchatel' pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberatel'né spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokial' sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov). .

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovatel' poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu

ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateš v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).
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Doložka MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci

alebo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku Xl.
bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.

Doložka KD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V rozsahu tejto doložky sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby

poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku Xl. bodu 14 VPP PPKL 14 neplatí.

4. Zvláštne dojednania pre poistenie hnutel'ných vecí

Nedojednané.

POISTENIE STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENí

1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:
1. Strojné - článok II. VPP PPST 14.

2. Živel Stroje - doložka S311 O.

3. Odcudzenie - doložka S0001.
4. Vniknutie predmetu do špeciálneho pol'nohospodárskeho stroja - doložka S9003.
5. Náklady za prácu nadčas - doložka S0003.
6. Náklady za expresné príplatky - doložka S0004.

1.2. Pre predmety poistenia sa v zmysle článku III., bodu 5. VPP PPST 14 dojednávajú doložky, ktoré
obmedzujú rozsah poistného krytia (obmedzujúce doložky).

2. Rozsah poistenia

Poistné
riziká
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1. Miestb poistenia (adresné) Základná škola Vychylovka 687.- Vychylovka I Z1g87, 02305 Nová Bystrica

1.1. STROJE 1 .....

štiepkové kotly 27-68 kW s príslušenstvom X X 195600,00 X 100,00 750,62
Kategória zariadenia Technické vybavenie budov

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí S1Q1I Ri

Nedojednané.

PRIPOISTENIA - Poistenie strojov a strojných zajiadení

Poistná zmluva č.: 2405892682 zo dňa 18.12.2017
Kód produktu: ProFi

strana 12 z 18



---------------------------------------------------------------------------

Celkové ročné poistné za poistenie strojov a strojných zariadení za všetky poistené položky
(€):

3. Zoznam poistených strojov a strojných zariadení

Názov Výrobné číslo / Inventárne číslo

5troJe 1 s príslušenstvom7
Štiepkový kotol 27-88 kW s príslušenstvom HACK 90-312665-3103

97800,00
97800,00

Štiepkový kotol 27-88 kW s príslušenstvom HACK 90-312462-3103
Spolu: 195600,00

4. Pripoistenia I Doložky
Doložka 53110 - Poistenie so zahrnutím živelných rizík
V prípade dojednania tejto doložky sa odchylne od článku III. bodu 2, písm.f) a g) VPP PPST 14 dojednáva, že
právo na poistné plnenie vzniká poistenému aj za škody vzniknuté následkom požiaru, výbuchu, priameho úderu
blesku, likvidácie požiaru alebo likvidácie následku požiaru, nárazu alebo pádu lietadla s posádkou, jeho časti alebo
jeho nákladu, záplavy, povodne, zemetrasenia, zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zemín, zosuvu alebo zrútenia
lavíny, poklesu pôdy.

Doložka 53180 - Poistenie ponorných čerpadiel alebo čerpadiel v hlbinných studniach
Ak sú poistené ponorné čerpadlá alebo čerpadlá v hlbinných studniach, v zmysle článku III. bodu 5 VPP PPST 14
sa dojednáva, že sa poistenie nevzťahuje na škody vyvolané prevádzkou bez vody a na škody vzniknuté
následkom zbúrania studne alebo poškodením trubiek a stien studne.

Doložka 53310 - Ustanovenie o znížení plnenia za opotrebovanie vinutia
Odchylne od článku Xl. bodu 2 VPP PPST 14 sa dojednáva, že ak oprava poškodenej veci v dôsledku poistnej
udalosti vyžaduje previnutie (alebo výmenu agregátu v dôsledku škody na vinutí), odpočíta poisťovatel' pri
stanovení výšky poistného plnenia aj sumu zodpovedajúcu opotrebovaniu vinutia (alebo vymeneného agregátu), a
to v rozsahu minimálne 10% za každý rok prevádzky poškodeného poisteného stroja z nákladov na opravu vinutia
(alebo z hodnoty vymeneného agregátu), celkovo však maximálne do výšky 60 %.

Doložka 53320 - Ustanovenie o znížení plnenia za opotrebovanie blokov, hláv motorov alebo kompresorov
Odchylne od článku Xl. bodu 2 VPP PPST 14 sa dojednáva, že ak oprava poškodenej veci v dôsledku poistnej
udalosti vyžaduje opravu blokov, hláv motorov alebo kompresorov vrátane príslušenstva a piestov, odpočíta
poisťovatel' pri stanovení výšky poistného plnenia aj sumu zodpovedajúcu opotrebovaniu uvedených vecí, a to v
rozsahu minimálne 10% za každý rok prevádzky poškodenej poistenej veci, celkovo však maximálne do výšky 60%.

Doložka 59000 - Poistenie automobilov so špeciálnou nadstavbou".'> ,
Ak sú poistené automobily so špeciálnou nadstavbou, odchylne~~čtánku III. bodu 2, písm. f) a g) VPP PPST 14 sa
dojednáva, že právo na poistné plnenie vzniká aj za škody vzniknuté následkom požiaru, výbuchu, priameho úderu
blesku, likvidácie požiaru alebo likvidácie následku požiaru, nárazu alebo pádu lietadla s posádkou, jeho časti alebo
jeho nákladu, záplavy, povodne, zemetrasenia, zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zemín, zosuvu alebo zrútenia
lavíny, poklesu pôdy. Ak nastala škoda na dieloch a častiach, ktoré nepatria k špeciálnej nadstavbe vozidla,
poistenie sa nevzťahuje ani na škody priamo vzniknuté chybou konštrukcie, chybou materiálu, výrobnou chybou,
skratom či iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým
namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom, indukciou účinkom blesku), funkčným namáhaním, nesprávnou
údržbou alebo v dôsledku únavy materiálu.

Doložka 59010 - Výluky pre vybrané mobilné stroje
V zmysle článku III. bodu 5. VPP PPST 14 sa dojednávajú aj nasledujúce výluky pre mobilné stroje.
Poistenie sa nevzťahuje na vozidlá kategórie M, L, LS a V podl'a zákona Č. 725/2004 Z. z. v platnom znení.
Pre vozidlá kategórie N a O podl'a zákona Č. 725/2004 Z. z. v platnom znení sa dojednáva, že poistenie sa
nevzťahuje na akékol'vek škody na podvozku, nápravách, prevodovke, motore, kabíne vrátane vybavenia
spôsobené nárazom na nepohyblivú prekážku alebo stretom s pohybujúcim sa objektom, ku ktorým došlo počas
jazdy vozidla v čase, keď vozidlo nevykonávalo činnosť ako pracovný stroj.

5. Zvláštne dojednania pre poistenie strojov a strojných zariadení

Nedojednané.
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POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

. 1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu
vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za
podmienok uvedených vo VPP VZ 14.

1.2.V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia
na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.

2. Odpovede poistníka na otázky poisťovatel'a:
2.1. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €

0,00
2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 25
2.3.Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnutel'ností?

- áno, so súvisiacimi službami (odber vody, elektriny, plynu a pod.)
2.4. S poisťovanou činnosťou je spojené:

- vstupovanie do bytov zákazníkov

2.5. Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?
- nie

2.6. Rizikové otázky:
- C14 počet osôb činných pre poisteného je väčší ako 10

2.7.Podklad pre výpočet poistného: Počet obyvatel'ov = 2 816
2.8. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovatel'a?

- nie
2.9. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:

Počet škôd: O
Výška škôd: 0,00 €

3. Rozsah poistenia

Predmet činnosti:

- všeobecná verejná správa
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1. Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti Slovenská 50000,00 30,00 132,25za škodu republika

2. PRIPOISTENIA - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

2.1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na Slovenská 3000,00 30,00 9,45
zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci republika

2.2. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných Slovenská 3000,00 30,00 10,24poisteným republika

Celkové ročné poistné za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za všetky poistené
položky:

4. Pripoistenia I Doložky

V rámci poistnej sumy a spoluúčasti uvedenej v bode 3. sa poistenie v základnom rozsahu rozširuje o
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