Poistenie podnikateľov
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika

Produkt: ProFi

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a v príslušných Všeobecných poistných podmienkach produktu
ProFi. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

V poistení stavieb a hnuteľných vecí sú predmetom
poistenia stavby a hnuteľné veci pre prípad poškodenia
alebo zničenia:

V poistení stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia
prevádzky sa poistenie nevzťahuje na:

 požiarom – ohňom v podobe plameňa,
 priamym úderom blesku – bezprostredným
prechodom blesku poistenou vecou,
 výbuchom – náhlym ničivým prejavom tlakovej sily
spočívajúcej v rozpínavosti plynov a pár,
 nárazom alebo zrútením lietadla, jeho časti alebo
nákladu.
alej si môžete dojednať doplnkové poistenie pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci:










záplavou, povodňou,
víchricou, krupobitím,
zemetrasením,
zosuvom pôdy, zrútením skál, zemín, lavín,
pádom stromov a stožiarov,
nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci,
vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia,
krádežou vlámaním alebo lúpežou,
haváriou počas vnútroštátnej prepravy.

V poistení prerušenia prevádzky je predmetom
poistenia strata ušlého zisku a stále náklady ako
následok škôd na poistených veciach spôsobených:
 požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku,
 nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho
časti alebo jeho nákladu,
 hasením, búraním alebo odprataním zvyškov po
poistnej udalosti.
alej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia
o škody spôsobené:
 vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia,
 víchricou a krupobitím,
 nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci.

 porasty a rastliny,
 vybrané veci zamestnancov – napr. peniaze, vkladné
a šekové knižky, platobné karty, motorové vozidlá,
motorky.
Na niektoré veci sa poistenie vzťahuje iba v prípade, ak
sú osobitne uvedené v poistnej zmluve, napr.:











peniaze, drahé kovy, perly a drahokamy,
vkladné a šekové knižky, platobné karty,
cenné papiere a ceniny,
nosiče dát a záznamy na nich uchované,
vzorky, modely, prototypy a veci na výstave,
motorové vozidlá, prívesy, motorky, štvorkolky,
lietadlá a lietajúce zariadenia, plavidlá, lodné motory,
stavby nespojené so zemou pevným základom,
umelecké diela a zbierky,
sochy, fresky ako súčasť stavieb.

V poistení strojov a elektroniky sa poistenie nevzťahuje
na:
 chyby, ktorú mala poistená vec už v čase uzatvárania
poistnej zmluvy,
 škody spôsobené bezprostredným následkom
korózie, erózie, kavitácie, oxidácie, opotrebovania,
trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia,
únavy materiálu,
 škody, za ktoré je dodávateľ poistenej veci, zmluvný
partner poisteného alebo opravca poistenej veci
zodpovedný podľa príslušných právnych predpisov
alebo na základe zmluvy,
 škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieňajú pri
zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo pri
opotrebovaní poistenej veci, alebo na činných
médiách,
 škody všetkého druhu na zvukových, obrazových,
dátových a iných záznamoch.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

V poistení strojov a elektroniky sú predmetom poistenia
stroje a elektronika pre prípad poškodenia alebo zničenia
najmä:

V poistení zodpovednosti za škodu nie je predmetom
poistenia škoda:

 chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou
vadou poistenej veci, pretlakom pary, plynu alebo
kvapaliny či podtlakom, nedostatkom vody v kotle,
nevyváženosťou alebo roztrhnutím odstredivou silou,
pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu skratom
alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr.
prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým
namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom,
indukčným účinkom blesku), zlyhaním meracích,
regulačných alebo zabezpečovacích zariadení,
neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou,
úmyselným poškodením, nešikovnosťou,
nepozornosťou, nedbalosťou, víchricou, mrazom,
plávajúcim ľadom.
alej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia:
 o škody spôsobené krádežou vlámaním alebo
lúpežou,
 o krytie nákladov za prácu nadčas,
 o krytie nákladov za expresné príplatky.

 spôsobená úmyselne, alebo prevzatá nad rámec
stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatá v
zmluve medzi poisteným a treťou osobou nad rámec
stanovený právnymi predpismi,
 vzniknutá na veciach, ktoré poistený užíva,
 vzniknutá na vadnom výrobku dodanom poisteným.
Z poistenia alej nevzniká nárok na plnenie:
 za pokuty, penále či iné sankcie uložené poistenému
príslušným orgánom, za iné platby, ktoré majú
represívny, alebo sankčný charakter (okrem
profesijných zodpovedností),
 za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú
iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,
 za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady
požadované v súvislosti s uplatnením práva na
ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
činnosťou poisteného je predmetom poistenia:

Poistenie stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia
prevádzky sa nevzťahuje na škody spôsobené:

 právnym predpisom stanovená zodpovednosť
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe úrazom
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo
zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve
alebo v užívaní.

 žeravením a tlením s obmedzeným prístupom kyslíka,
pôsobením úžitkového ohňa a jeho tepla, pôsobením
tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení) bez
vzniku plameňa, ktorý sa alej rozšíril,
 vyrovnaním podtlaku, výbuchom v spaľovacom
priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní,
 prepätím alebo indukciou následkom úderu blesku,
 záplavou, ak výška súvislej vodnej plochy je menšia
ako 5 cm,
 zemetrasením, ktoré nedosiahlo aspoň 6. stupeň
medzinárodnej stupnice (MCS),
 vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí
a kanalizácie.

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
v súvislosti s výkonom vybraných činností
poisteného je predmetom poistenia:
 právnym predpisom stanovená zodpovednosť za
škodu vzniknutú tretej osobe v súvislosti s výkonom
činnosti, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.
V poistení zodpovednosti za škodu cestného
dopravcu je predmetom poistenia:
 právnym predpisom stanovená zodpovednosť
poisteného za škodu vyplývajúcu zo zmluvy o
preprave veci, ktorá vznikla inému na zásielke v
dôsledku poistnej udalosti, ku ktorej došlo v dobe
trvania poistenia pri vnútroštátnej cestnej nákladnej
doprave a/alebo zodpovednosť poisteného za škodu
vyplývajúcu z Dohovoru o prepravnej zmluve v
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR),
ktorá vznikla inému na zásielke v dôsledku poistnej
udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

Pri poistení zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody:
 v súvislosti s činnosťou poisteného vykonávanou bez
príslušného oprávnenia,
 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré
je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle príslušných
právnych predpisov,
 vzniknuté následkom vojnových udalostí, vzbury,
povstania, terorizmu, pôsobenia jadrovej energie,
 vzniknuté na veciach, na ktorých poistený vykonával
objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že
táto činnosť bola chybne vykonaná,
 v prípade akejkoľvek náhrady škody prisúdenej súdom
Spojených štátov amerických alebo Kanady.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve. V prípade rozšírenia územnej platnosti je tento údaj
uvedený v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný,
• umožniť poisťovni vstup do poistených nehnuteľností a poskytnúť mu projektovú, požiarnotechnickú, účtovnú a inú vyžiadanú
dokumentáciu,

• platiť poistné včas a v správnej výške,
• riadne sa starať o poistené veci,
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto
•
•
•

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre
poisteného činné),
dbať, aby nenastala poistná udalosť,
zabezpečiť poistené priestory spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá
škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovateľovi
šetrenia poistnej udalosti.

•
Kedy a ako uhrádzam platbu?
Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné dňom začiatku poistenia. Nezabudnite však
zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, poistenie zanikne.
Ak sa poistná zmluva uzavrela na dobu neurčitú, následné platby poistného sú splatné vždy ku dňu zhodného s dňom začiatku
poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach.
Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol,
ktorým je číslo poistnej zmluvy.
Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve v plnej výške so
správne uvedeným variabilným symbolom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia.
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu ročného poistného obdobia, pričom výpove musí byť
doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Poistnú zmluvu môžete vypovedať aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi

Záznam o finančnom sprostredkovaní
Klient/potenciálny klient
Obchodné meno
IČO

Obec Gemerská Ves
00318701

Sídlo

Gemerská Ves 109, Gemerská Ves 98262, Gemerská Ves 982 62

Finančný agent
Obchodné meno

J.I.Agency, s.r.o.

Sídlo

Severná 516/7, Turňa nad Bodvou 04402

Som zapísaný v zozname viazaných finančných agentov v podregistri poistenia alebo zaistenia s registračným číslom 211442. Zápis v zozname je
možné overiť na webovej stránke Národnej banky Slovenska (https://regfap.nbs.sk).
Ako finančný agent vykonávam finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe výhradnej písomnej zmluvy s jednou
finančnou inštitúciou: Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (ďalej len „poisťovňa“). Nemám kvalifikovanú
účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach poisťovne.

Požiadavky a potreby klienta
Ako finančný agent mám povinnosť zistiť a zaznamenať údaje o Vašich požiadavkách a potrebách, znalostiach a skúsenostiach a o Vašej finančnej
situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ak sa však rozhodnete údaje neposkytnúť, nie je možné Vám poskytnúť vhodné odporúčania a posúdiť, či zvolený
produkt zodpovedá Vašej situácii.
Klient má, resp. mal dojednané poistenie: Profi, SUP,Školák
Klient poskytol finančnému agentovi informácie o svojej finančnej situácii.
Klient má záujem o poistenie majetku obce.
Klient má záujem o krytie majetkových škôd na stavbách spôsobených živelnými rizikami (napr. požiar, povodeň, víchrica).
Klient má záujem o poistenie zodpovednosti za škodu obce.
Klient má záujem o krytie iných škôd vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu: stavba
Klient poskytol všetky požadované údaje.

Vyhlásenie klienta
Potvrdzujem, že potreby a požiadavky, ktoré som uviedol v tomto zázname, sú aktuálne, pravdivé a úplné.

Vyhlásenie o vhodnosti
Na základe požiadaviek a potrieb uvedených v tomto zázname a po zohľadnení produktov, ktoré Vám môžem ponúknuť, som dospel/a k záveru, že
Vami zvolené produktové nastavenie je vhodné a zodpovedá informáciám, ktoré ste mi poskytli.
Poučenie: Vyhlásenie o vhodnosti je poskytnuté s ohľadom na informácie, ktoré ste mi ako finančnému agentovi poskytli. Je preto dôležité, aby
poskytnuté údaje boli aktuálne, pravdivé a úplné. V opačnom prípade sa vystavujete sa nebezpečenstvu, že ako finančný agent nesprávne
vyhodnotím situáciu a odporučím Vám produkt, ktorý nemusí zodpovedať Vašim skutočným potrebám a požiadavkám.
Podľa svojho uváženia sa môžete od odporúčaného produktového nastavenia odchýliť. V takom prípade budem postupovať podľa Vášho
rozhodnutia.

Informácie pre klienta
O právnych následkoch uzavretia poistnej zmluvy: S uzavretím poistnej zmluvy je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť v rozsahu
dojednanom v poistnej zmluve a/alebo v zmluvnej dokumentácii plnenie, ak nastane poistná udalosť a Vy máte povinnosť platiť dohodnuté poistné.
Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v poistnej zmluve, vo všeobecných poistných podmienkach poistenia a v ďalších
dokumentoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
O výške poplatkov: Okrem zmluvne dohodnutého poistného nemáte povinnosť uhrádzať žiadne ďalšie platby alebo poplatky.
O rizikách: S poistením sa nevyhnutne spájajú výluky a obmedzenia, ktoré nájdete v poistných podmienkach. Bývajú združené v článkoch, ktoré sú
označené spravidla ako „Výluky z poistenia“.
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O systéme pred zlyhaním finančnej inštitúcie: Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa vytvára technické rezervy vo výške dostatočnej na
to, aby bola v každom okamihu zabezpečená schopnosť poisťovne uhradiť v plnej miere všetky záväzky poisťovne vyplývajúce z poistných zmlúv.
Navyše je poisťovňa povinná držať dodatočné kapitálové rezervy tak, aby spĺňala podmienky európskej regulácie o solventnosti. V prípade, že
poisťovňa nebude schopná uhradiť v plnej miere všetky svoje záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv, bude táto situácia riešená Národnou bankou
Slovenska. Prípadná strata vyplývajúca z tohto rizika nie je krytá systémom náhrad alebo záruk.
O činnosti finančného agenta: Finančné sprostredkovanie vykonávam za odmenu a v súvislosti s finančným sprostredkovaním prijímam od
poisťovne peňažnú, prípadne aj nepeňažnú odmenu. Ak ma o to požiadate, poskytnem Vám jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným
a zrozumiteľným spôsobom informáciu o výške odmeny, ktorú prijímam vo vzťahu k uzatváranej zmluve.
O vybavovaní sťažností a riešení sporov: Sťažnosť na postup pri finančnom sprostredkovaní môže byť podaná písomne (na adresu sídla
poisťovne alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne), ústne, e-mailom na adresu generali.sk@generali.com, prostredníctvom webovej
stránky poisťovne alebo telefonicky na čísle 02/38 11 11 17. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Poisťovňa kvalifikovanú
sťažnosť vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia poisťovni. Podrobnejšie podmienky vybavovania sťažností sú umiestnené na webovej
stránke poisťovne (www.generali.sk) a v príslušných poistných podmienkach. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť
prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Po súhlase oboch
strán je tiež možné spor riešiť mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení.
O spracovaní osobných údajov: Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely
ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa
sprostredkovaných finančných služieb medzi finančným agentom a finančnou inštitúciou a na plnenie úloh a povinností finančného agenta je
finančný agent oprávnený požadovať od klienta poskytnutie jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z. z.
a zároveň je aj bez súhlasu dotknutej osoby tieto údaje oprávnený spracúvať, získavať ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

V Moldava nad Bodvou, dňa: 20. 9. 2018

Podpis klienta

Podpis finančného agenta

Generali
a. s.,
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/38 11 11 17, e-mail: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 1325/B,
35 709 332,
2021000487,
DPH: SK2021000487, ú.: 0048134112/0200, IBAN:
SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT
VASS.
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Poistná zmluva č.: 2406432940 zo dňa 20.09.2018
Čl. I. Úvodné ustanovenia
1.

Účastníci zmluvy

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
Zastúpená: J.I.Agency, s.r.o.
(ďalej len „poisťovateľ“)
a

Obec Gemerská Ves
Gemerská Ves 109 , 98262 Gemerská Ves
IČO/RČ: 00318701
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: ŠÚ SR, Dátum vydania:01.07.1973
Zastúpená: Monika Lévaiová, starostka obce
(ďalej len „poistník“)
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
2.

Sprostredkovateľ poistenia

J.I.Agency, s.r.o. , získateľské číslo: 80008719-2, mob.: +421918898233, e-mail: jolana.leskova@generali.sk
3.

Prehľad druhov poistenia



Poistenie stavieb
Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby
Poistenie hnuteľných vecí
Poistenie prerušenia prevádzky – Hnuteľné veci
Poistenie elektronických zariadení
Poistenie strojov a strojných zariadení
Havarijné poistenie strojov
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
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Čl. II. Dojednané poistenia
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
1.

Miesto poistenia 1 - Budova KC - Gemerská Ves 109 , 98262 Gemerská Ves

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 20.09.2018 tvoria neoddeliteľnú prílohu
tejto poistnej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Poistník je povinný poisťovateľovi bez zbytočného
odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia.

POISTENIE STAVIEB
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. c), 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. SD BD 2016 – Superdoložka pre poistenie bytových domov 2016.
9. Odcudzenie stavebných súčastí – doložka NK5.
10. Krádež stavebného materiálu – doložka Nv.
11. Poškodenie skla – doložka NA4.
12. Vandalizmus – doložka NC3.
13. Náklady na demoláciu – doložka NA5.
14. Náklady na opravu umeleckého diela – doložka NA6.
2.

Rozsah poistenia

1.

Miesto poistenia
(adresné)

Budova KC - Gemerská Ves 109 , 98262 Gemerská Ves

1.1.

STAVBA 1

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

Rozostavana murovaná stavba
Komunitného centra
Druh hlavnej stavby

X X

X X

291 120,00

X

Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí
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Ročné poistné
(€)

Spoluúčasť
(€)

Vrátane DPH

1. riziko

Poistná suma
(€)

8. SD BD 2016

7. Náraz DP

6. Vodovodné

5. Živel VÝBER

4. Víchrica

3. Povodeň

Predmet poistenia
(poistená vec)

2. Živel CELÝ

P. č.

1. Požiar

Poistné riziká

Z1

30,00

145,71
SB101
S101 R1

strana 2 z 7

Odcudzenie stavebných súčastí
Vandalizmus
Náklady na demoláciu

700,00 X X
5 000,00 X X
5 000,00 X X

Celkové ročné poistné za poistenie stavieb za všetky poistené položky (€):
3.

30,00
30,00
30,00

Ročné poistné
(€)

Spoluúčasť
(€)

Vrátane DPH

1. riziko

Poistené riziká

Poistná suma
(€)

PRIPOISTENIA - Poistenie stavieb

0,00
16,50
15,00
177,21

Zoznam poistených vedľajších stavieb

Nie je dojednané poistenie žiadnej vedľajšej stavby.

4.

Pripoistenia / Doložky

Doložka NA5 – Poistenie nákladov na demoláciu, vypratanie a odvoz odpadu
1. V zmysle článku XII. bodu 2 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na
primerané preukázané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz odpadu potrebné k oprave alebo
znovuzriadeniu poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, ktoré presahujú 2 percentá z poistnej sumy
dojednanej pre postihnutú poistenú vec, maximálne však do výšky dohodnutej poistnej sumy.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
Doložka NC2 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného
prostriedku
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie dojednáva
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby nárazom dopravného prostriedku.
Ďalej sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené dopravným
prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.
Doložka NC3 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci úmyselným konaním
(vandalizmom)
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. PPZ 14 poistenie dojednáva aj
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby úmyselným konaním (vandalizmom).
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na akékoľvek sklá, zrkadlá, neónové trubice (a obdobné
zariadenia) a na markízy (vysunuté striešky nad vstupom alebo výkladom). Ďalej sa poistenie v rozsahu tejto
doložky, ak nebude dohodnuté inak, nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci akýmkoľvek
znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím
a iným obdobný spôsobom.
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poskytne poisťovateľ poistné plnenie z poistenia v rozsahu tejto
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 páchateľa, 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,
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pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ 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 poisťovateľ 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 poisťovateľ 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 I. 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 poisťovateľ 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 XI. bodu 15
VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.
5.

Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb

Nedojednané.
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Čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia
1.

Dojednané poistenie

P. č.
1.

Názov poistenia

Poistené od

Ročné poistné
(€)

Poistenie stavieb

21.09.2018

177,21

Celkové ročné poistné:

177,21

2. Splatnosť poistného
2.1.Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa 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 21.09.2018 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné

177,21 €

Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období

21.09.

Výška splátky/ splátok
poistného
Bankové spojenie

Počet splátok: 1

177,21 €
číslo účtu IBAN:

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2406432940

číslo účtu BBAN:

0048134112/0200

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 21.09.2018.
4. Záverečné ustanovenia
4.1.Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je
poistné v zostatkovej výške splatné naraz.
4.2.Pokiaľ 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 nasledovnými limitmi
poistného plnenia, ktoré sú najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa:
a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky
dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €;
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej
poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €.
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4.3.Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
poistnej zmluvy.
5. Vyhlásenie poistníka/poisteného
5.1.Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa §
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 poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi 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 poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje
dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o
spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných
údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených.
Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa
www.generali.sk a na pobočkách Poisťovateľa.
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
poisťovateľovi 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 poisťovateľa. Poisťovateľ 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 poisťovateľa
akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie
alebo USA.
5.4.Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, 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.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s.,
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová
adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o
aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia
platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.
Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním
písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla
poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú
uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: www.generali.sk a na
pobočkách poisťovateľa.
Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom
automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane
služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických
komunikáciách).
ÁNO  NIE 
6. Prílohy
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Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1.
2.
3.
4.

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 20.09.2018
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.6)
Superdoložka ProFi 2014 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_06/2014v.2)

Poistná zmluva uzavretá v Moldava nad Bodvou dňa: 20.09.2018
Monika Lévaiová, starostka obce

J.I.Agency, s.r.o.
Získateľské číslo 80008719-2

Podpis (a pečiatka) poistníka

Podpis zástupcu Generali Poisťovňa, a. s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy
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Informácie o spracúvaní
osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, a. s., ako prevádzkovateľa,
Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame, (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie
podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov
Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných závodov Európska cestovná poisťovňa a Genertel
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B (ďalej len ako „Generali Poisťovňa, a. s.“).

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Generali
–– u
 zatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej
korešpondencie a klientska zóna) a manažérskych analýz
–– reporting, výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov
–– likvidácia poistných udalostí
–– zaistenie
–– kontrola kvality a dokumentácia uzatvárania zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových záznamov
–– vybavovanie sťažností
–– riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti
–– evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely
vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
–– aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
–– pasívne súdne spory
–– spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
–– ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
–– súťaže
–– správa registratúry
–– výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve), uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana
jeho práv a právom chránených záujmov Generali Poisťovňa, a. s., (účel riadenia rizika podvodu) a komplexná
ochrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho
marketingu) a súhlas dotknutej osoby (súťaže).

Dotknuté osoby
Generali Poisťovňa, a. s., spracúva osobné údaje najmä o poistníkovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie
poistného, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o potenciálnych klientoch (ďalej aj ako „dotknutá
osoba“).

Kategórie spracúvaných osobných údajov
––
––
––
––

	
identifikačné
údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo)
kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa)
sociodemografické údaje (napr. vek a povolanie)
údaje o poistných zmluvách, ktoré má dotknutá osoba uzavreté s Generali Poisťovňa, a. s.
1

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
––
––
––
––
––
––

finanční agenti
poskytovatelia IT služieb
advokáti
posudkoví lekári
znalci
SLASPO

––
––
––
––
––
––

Slovenská kancelária poisťovateľov
Sociálna poisťovňa
NBS
exekútori
orgány činné v trestnom konaní
súdy

Doba uchovávania osobných údajov
Generali Poisťovňa, a. s., je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, t. j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby
na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.
Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Profilovanie
Generali Poisťovňa, a. s., vykonáva v rámci svojej činnosti aj profilovanie nových klientov na základe demografických,
sociálnych údajov a údajov o produktoch za účelom riadneho uzavretia poistnej zmluvy, kalkulácie poistného
a správy poistnej zmluvy.

Práva dotknutej osoby
–– právo požadovať od poisťovne Generali prístup k svojim osobným údajom
–– právo na opravu osobných údajov
–– právo na vymazanie osobných údajov
–– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
–– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
–– právo na prenosnosť svojich osobných údajov
–– právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
–– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené
práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Generali Poisťovňa, a. s., si
dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.
V prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí
byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Generali Poisťovňa, a. s., oprávnené
pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných
informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej
osoby.

Kontakt na osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov
Generali Poisťovňa, a. s.
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
E-mail: dpo.sk@generali.com
Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.generali.sk
a vo všetkých pobočkách Generali Poisťovňa, a. s.
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/38 11 11 17, e-mail: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN:
SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedeným IVASS.
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Superdoložka ProFi 2014
A. MAJETKOVÉ POISTENIE
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej
zmluvy a poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa poistných podmienok VPP
PPZ 14 a VPP PPKL 14.
1. Atmosférické zrážky
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej
veci
poistným
nebezpečenstvom
atmosférické zrážky.
Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom
do poistenej stavby vnikli cez strechu, obvodové
steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné
stavebné súčasti.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak
je stavba zo všetkých strán uzavretá, pravidelne
udržiavaná, v dobrom technickom stave (nepoškodená
strecha, priechodný/nezanesený systém odvádzajúci
zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými
otvormi a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na:
nosných častiach obvodových stien nad resp.
pod úrovňou zeme,
konštrukčných častiach umiestnených z
vonkajšej strany (omietka, farebný náter, izolácie,
obklady atď.),
strešnej krytine alebo iných vonkajších
konštrukčných dieloch stavby,
akýchkoľvek
rozostavaných
stavbách
(budovách vo výstavbe).
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
2. Spodná voda a spätné vystúpenie vody
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci:
zvýšenou hladinou spodnej vody spôsobené
ako bezprostredný následok záplavy alebo povodne,
vrátane záplavy a povodne mimo miesta poistenia,
spätným vystúpením vody z funkčného
kanalizačného potrubia spôsobené ako bezprostredný
následok záplavy alebo povodne, vrátane záplavy a
povodne mimo miesta poistenia.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
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Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
3. Voda z vodovodných zariadení
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom voda z vodovodných zariadení, sa
dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj
pri:
poškodení
privádzajúceho
potrubia
vodovodného zariadenia, odvádzajúceho potrubia
alebo potrubia, či vykurovacích telies ústredného,
etážového, diaľkového kúrenia alebo solárnych
systémov poistenej budovy, kotla ústredného,
etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a
zariadení poistenej budovy pripojených na potrubie, ak
ku škode došlo z dôvodu ich prasknutia alebo lomu.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistené
plnenie aj za náklady na vyhľadanie príčiny vzniku
škody a uvedenie stavby do pôvodného stavu pri
škodách spôsobených vodou z vodovodných
zariadení.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit
poistného plnenia za jedno poistné obdobie
podľa tohto bodu je 500 € so spoluúčasťou 30 €.
4. Vandalizmus
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom vandalizmus.
Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie
poistenej veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci
treťou osobou (páchateľom).
Poistnou udalosťou nie je, ak bola škoda pôsobená
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.
Poškodením alebo zničením poistenej veci však nie je
nepriaznivá zmena jeho povrchu (poškriabanie,
nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách,
neónových trubiciach (a obdobných zariadeniach) a
markízach (vysunutých strieškach nad vstupom alebo
výkladom).
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Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
5. Indukcia a prepätie
Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade
poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody
spôsobené indukciou alebo prepätím na elektrických
alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou
alebo príslušenstvom poistenej stavby.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
6. Hnuteľné veci mimo miesta poistenia
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že
za miesta poistenia sa okrem miest poistenia
uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj adresné
miesta poistenia na území Slovenskej republiky, na
ktorých poistený na základe písomnej zmluvy
vykonáva objednanú činnosť.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
7. Veci dopravované v MV
Pre poistené vlastné hnuteľné veci, pre ktoré je
dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej
veci poistným nebezpečenstvom odcudzenie, ktorým
sa pre účely tohto bodu rozumie krádež vozidla,
krádež vlámaním sa do vozidla a lúpežné prepadnutie,
sa dojednáva, že pokiaľ sú poistené veci z
prevádzkových
dôvodov
prevážané
vlastným
motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na
vlastný účet poisteného, za miesto poistenia sa
považuje aj vnútorný priestor vlastného motorového
vozidla nachádzajúceho sa na území Slovenskej
republiky.
Z poistenia odcudzenia poskytne poisťovateľ poistné
plnenie len za podmienky, ak sa poistené veci v dobe
poistnej udalosti preukázateľne nachádzali v
batožinovom alebo nákladnom priestore riadne
uzatvoreného a uzamknutého motorového vozidla.
Ďalej sa dojednáva, že pokiaľ nebude motorové
vozidlo umiestnené na nepretržite stráženom
parkovisku, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v
prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase medzi 6.
až 22. hodinou.
Za nákladný priestor sa nepovažuje voľná ložná
plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.
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Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch,
keď k vniknutiu došlo nezisteným spôsobom, napr.
bez stôp násilia, použitím zhodného kľúča.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4.,
písm. a), b), c) VPP PPKL 14 a na obsah automatov
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPKL 14.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné
plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu
poistenej veci došlo v dôsledku dopravnej nehody a
zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená
políciou. Za dopravnú nehodu sa pre účely tohto
poistenia
nepovažuje
poškodenie
dopravného
prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa
dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných
vlastných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu došlo v
súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla
vykonávajúceho predmetnú
dopravu. Právo na
poistné plnenie vznikne poistenému len za
predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti
zbavený možnosti sa o poistené veci starať.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4.,
písm. a), b), c) VPP PPZ 14 a na obsah automatov
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPZ 14.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
8. Stavebné súčasti a anténne systémy
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistné
krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci – stavebných súčastí a anténnych systémov –
poistným nebezpečenstvom víchrica.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 700 € so spoluúčasťou 30 €.
9. Búrlivý vietor
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom víchrica, sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivý
vietor.
Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu
dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 60 km/hod.,
resp. 16,6 m/s a viac.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
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10. Dym
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom dym.
Dymom sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočky vo
vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania,
náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie,
spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia,
nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa
v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na
škody vzniknuté dlhodobým pôsobením dymu.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
11. Zámky vstupných dverí
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu nákladov na výmenu
cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate
kľúča došlo v súvislostí s poistnou udalosťou.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
12. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a
historickej hodnoty
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci – vlastných vecí
zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty –
poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli dojednané pre
poistené hnuteľné veci.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné
obdobie podľa tohto oddielu A. Majetkové poistenie je
3.000
€.

B. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej
zmluvy a všeobecných poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenie dojednané podľa Všeobecných
poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v
rozsahu VPP VZ 14, poistenie sa rozširuje aj o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3. a 4. tejto
časti Superdoložky ProFi 2014.
1.

Poistenie
zodpovednosti
za
škodu
spôsobenú odcudzením vecí vnesených a
odložených
Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu VPP VZ
14 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu vzniknutú
odcudzením vnesených a odložených vecí.
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými
osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí
alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému
alebo niektorému z pracovníkov poisteného.
Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa
obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou
činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené
odkladanie vecí.
Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové
vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a
mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené,
neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty;
vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné
dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu)
hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej
Superdoložka_ProFi_06/2014v.2

kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a
zbierky a kľúče.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za
škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná
osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že
škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a
spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za
škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia 350,00
€ na jedno poistné obdobie.
2.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením
alebo zničením
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.
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Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v
rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody
(škodová udalosť) došlo v dobe trvania poistenia v
súvislosti s poistenou činnosťou alebo vzťahmi z tejto
činnosti vyplývajúcimi.
Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu vzniknutú omeškaním splnenia zmluvnej
povinnosti.
Ďalej sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za
schodok na finančných hodnotách, ktorých správou
bol poistený poverený, a na zodpovednosť za škodu
vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi.
Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu
spôsobenú
poisteným
ako
členom
predstavenstva či dozornej rady akejkoľvek obchodnej
spoločnosti.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 350,00 € na
jedno poistné obdobie.
3.

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 na zodpovednosť
za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté
opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a
chybnou obsluhou vyššie uvedených vecí, tiež na
škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových
vozidlách, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté
stratou veci.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri

poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
4.

Poistenie
náhrady
nákladov
zdravotnej
poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej
poisťovne
Odchylne od poistných podmienok VPP VZ 14 sa
ustanovuje, že poistenie sa vzťahuje:
a) na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou
poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech
zamestnanca poisteného,
b) na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou
poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v
prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania
zapríčineného/nej
nedbanlivostným
protiprávnym
konaním poisteného.
Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, keď sa
na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo
pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady na
zdravotnú starostlivosť alebo náklady vynaložené
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho
poistenia
viažu, vzťahuje
zákonné
poistenie
zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom
úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v
dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu
alebo bola zistená choroba z povolania.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za
jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu B.
Poistenie zodpovednosti za škodu je 1.000 €.

Táto Superdoložka ProFi 2014 nadobúda účinnosť 27.6.2014.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0850 111 117,
e-mail: generali@generali.sk, www.generali.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,
č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do
skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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PFI_PRI/ 2406432940

POISTENIE
PODNIKATEĽOV

Vážený klient
Obec Gemerská Ves
GEMERSKÁ VES 109
982 62 GEMERSKÁ VES

Poistná zmluva číslo

2406432940

Miesto poistenia

viď zadná strana

Bratislava, 20. 09. 2018

PLATBA POISTNÉHO

Úhrada poistného

ProFi

Poistné k úhrade

177,21 €

Dátum splatnosti

21. 09. 2018

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Vážený klient,
radi by sme Vás informovali o výške poistného na
obdobie 21.09.2018 – 20.09.2019.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa
považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na
náš účet.
pokračovanie na zadnej strane >>>

Bankovým prevodom / Internet bankingom
Číslo účtu/kód banky
0048134112/0200
IBAN
SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT
SUBASKBX
Variabilný symbol
2406432940
Konštantný symbol
3558
Platbou cez QR kód
QR kódy pre uhradenie poistného nájdete
na druhej strane.

Príkaz na úhradu
Payment Order
IBAN platiteľa / Payer´s IBAN

Mena /
Currency

Dátum splatnosti
Due Date

IBAN príjemcu / Beneficiary´s IBAN

Suma / Amount

Variabilný symbol
Variable Symbol

SK3502000000000048134112

177,21 €

2406432940

Špecifický symbol
Specific Symbol

Konštantný symbol
Constant Symbol

3558

Informácia k prevodu / Remittance Information

...........................................................
Miesto a dátum vystavenia
Place and Date of Issue

............................................................
Pečiatka, podpis platiteľa
Stamp, Signature of Payer

......................................................................
Pečiatka banky/Prevzal
Bank Stamp/Received by

S pozdravom

QR KÓDY NA ÚHRADU POISTNÉHO

Platba VIAMO je limitovaná podľa Vašej banky

Bližšie informácie o
možnostiach platieb
mobilnými zariadeniami
získate vo Vašej banke.

MIESTO POISTENIA
- Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves
* Úplný zoznam miest poistenia je uvedený
v poistnej zmluve

5910822376

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 20.09.2018
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
Miesto poistenia 1 - Budova KC - Gemerská Ves 109 , 98262 Gemerská Ves
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2.

Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?

Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo

v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?

Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?

Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult

centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Poistenie stavieb
Stavba 1 - Rozostavana murovaná stavba Komunitného centra
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej
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oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.
4.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5.

Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR (aj keď
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

V Moldava nad Bodvou dňa: 20.09.2018
Monika Lévaiová, starostka obce

Podpis (a pečiatka) poistníka
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