nasledovné poistné riziká:
4.1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo
zničením veci
Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo
zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní.
Škodovou udalosťou pre účely poistenia podl'a tohto bodu je udalosť oznámená poisteným (škoda
vzniknutá tretej osobe inak ako úrazom alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo zničením vecí tretej
osoby), ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej
činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti
plnenia podl'a VPP VZ 14 a tejto zmluvy.
Poistenia podl'a tohto bodu sa však nevzťahuje:
a) na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na
zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,
b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou
lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo
rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,
c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,
d) na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,
e) na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo
člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti konatel'a akejkol'vek obchodnej spoločnosti,
f) na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo,
ktorá vznikla v súvislosti s akýmkol'vek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím
poisteného.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení
zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Limit plnenia 3 000,00 €
Ročné poistné 9,45 €
4.2. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným
Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje
aj na
zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie podl'a tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou
vecí, na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením
a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkol'vek motorových vozidlách, ktoré
poistený užíva.
/ ....
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva {~,rámci poisfnej sumy dojednanej pri poistení
zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.
..•
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Limit plnenia 3 000,00 €
Ročné poistné 10,24 €

5.

Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak
v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie
na výkon
podnikatel'skej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre
poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.
5.2. Výluka uvedená v článku III. ods. 1 písm. c) VPP VZ 14 sa nevzťahuje na poistenie zodpovednosti za
škodu z činnosti poskytovania sociálnych služieb (Zákon č.448/2008 Z ..z.).
5.3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa
zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s výnimkou zodpovednosti za
škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikatel'skou činnosťou a s funkciou obce/mesta ako
zriaďovatel'a materskej/základnej školy bez právnej subjektivity.
r
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Čl. III. Rekapitulácia
1.

dojednaného

poistenia

Dojednané poistenie
Ročné poistné
(€)

Názov poistenia

Poistené od

1.

Poistenie stavieb

20.12.2017

2.

Poistenie hnutel'ných vecí

20.12.2017

55,79

3.

Poistenie strojov a strojných zariadení

20.12.2017

750,62

4.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

20.12.2017

151,94

P. č.

Celkové ročné poistné:

2975,77

3934,12

2. Splatnosť poistného
2.1.Poisťovatel' má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podl'a sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny.
Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej
sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena
alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti.
2.2.Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného

bežné

Poistenie na dobu
neurčitú

od 20.12.2017 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné

3934,12€

Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období
Výška splátky/ splátok
poistného
Bankové spojenie

I

20.12.

1 967,06 €

I

20.06.

1 967,06 €

I

,

číslo účtu IBAN:

SK35 0200

BIC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2405892682

Počet splátok: 12

oocftioooo

: '.',

'. ,
4813 4112

1číslo účtu BBAN:

10048134112/0200

3. Začiatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným
obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 20.12.2017.
4. Záverečné ustanovenia
4.1. Pokia l' sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je
poistné v zostatkovej výške splatné naraz.
4.2. Pokia l' nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých
poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe
určitej, na ktorú bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené následovnými limitmi
poistného plnenia, ktoré sú najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovatel'a:
a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva
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dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3500000,00

€;

b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej
poistnej sumy, maximálne však 3500000,00 €.
4.3.Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky
poistnej zmluvy.

ProFi 2014, ktorá tvorí neoddelitel'nú

súčasť tejto

5. Vyhlásenie poistníka/poisteného
5.1. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podla §
792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy
prevzal všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej 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 tejto poistnej zmluve sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že
na všetky otázky poisťovatel'a odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovatel'ovi zmeny v
nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto
poistnej zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými
podmienkami.
5.2. Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovatel' je oprávnený spracúvať osobné údaje
dotknutých osôb v zmysle § 78 zákona Č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú v príslušných
všeobecných poistných podmienkach, s ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy.
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o
právach dotknutej osoby.
5.3.V súlade s § 10 zákona Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako
sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi
poisťovatel'ovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje
osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby
vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného
vyhlásenia na tlačive poisťovatel'a. Poisťovatel' nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za
náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo
platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovatel'a
akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Vel'kej Británie
alebo USA.
(t,_. ,
5.4.Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, i,poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so
všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná
zmluva. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy
písomne poskytnuté informácie v zmysle § 70 ods. 4 zákona Č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom
znení.
5.5. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol
informácie v súlade so zákonom Č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v platnom znení.
,r':.
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,'""
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s.
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo
na účely marketingových činností poisťovatel'a, sprostredkovatel'ov poistenia a spoločností patriacich do
skupiny Generali (napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v
súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu jedného roka po
ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom, Beriem na vedomie, že mám právo na
blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach
dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v príslušných poistných
podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovatel'a.
ÁNO D NIE D
6. Prílohy
Neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Záznam o finančnom sprostredkovaní
Odpovede poistníka na otázky poisťovatel'a pre poistenie majetku zo dňa 18.12.2017
Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP _PPZ14_01/2014v.5)
Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou
VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP _PPKL 14_01/2014v.5)
Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.6)
Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a strojných zariadení VPP PPST 14 (č. tlačiva:
VPP _PPST14_01/2014v.5)
Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ
14 (č. tlačiva: VPP _VZ14_01/2014v.6)
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla, vydal: Statistický úrad Slovenskej republiky, zo dňa 01.03.2004
Osvedčenie o poistení
Superdoložka ProFi 2014 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_06/2014v.2)
v

8.
9.

10.

Poistná zmluva uzavretá v Žilina dňa: 18.12.2017

~
Ing. Jozef Bálá~ta

MIENTE~r.
o.
Získatel'ské čísl' 80008788-2

~

Podpis zástupcu Generali Poisťovňa, a, s,
povereného uzatvorením tejto zmluvy

Základ~á finančná kontrola padľa zákona č, 35712015Z. z. o
finančnej kontrole a audite a doplnení niektorých zákonov
Finančná operácia je v súlade:
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