SPOLOýNÉ USTANOVENIA
Poistná zmluva þ.:

8-813-013783
zaþiatok

koniec

Doba trvania poistenia:

19. október 2021

Poistné obdobie:

Bežný / technický rok

Prvé poistné obdobie:

od 19.10.2021 do 18.10.2022

Roþné poistné:

4 472,00 EUR

Poistné za poistné obdobie:

4 472,00 EUR

Poistné za 1. poistné obdobie:

4 472,00 EUR

SplatnosĢ poistného:

Poistné je splatné 19. októbra 2021, 19. októbra 2022, 19. októbra
2023, poistné za prvé poistné obdobie je splatné 19. októbra 2021.

Spôsob úhrady poistného:

Poistník uhrádza poistné na úþet poistiteĐa uvedený na titulnej strane,
variabilný symbol: þíslo Poistnej zmluvy bez pomlþiek, konštantný symbol:
3558.

SprostredkovateĐ poistenia:

NO STRESS s. r. o.
Ing. Matej Valach, PhD. (matej.valach@vabe.sk)

UpisovateĐ:

Monika Birošová

Poþet rovnopisov:

Táto poistná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom
pre každú zmluvnú stranu.

Súþasti Poistnej zmluvy:

Poistná zmluva sa skladá z nasledovných þastí (v tomto poradí):
1. Titulná strana
2. Spoloþné ustanovenia
3. Dojednaný rozsah poistenia
4. Legenda k þasti "Dojednaný rozsah poistenia"
5. Súþasti Poistnej zmluvy
6. Prehlásenie poisteného, podpisy zmluvných strán
7. Klauzuly, poistné podmienky, Informácie o spracúvaní osobných
údajov

18. októbra 2024

Definícia limitu a sublimitu poistného plnenia
Limit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteĐa za jednu a všetky poistné udalosti za jeden poistný
rok. Ustanovenie o podpoistení sa uplatĖuje aj na poistenie dojednané s limitom plnenia v rámci poistnej
sumy, avšak len vtedy ak nebolo pre predmet poistenia dojednané poistenie len s limitom plnenia.
Sublimit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteĐa za jednu a všetky poistné udalosti za jeden
poistný rok, ktorá je súþasĢou celkového limitu poistného plnenia a nezvyšuje ho.

Osobitné dojednanie o spoluúþasti
Dojednáva sa, že pokiaĐ sú pre predmety poistenia stanovené rôzne spoluúþasti, v prípade poistnej udalosti
súþasne na viacerých predmetoch poistenia z tej istej príþiny sa pri likvidácii poistnej udalosti z celkového
poistného plnenia odpoþíta iba najvyššie dojednaná spoluúþasĢ.
Dojednanie týkajúce sa plnenia s DPH
V prípade odcudzenia poistených vecí krádežou vlámaním poistiteĐ poskytne poistné plnenie v cene vrátane
dane z pridanej hodnoty (ćalej len „DPH“), avšak len vtedy, ak podĐa všeobecne záväzného právneho
predpisu platného v þase vzniku poistnej udalosti vznikla poistenému povinnosĢ odviesĢ ju. Podmienkou
poskytnutia poistného plnenia v cene vrátane DPH je stanovenie poistnej sumy so zahrnutím DPH.

B.

A.

Oddiel

Poistenie strojov, strojných a elektronických
zariadení proti všetkým nebezpeþenstvám

Positenie sa nevzĢahuje na nebezpeþenstvo
krádeže a lúpeže !

Poistenie majetku proti všetkým
nebezpeþenstvám - All Risk

Poistné nebezpeþenstvo

Súbor vlastných hnuteĐných vecí

Budova vrátane stavebných súþastí a príslušenstva a
oplotenia

Budova vrátane stavebných súþastí a príslušenstva a
oplotenia

Predmet poistenia

Súbor strojných a elektronických súþastí budov poistených v
Oddiele A tejto poistnej zmluvy

Náklady na odpratanie trosiek

konajúca
prostredníctvom

ulica, þíslo

Pri trati 10927/47

15 000,00 €

Limit
poistného
plnenia

vandalizmus:
5 000,00 EUR

vodovodné škody:
25% zo súþtu
poistných súm

povodeĖ, záplava,
zemetrasenie:
100% zo súþtu
poistných súm *);;

Limit poistného
plnenia

500 000,00 €

500 000,00 €

3 300 000,00 €

2 100 000,00 €

Poistná suma

Limit
poistného
plnenia

Poistná
suma

Poistná suma
/ (sub)limit
poistného
plnenia

PSý, mesto, obec

821 06 Bratislava - mestská þasĢ Po

v zmysle
zmluvných
dojednaní

v zmysle
zmluvných
dojednaní

nová cena

Poistná hodnota

SpoluúþasĢ

[A];[B]

Všeobecné poistné podmienky
(CI 100/18/10);
Zmluvné dojednania pre poistenie strojov,
strojných a elektronických zariadení proti
všetkým nebezpeþenstvám (CI
500,00 €
SE_ZD/18/02)
Klauzula 331
Automatické poistenie strojných a
elektronických súþastí budov
Klauzula : Výluka prenosných chorôb

[A];[B]

[B]

[A];[B]

Klauzula : Výluka prenosných chorôb

Všeobecné poistné podmienky
(CI 100/18/10);
Zmluvné dojednania pre poistenie majetku
proti všetkým nebezpeþenstvám
(CI 301/18/02);

[A]

Miesto
poistenia /
Územná
platnosĢ

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Súþasti poistnej zmluvy

Colonnade Insurance S.A., poboþka poisĢovne z iného þlenského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice;
IýO: 50 013 602, DIý: 4120026471, Iý DPH: SK4120026471
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka þíslo 591/V

[B]: Smolnícka 3, 821 08 Bratislava

[A]: Pri trati 10927/47, 821 06 Bratislava

31 755 534
obchodné meno

GERIUM

Monika Birošová, Odbor poistenia podnikateĐov, tel.: 055/6826 263, mobil: 0910 846 575, e-mail: monika.birosova@colonnade.sk

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod þ. B 61605

Miesta poistenia:

IýO:
spolupoistený:
IýO:

Poistník / poistený:

DOJEDNANÝ ROZSAH POISTENIA

C.

(táto výluka je nadriadená všetkým
dojednaniam uvedeným v tejto poistnej
zmluve)

Poistenie sa nevzĢahuje na profesijnú
zodpovednosĢ za škody pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, zodpovednosĢ za
škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu
z akejkoĐvek chybne poskytnutej odbornej
služby alebo þinnosti v rámci
prevádzkovania domova sociálnych služieb
vrátane súvisiacich služieb, poskytovania
zdravotnej starostlivosti, lekárenskej
starostlivosti a/alebo pracovnej zdravotnej
služby.

Poistenie sa nevzĢahuje na profesijnú
zodpovednosĢ za škody.

Poistenie zodpovednosti za škodu

20 000,00 €

Právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ poisteného za
škodu z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisĢovni
a zdravotným poisĢovniam za lieþenie pracovného úrazu
alebo choroby z povolania

1 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Sublimity
poistného
plnenia

Limit
poistného
plnenia

Právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ poisteného za
škodu v prípade škody na živote a zdraví alebo škody na veci,
ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom,
správou a prevádzkou budovy [A;B]

Právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ poisteného za
škody na odložených veciach zamestnancov (sublimit 500
EUR / zamestnanec)

Právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ
prevádzkovateĐa poskytujúceho ubytovacie služby na veciach
vnesených a odložených

Právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ poisteného za
škodu v prípade škody na živote a zdraví alebo škody na veci
spôsobenej vadným výrobkom:
výrobkom pre úþely tohot poistenia sú: jedlo a nápoje
vyrábané a/alebo podávané na prevádzkach poistených touto
poistnou zmluvou

Právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ poisteného za
škodu v prípade škody na živote a zdraví alebo škody na veci,
ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s
podnikateĐskou þinnosĢou poisteného: poskytovanie
sociálnych služieb (okrem poskytovania zdravotníckych
služieb)

SPOLU roþné poistné:

v zmysle
zmluvných
dojednaní
pre poistenie
zodpovednosti
za škodu,
doplĖujúcich
zmluvných
dojednaní
a klauzúl

500,00 €

500,00 €

4 472,00 €

Klauzula: Výluka prenosných chorôb (TPL)

Klauzula: ZodpovednosĢ za škodu
prevádzkovateĐa þinnosti, s ktoru je
spravidla spojené odkladanie vecí

Klauzula: ZodpovednosĢ za škodu
prevádzkovateĐa poskytujúceho ubytovacie
služby na veciach vnesených a
odložených

Všeobecné poistné podmienky
(CI 100/18/10);
Zmluvné
dojednania pre poistenie
500,00 €
zodpovednosti za škodu
(CI 341/18/02)
DoplĖujúce zmluvné dojednania pre
poistenie zodpovednosti za škodu z
regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej
a zdravotným poisĢovniam za lieþenie
pracovného úrazu alebo choroby z
povolania (CI 344/18/02)
100,00 €

500,00 €

#ODKAZ!

Slovenská
republika

[A];[B]

Slovenská
republika

LEGENDA K ýASTI POISTNEJ ZMLUVY
"DOJEDNANÝ ROZSAH POISTENIA"
Vysvetlenie obsahu jednotlivých stĎpcov
Oddiel:

obsahuje oznaþenie jednotlivých oddielov poistnej zmluvy

Poistné nebezpeþenstvo:

obsahuje dojednaný rozsah poistenia v danom oddiele poistnej zmluvy

Predmet poistenia:

obsahuje menovitý zoznam poistených predmetov poistenia

Poistná suma / (sub)limit
poistného plnenia:

obsahuje informáciu o tom, þi je predmet poistenia poistený na poistnú sumu,
limit poistného plnenia, sublimit limitu poistného plnenia alebo je dojednaný limit
poistného plnenia z poistnej sumy

Poistná suma:

obsahuje poistnú sumu predmetu poistenia

Limit poistného plnenia:

obsahuje limit poistného plnenia alebo sublimit limitu poistného plnenia
predmetu poistenia

Poistná hodnota:

obsahuje informáciu o tom, þi je poistná suma stanovená a poistenie dojednané
s plnením v novej alebo þasovej cene, s plnením na inú dohodnutú hodnotu, na
prvé riziko, prípadne v rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný v príslušných
zmluvných dojednaniach

SpoluúþasĢ:

obsahuje výšku spoluúþasti, ktorou sa poistený podiela na poistnom plnení

Súþasti poistnej zmluvy:

obsahuje zoznam všetkých zmluvných dojednaní, klauzúl, osobitných dojednaní
a pod., ktorými sa riadi poistenie v danom oddiele poistnej zmluvy a ktoré
zároveĖ tvoria prílohu poistnej zmluvy; automatickou a neoddeliteĐnou súþasĢou
každej poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky

Miesto poistenia /
Územná platnosĢ:

obsahuje odvolávku na kód miesta poistenia definovaného v záhlaví
v þasti "Miesta poistenia", prípadne dojednaný územný rozsah poistenia

SÚýASTI POISTNEJ ZMLUVY
NeoddeliteĐnou súþasĢou tejto poistnej zmluvy / dodatku sú:
názov prílohy
p.þ.
Klauzuly :
1
1.1. Klauzula: Výluka prenosných chorôb
1.2. Klauzula 331 - Výška poistného plnenia pri previnutí elektrických strojov a zariadení
1.3. Klauzula poistenie na 1. riziko - Automatické obnovenie poistnej sumy
1.4. Klauzula: Automatické poistenie strojných a elektronických súþastí budov
Klauzula: ZodpovednosĢ za škodu prevádzkovateĐa poskytujúceho ubytovacie
1.5.
služby na veciach vnesených a odložených II.
Klauzula: ZodpovednosĢ za škodu prevádzkovateĐa þinnosti, s ktoru je spravidla
1.6.
spojené odkladanie vecí II:
Klauzula : *) Odchylné dojednanie týkajúce sa limitov poistného plnenia pre poistné
1.7.
nebezpeþenstvá povodeĖ, záplava a zemetrasenie
Všeobecné poistné podmienky
2

oznaþenie
CI 100/18/10

3

Zmluvné dojednania pre poistenie majetku proti všetkým nebezpeþenstvám

4

Zmluvné dojednania pre poistenie strojov, strojných
a elektronických zariadení proti všetkým nebezpeþenstvám

CI SE_ZD/18/02

5

Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu

CI 341/18/02

6

DoplĖujúce zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu
z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej a zdravotným poisĢovniam
za lieþenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania

CI 344/18/02

7
8

Výpis z registra organizácii Štatistického úradu Slovenskej republiky
Informácie o spracúvaní osobných údajov

CI 301/18/02

Cl Info GDPR/21/08

