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POISTNÁ ZMLUVA

POISTENIE MAJETKU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
IČO: 31322051/DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 383/B
v zastúpenf: Prvá Komunálna Finančná, a.s.

(ďalej len "poisťovateľ)

a

Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.
Ofšavská 24, 044 24 Poproč

IČO: 53304870/DIČ: 2121340419
(d'alej len "poistený")

uzatvárajú

prostredntctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s. podFa § 788 a nasledujúcich Občianského
zákonnfka a Rámcovej dohody č. RD-05/2018 túto zmluvu o poistenf

11-416378
(ďalej len "poistná zmluva")

f

Účinnosť poistenia: 01.07.2021 (00:00 hod)
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení pfsomného potvrdenia o jej
zverejnení poisťovaterovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatefovi
doručené v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestnfku
pokiaľ bola zverejnená na návrh poisfovatera (ust. §5a zák. č. 211/2000 Z.z. a
§47a ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Pre toto poistenie platia:
- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikaterské subjekty VPPPM/091 1,
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným živelnými rizikami ODŽIV/0911

ku VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným vodou z vodovodných
zariadení ODVOD/0911 ku VPPPM/091 1,

- Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným odcudzením a vandalizmom
ODKRA/0911 ku VPPPM/0911 ,
Osobítné dojednania pre poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia skla ODSKL/0911
kuVPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku elektronických a strojných zariadení pre prípad
poškodenia alebo zničenia ODLOM/0911 ku VPPPM/0911.

- Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114,
ustanovenia Rámcovej dohodyč. RD-05/2018,

ďalej tiež prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto
poistnej zmluve dohodli, a ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom potvrdzuje ich
prevzatie.

Súhrn poistného:
Císlo Poistené Celková poistnáDruh Ročné poistnévložky sumaáno - nle

1. Zivelné poistenie áno 16 000,00 EUR 3,48 EUR
2. Poistenie proti odcudzeniu ano

_r

11 000,00 EUR 32,92 EUR
3. Poistenie elektroniky a strojov áno

f

5 000,00 EUR 14,64 EUR
4. Poistenie skla äno

r_

100,00 EUR 1,68EUR
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13. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené
poisťovateFovi dňom doručenia písomného potvrdenia. alebo dňom doručenía potvrdenia telefiaxom,
alebo dňom doručenia poh/rdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.

Poproč, 30.06.2021 Poproč, 30.06.2021

A A t -A A 1 ír n

pečiatka a pódpis poisténého pečiatka a podpis pbisťovatéte
Ing. Iveta Komorová- Hifovská Mgr. Patrícia Popovičová

konatef konater
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Vložka é. 1

Zivelné poistenie
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor nenutefného majetku vedeného vúčtovnej evidencii a/alebo správe poisteného, na

východiskovú hodnotu.
b) Súbor hnutefného majetku všetkých účtovných tried, vrätane DHM, umeleckých predmetov a

zbierok, spisov, plánov, obchodných kníh, kartoték, výkresov bez ohfadu na to čf sú, alebo nie sú
uvedené ako samostatný predmet poistenia a hnuteFného majetku vedeného na podsúvahových
účtoch a v OTE ooisteného. na vvchodiskovú hodnotu.

c) Finančná hotovosf, ceniny
d) Poistenie pomníkov a tfalších objektov dntorínskej architektúry, na východiskovú hodnotu.

Poistná suma je tvorená súčinom limitu maximálneho plnenia zo strany poisťovatefa za jeden
pomnlk apočtu hrobov nachádzajúcich sa na dntoríne evidovaných v rámci pasportizáde
hrobových miest
Limit maximálneho plnenia zo strany poisťovateFa za jeden pomník je stanovený v sume 1.300,00
Stanovená spoluúčasf pre toto riziko je 40.00 EUR za jeden pomník.
Poistníkom je organizácia, poísteným vlastnfk pomníka a tfalších objektov cintorínskej architektúry.

V prípade poistnej udalosti poisťovater poskytne ptnenie poistenému. Organizácia na požiadanie
poisťovatefa poskytne údaje o vlastníkovi a spolupracuie pri likvidácii poistnei udalosti.
Vlastníkom pomníkov nieje poistník, ale sa nachádzajú najeho katastrálnom území.

2. Rozsah poístenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Väeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateFské subjekty VPPPIU/091 1,
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným živelnými rizikami

ODŽIV/0911 ku VPPPM/0911 .
Osobitné dojednanía pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným vodou z vodovodných
zariadení ODVOD/0911 ku VPPPM/091 1,

Odchýlne od čl. 3 bod 1 ODŽIV/0911 sa poistenie vzfahuje na škody spôsobené:
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym alebo nepriamym úderom btesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho tetesa, jeho časti atebojeho nákladu,
e) vfchricou - min. 65 km/h
f) povodňou alebo záplavou,
g) Fadovcom,
h) náhtym zosúvaním pôdy. zrútenfm skál alebo zemín, pokiar knim nedošlo vsúvislosti

s priemyselnou alebo stavebnou činnosfou,
i) zosúvaním alebo zrútenim lavín,
j) pádom stromov, stažiarov a iných premetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
k) zemetrasenim 5° EMS 98
I) vodou unikajúcou zprívodného alebo odvádzacíeho potmbia vodovodných zariadení f

a z vodovodnych zariadent,
m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diarkového kúrenia,
n) hasiacim médiom samovoFne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o) kvapalinou unikajúoou 20 solámych systémov alebo klimatizačných zariadení,
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r) atmosférickými zräžkami, Fadovcom a ťarchou snehu,
s) nečistotami vníkajúcimi otvomni, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do

120 hodín po skončení živelnej udalosti,
t) dymom vznikajúcim pri požiari,
u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody. ktoré boto spôsobené povodňou alebo katastrofickým

lejakom,
v) krädež poistených hnutefných vecí, ku ktorej došlo vpriamej súvistosti svyššie uvedenými

náhodnými udalosťami,
w) Fadochodmi, prívalom bahna,
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x) nárazom dopravného prostriedku.
y) záplavou nástedkom búrkového prívalu,
z) ťarchou snehu a námrazy,
aa) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zräžkami

alebo katastrofickým lejakom.
bb) poškodením prlvodného potmbia vodovodného zariadenia, odvádzacieho pofrubia, pofrubia či telies

vykurovacich alebo solämych systémov, ak k nemu došlo pretíakom kvapaliny alebo pary alebo
zamiznutímvodyvnich.

3. Miesto poistenia:
Odchýlne od VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedená pre jednotiivé predmety poistenia v
prítohe k poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnuteFného a hnuteFného majetku).

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma Roéné po'retné

a) 0,200 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 0.00 EUR
b) 0,220 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 15 000,00 EUR 3,32 EUR
c) 0,170 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 1 000,00 EUR 0,16 EUR
d> 0>210 %o (promite) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR

Celkové roéné poistné v EUR: 3,4fiEUR

5. Spoluúéasti:
Pre body a) a b) franšíza 100,00 EUR.
Prebodc) franšíza 30,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiefa týmito sumami z poistného pfnenia.

6. Zvláétne dojednania:
1. Poistenie sa vzfahuje na akékoFvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zniĎenie

poistenej veci. ak konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, protí osobe
poisteného alebo proti osobe vlastníka alebo správcu poisteného majetku.

2. Ak pri likvidácii poistnej udatosti spôsobenej víchricou sa nebude dať určŕt' sila vetra, poisťovatef
môže postupovať podfa rozsahu škôd na okolitých nehnutefnostiach.

3. Dojednáva sa. že živelné a vodovodné poistenie nehnutefného majetku sa vzfahuje aj na Ifniové
stavby: pozemné komunikácie, chodnfky, spevnené pfochy, revitalizované centrá obcí, inžinierske
siete, vedenie sietí obecného rozhfasu, mosty do dlžky 50 m, koFajové drähy, protipovodňové
ochranné hrádze, porasty a stromy, ktoré sú maietkom poisteného a sú uvedené v zozname

4. Dojednäva sa, že poisťovatef uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž/remontáž ostatných nepoškodených poistených vecf, vykonané vsúvistosti so
znovuobstaraním atebo opravou veci poškodených, zníôených alebo stratených pri poistnej udalosti
pri živelnom poistenlm sú kryté aj následné škody.

5. Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatneje:
a) na poistné riziko povodne a záplavy 100 % z poistnej sumy
b) na poistné riziko zemetrasenie 100 % z poistnej sumy
c) na poishné riziko komptexný živel (okrem poistných rizík povodne, 100 % z poistnej sumy

6. Poisťovateľ poskytne poístné krytie novonadobudnutého majetku pre všetky predmety poistenia odo *
dňa zaradenia do účtovnej evidencie poistených organizácií, najviac však do výšky 20% z celkovej
poistnej sumy.

7. V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v rämci poistnej zmluvy poistené aj vedfajšie
náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy poškodenej nehnuteFnosti. Poistenie vedFajŠích
náktadov sa dojednáva na 1. riziko. Poistené vedFajšie náklady:
a) náklady na vypratanie
b) náklady na búranie (strhnutie)
c) náklady na demontáž a opätovnú montáž
d) náklady na hasenie/použitíe vlastného hasiaceho média/

8. Pre predmet poistenia "Finančná hotovosť, ceniny" vzniká prävo na poistné plnenie:
a) ak sú mimo pracovnej dobyje finančná hotovosf a ceniny uložené nasledovne:
Max. limit plnenia Uloženie
do331,94 vrätane Schránka s pevným^uzáyerom okrem prenosných schránok
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do 6.638,78  vrätane Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe
do 19.916,35  vrätane Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe

Ohňovzdomý trezor alebo pancierová pokladnica s dvomanad19.916,35  
bezpečnostnvmi zámkami

b) aj v prípade, ak počas pracovnej doby v čase poistnej udalosti nie sú dodržané podmienky
zabezpečenia
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Vložka č. 2

Odcudzenie a vandalizmus
1. Poistenie sa vzťáhuje na:
a) Súbor nehnuteFného majetku, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na východiskovú hodnotu, na

prvé riziko, pre riziko odcudzenie stavebných súôastí v akejkofvek výške umiestnených predmetov
nad okolitým terénom

b) Súbor hnuteFného majetku všetkých účtovných tried, vrátane DHM, umeleckých predmetov a
zbierok, spisov, plánov, obchodných kníh, kartoték, výkresov bez ohFadu na to 6í sú, alebo níe sú
uvedené ako samostatný predmet poistenia, a hnuteFný majetok vedený na podsúvahových účtoch a
v OTE poisteného. na východiskovú hodnotu - na prvé riziko, pre riziko odcudzenie.

c) Peniaze, ceniny, cenné papiere v trezore - na prvé riziko, pre riziko odcudzenie.
d) Preprava peňazt poslom, na prvé riziko
e) Súbor nehnutefného majetku vedený v účtovnej evidencii pofsteného, na východiskovú hodnotu, na

prvé riziko, pre riziko vandalizmus zistený a nezístený páchateF.
f) Súbor hnuterného majetku (hmotného HM evidovaného vo všetkých účtovných organizácií) ,

navýchodiskovú hodnotu, na pn/é riziko, pre riziko vandalizmus zistený a nezistený páchatef.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia urôujú:

Všeobecné poistné podmienky poístenia majetku pre podnikateFské subjekty VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným odcudzenim a vandalizmom
ODKRA/0911 kuVPPPM/0911,

Odchýlne od ODKRA/0911 sa dojednáva:
Vnútomý vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej veci
spáchanej inou osobou ako poisteným tým spôsobom. že si prerazí cestu do chráneného priestoru,
prekoná prekážku a poškodf alebo zničí predmet poisfenia.
Vonkajší vandafizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo zničenie
verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej ved sa okrem iného chäpe aj estetické
poékodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi

Odchýlne od ODKRA/0911 sa dojednáva, že poistenie pre pripad krádeže sa vzfahuje na situácie, ak
páchateF:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne

otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateFne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustenl zanecha! po sebe stopy,

ktoré môžu byf použité ako dôkazný prostriedok,
d) miesto poistenia otvorif originálnym kFúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa

zmocnil krádežou vlámamm alebo lúpežným prepadnutim,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej

riadne otvorenie,
f) krádežou, pri ktorej páchateF preukázatefne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú

vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho

odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktoró
nemôže byf zodpovedný,

h) lúpežou - zmocnením sa postenej veci tak, že pächatef použil proti poistenému, jeho pracovníkovi
atebo inej osobe násilie, atebo hrozbou násilía.

Odchýlne od ODKRA/0911 sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
Spôsob zabezpečenia hnutefných vecí v objektoch:

Poistná suma Postačujúce zabezpečeníe
do 6 638,78 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytiačeniu a bezpečnostný štft
vrätane zabraňujúci roztomeniu a vylomeniu vložky (na každých vstupných dverách)
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bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu abezpečnostný štít
do 16 596,96 EUR zabraňujúci rozíomeníu avylomeniu vložky a pridaný ďafší zámok alebo
vrätane bezpečnostná závora a optechované dvere atebo presklenné Častí zabezpečené

funkčnými mrežami (na každých vshjpných dverách)
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytíačeniu a bezpečnostný štítdo 66 387.84 EUR
zabraňujúci rozlomeniu (na každých vstupných dverách) avylomeniu aobjektvrätane
zabezpeôený etektronickou zabezpečovacou. signalizácíou
bezpečnostná cytindrická vložka zabraňujúca vytlaôeniu a bezpečnostný štít
zabraňujúci rozlomeniu avylomeniu (na každých vstupných dveräch) aobjektnad 66 387,84 EUR
zabezpečený elektronickou zabezpečovacou. signalizádou vyvedenou na putt
centrálnei ochranv.

Spôsob zabezpečenia peňazí, cenín a CP:
Max. limit plnenia Zabezpečenie

do331,94 vrátane Pevný uzáver okrem prenosných schránok
d?_6-638,78   yrätane Trezor pripevnený k stene alebo k podtahe
do 19.916,35  vrätan Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe
nad19.916.35C Trezor alebo pancierová pokladnica sdvoma bezpečnostňymTzámkamÍ

Spôsob zabezpečenia prepravy peňazí
Max. limit plnenia Zabezpeéenie

Poistený atebo ním poverená osobado 3.319.39 Cvrätane
Vhodný kufrík alebo uzamykatehiá taška
Poistený alebo ním poverená osoba + tfalšia osoba vybavená obuškom alebo

do 16.596,96 Cvrätan paralyzérom alebo strelnou zbraňou
Bezpeänostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob uloženia
Poistený alebo ním poverená osoba + tfalšia osoba vybavená streínôu zbräňoudo 33.193,92  vrätan
Bezpečnostný kufrfk alebo iný predpísaný spôsob uloženia
Poistený alebo ním poverená osoba vybavená strelhou zbraňou + ďalšia osoba
vybavená strelnou zbraňou alebo poistený atebo ním poverená osoba + tfalštedo 165.969.59  vráta
dve osoby vybavené strelnou zbraňou
Bezpečnostný kufrík atebo iný predpísaný spôsob uloženia

3. Miesto poistenia:
Odchýlne od VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedená pre jednotíivé predmety poistenia v
prílohe k poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnuteFného a hnuteFného majetku).

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma Ročné poistné

a) 0,26 %n (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR 0.00 EUR
b) 0,17 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 8 000,00 EUR 1,36 EUR
c) 11,69 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 1 000,00 EUR 11,68 EUR
d} 19,60 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 1 000,00 EUR 19,60 EUR
e) Pi31 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR 0,00 EUR
Q 0,26 %o (promite) z agregovanej poistnej sumy 1 000,00 EUR 0,28 EUR

Celkové roéné poistné v EUR: 32,92 EUR

5. Spoluúéastí:
Pre body a) až d): 0,00 EUR
Prebodye)af): 33,19 EUR
Poistený sa na každej poistnej udatosti podieFa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:
1. Dojednáva sa, že poistené veä uložené na voFnom priestranstve sú zabezpečené pre prfpad krádeže
svojou polohou. Pod pojmom chränené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie
si vyžaduje použitie äpeciälnych pomôcok (ktiešte, zváraci prístroj, uhlová bróska a pod.).
2. Dojednáva sa, že podmienkou plnenia z poistnej udalosti v pripade krädeže pojazdného praoovného
stroja je prekonanie prekážky chrániacej poistenú vec pred odcudzením.
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Vložka č. 3

Lom elektroniky a lom stroja
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor elektroniky a strojov v správe jednotlivých organizácif, na východiskovú hodnotu, na pn/é

2. Rozsah poŕstenia, poístené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Véeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikatefské subjekty VPPPM/091 1,
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku elektronických a strojných zariadení pre prípad

poškodenia alebo zničenia ODLOM/0911 ku VPPPM/0911.

3. Miesto poistenia:
Odchýlne od VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedená pre jednotiivé predmety poistenia v
prílohe k poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnutefného a hnuteFného majetku).

4. Sadzby a podklady pre výpoéet poistného:
Poistná suma Roéné poistné

a) 2,93 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 5 000.00 EUR 14,64 EUR
Celkové roéné poistné v EUR: 14,64 EUR

5. Spoluúéasti:
Preboda) 33,19 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieFa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláétne dojednania:
I.Poistením elektroniky a strojov je kryté akékoFvek náhte a nepredvídané materiálne poškodenie alebo
zniôenie elektronickych zariadení a stroiov.

Právo na plnenie vznikne, ak poistná udatosf bola spôsobená napr:
- chybou konšfrukäe. chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaF sa na ňu nevzfahuje zámka

výrobcu),
- pádom elektronického zariadenia atebo stroja
- roztrtinutím v dôstedku odstredivej sily,
- skratom elektrického prúdu a iným pôsobením elektrického prúdu ( prepätie, indukčné účinky
- zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
- vniknutfm cudzieho predmetu

2. Dojednáva sa, že pri poistení etektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáktady do výšky
poistnei sumy pre každú poistnú udalosť.
Jedná sa o odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrätane:

- nákladov posudkového znalca
nákladov na hFadanie prfôiny škody

- nákladov na zemné výkopové práce
- nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú präcu, präcu nadčas, v nedefu

a počas svíatkov, ako aj expresné poplatky
3. Dojednáva sa, Že pri poisteni elektroniky a strojov sú kryté aj náklady na leteckú prepravu náhradných
dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia, do výšky poistnej sumy pre každú poistnú
udalosť.

4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzfahuje aj na nosiče dát pevne zabudovaných v hardwarovej časti
riadiacej, alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát záznamov programového vybavenia
5. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na stroje, prístroje a elektronické zariadenia, ktoré tvoria
súčasť poistených budov organizádí vedené v účtovnej triede 021 - Budovy, haly a stavby.
6. Dpjednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na všetky elektronické zariadenia a stroje, ktorých dátum
zaradenia do účtovnej evidencie jednotiivých organízácifje menej ako 8 rokov.
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Vložka č. 4

Rozbitie skla

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor skief, na východískovú hodnotu, na prvé riziko.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikatefské subjekty VPPPM/091 1,
- Osobrtné dojednania pre poistenie majetku pre pripad poškodenia atebo zničenia skla ODSKL/0911

kuVPPPM/0911.
Odchýlne od ODSKL/0911 sa pre prípad poistenia skla dojednáva:
Poistenie vzťahuje pre pripad poškodenia alebo zničenia poistenej veci - väetky druhy tabuľového skla
od hróbky 3 mm, vákuové sklo, sklenené výplne, fólie na skfách, elektronické zabezpečovacie zariadenie
vrätane elektronických súčastí - akoukorvek náhodnou udalosfou, okrem prípadov, ak škody alebo
chyby vznikli:
a) predúčinnosťoupoistnejzmluvy,
b) pri doprave poistených vecí,
c) pri montáži a demontáži poistených vect,
d) v súvislosti s vykonávaním stavebných präc v mieste postenia,
e) výbuchom nálože, triiaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt.

3. Miesto poistenia:
Odchýlne od VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedenä pre jednotíívé predmety poistenia v
prílohe k poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnutefného a hnuterného majetku).

4. Sadzby a podklady pre výpoôet poistného:
Poístná suma Roéné poistné

a) 16,800 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 100,00 EUR 1,68 EUR
Celkové ročné poistné v EUR: 1,68 EUR

5. Spoluúčasti:
Pre bod a) 9,96 EUR
Poistený sa na každej poisbiej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
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