Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

ProFi
Poistná zmluva č.: 2407470255 zo dňa 01.07.2020
ČL. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Poisťovateľ:
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: Ján Ševčík
(ďalej len „poisťovatel“)
a
Poistník/poistený:
Obec Kocurany
Kocurany 105, 97202 Kocurany
IČO/RČ: 00648868
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, Dátum vydania: 01.07.2020
Zastúpená: Ing Vojtech Čičmanec, starosta obce
(ďalej len „poistník“)
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
Toto poistenie sa v súlade so zmluvnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12
mesiacov (poistný rok) a je účinné od 00:00 hod. dňa 02.07.2020 do neurčito.
Sprostredkovateľ poistenia:
Ján Ševčík, získateľské číslo: 80008722-2, mobil: +421903191765, e-mail: jan.sevcik@centrum.sk
Poradca: Ján Ševčík, kód poradcu: 80008722, mobil: +421903191765, e-mail: jan.sevcik@centrum.sk
Správca poistnej zmluvy: Ján Ševčík
Prehľad druhov poistenia
Ročné poistné
s daňou (€)

Druh poistenia



Poistenie stavieb

nedojednané

Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby

nedojednané

Poistenie hnuteľných vecí

nedojednané

Poistenie prerušenia prevádzky – Hnuteľné veci

nedojednané

Poistenie elektronických zariadení

nedojednané

Poistenie strojov a strojných zariadení

500,08

Havarijné poistenie strojov

nedojednané

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

nedojednané
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Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

nedojednané

Špeciálne pripoistenia

nedojednané

Celkové ročné poistné:

463,04

Daň:

37,04

Celkové ročné poistné s daňou:

500,08

Čl. II. DOJEDNANÉ POISTENIA
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP
2020“) a príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami platnými pre konkrétne
dojednané poistenie.
POISTENIE STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ
Adresné miesta poistenia pre poistenie STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ
1. Miesto poistenia 1: Slovenská republika (Z4)
Stroje 1
Kategória zariadenia: Obce, školy, škôlky
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1)
1. Zmluvné dojednania
1.1. Poistenie strojov a strojných zariadení sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie strojných
a elektronických zariadení OUSE VPP NP 2020 (ďalej iba „OUSE VPP NP 2020“). V prípade dojednania rizík
Flexa+, Živel komplexný, Vodovodné, Náraz DP alebo Odcudzenie sa poistenie riadi aj Osobitnými
ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA
VPP NP 2020“)
1.2. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom  alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev:
Strojné riziká – akákoľvek udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je vylúčená v OUSE VPP NP 2020
prípadne v ďalších dojednaniach
FLEXA+ - požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk
Živel komplexný - záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, tiaž snehu,
zemetrasenie, výbuch sopky
Vodovodné - voda unikajúca z vodovodných zariadení
Náraz DP - náraz vozidla
Odcudzenie – krádež vlámaním, lúpež
2. Rozsah poistenia

Poradové Predmet poistenia
číslo (poistená vec)
1.1. Stroje 1
STROJE PRE KOMUNÁLNE SLUŽBY

Strojné riziká
FLEXA+
Živel komplexný
Vodovodné
Náraz DP

Poistné riziká

    

Poistná suma Vrátane Spoluúčasť
(€)
DPH
(€)
97 900



130

Ročné
poistné
s daňou (€)
367,70

Zoznam poistených strojov a strojných zariadení
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Výrobné číslo /
Rok výroby
Inventárne číslo
STROJE PRE KOMUNÁLNE SLUŽBY
2020
1LV5075MCLK501557
2020
1CC543RCAKX202105
2020
126735
2020
C6689
2020
2002040

Názov
Stroje 1
TRAKTOR JD5075 M
ČELNÝ NAKLADAČ JD543R
NÁVES BRANTNER 8041
ŠTIEPKOVAČ PEZZOLATO 140 G
SNEHOVÁ RADLICA ZADNÁ SRZP 2900 Š
Spolu:

Poistná suma (€)
55 366
12 360
14 994
13 740
1 440
97 900

Pripoistenia - Poistenie strojov a strojných zariadení
Poistené riziká
Odcudzenie
Poistenie strojov a strojných zariadení

Z4,

R1

Poistná suma
1. Vrátane Spoluúčasť Ročné poistné
(€) riziko
DPH
(€)
s daňou (€)

97 900 
1 000
132,38

Celkové ročné poistné s daňou (€):

500,08

3. Pripoistenia / Doložky
Doložka k OUMA VPP NP 2020
Pokiaľ sú v poistnej sume zahrnuté aj vozidlá, poistenie sa odchýlne od týchto OUMA VPP NP 2020 vzťahuje aj na
vozidlá (vrátane prívesov), ktoré sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách alebo podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel s výnimkou cestných vozidiel (cestné vozidlo motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru.).
Odchýlne od „Miesta poistenia“ v zmysle OUMA VPP NP 2020 je miestom poistenia pre pojazdné pracovné stroje,
strojné a elektronické zariadenie zabudované vo/na vozidle alebo podvozku vozidla územie SR a poistené veci sa
môžu nachádzať aj mimo stavby, miestnosti.
4. Zvláštne dojednania pre poistenie strojov a strojných zariadení
Nedojednané.

ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTÁZKY POISŤOVATEĽA PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 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 a
každé zvýšenie rizika, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy.
POISTENIE STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ
Stroje 1 - STROJE PRE KOMUNÁLNE SLUŽBY
1. Sú poisťované zariadenia pre požadované nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2. Sú poisťované zariadenia alebo ich časti poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané
a/alebo nie sú v prevádzkyschopnom stave?
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Nie.
3. Majú poisťované zariadenia charakter pretekárskeho vozidla, plavidla, lietadla alebo akéhokoľvek zariadenia
pre lietanie, vozidla s EČV alebo sú využívané pre prácu v podzemí?
Nie.
4. Je poistenie zariadenia zmluvne viazané (napr. lízingovou alebo inou zmluvou o financovaní)?
Nie.
5. Sú poisťované zariadenia požičiavané, využívané na testovanie alebo obsluhované väčším počtom osôb?
Nie.
6. Poisťuje sa stroj s prideleným EČV alebo stroj na automobilovom podvozku s EČV (špeciálna nadstavba)?
Nie.
7. Ako je využívaná poisťovaná poľnohospodárska technika?
Len pre vlastné účely.
8. Poisťované stroje sú:
Mobilné.
9. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.
10. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných zariadeniach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR
(aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0
ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Splatnosť poistného
1.1.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 a iné.
1.2.Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.
Druh poistného:
bežné
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú:
od 02.07.2020 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)
Celkové ročné poistné s daňou:
500,08 €
Počet splátok:
4
Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období: 02.07., 02.10., 02.01., 02.04.
Výška lehotného poistného s daňou:
125,02 €
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN:SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX, Číslo účtu BBAN: 0048134112/0200, Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol 2407470255 (číslo PZ)
2. 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 02.07.2020.
3. Osobitné ustanovenia
3.1.Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je
poistné v zostatkovej výške splatné naraz.
3.2.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
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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 €.
4. Vyhlásenie poistníka/poisteného
4.1.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 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.
4.2.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.
4.3.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.
4.4.Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník vyhlasuje, 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.
4.5.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 
5. Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1. Informácie o spracúvaní osobných údajov
2. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č. tlačiva: VPP_NP_2020)
3. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v7)
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Poistná zmluva uzavretá v Trenčíne dňa: 01.07.2020

Ing Vojtech Čičmanec, starosta obce

Ján Ševčík
Získateľské číslo 80008722-2

Podpis (a pečiatka) poistníka

Meno/názov zástupcu Generali Poisťovňa, a. s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy
Mgr. Tomáš Potúček
vrchný riaditeľ úseku poistenia
majetku a zodpovednosti

Za poisťovateľa (meno, podpis)
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