Kooperativa

A

VIENNA INSURANCE GROUP

Návrh poistnej zmluvy
číslo: 1009900817
Účinnosť poistenia:

od 01.07.2019 (0:00 h)

do 30.06.2023 (24:00 h)

POISŤOVŇA:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení:

Jakub Janso, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť
Kamila Backová, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

00 585 441
2020527300
SK7020000746

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

a
POISTNÍK/POISTENÝ:__________
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Ul. 7.pešieho pluku 1
94901 Nitra

v zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mgr. art. Martin Kusenda , riaditeľ

36 103 004
2021467976
//

Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
IBAN:
(pre spoločné označenie „poisťovňa“ a „poistník/poistený“ ďalej len „zmluvné strany“)
uzavierajú

v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení Rámcovej
dohody tento návrh poistnej zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“).

Vložka č. 1
k návrhu poistnej zmluvy

č. 1009900817

Účinnosť poistenia
od 01.07.2019 (0:00 h)

do 30.06.2023 (24:00 h)

ŽIVELNÉ POISTENIE
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a)

Súbor budov, hál, stavieb a ich súčastí, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu,
agregovanú poistnú sumu 3 471 555,87 EUR

b)

Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, majetku vedeného v OTE a OE, inventáru a dopravných
prostriedkov bez EČV, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú
poistnú sumu 849 702,65 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku (VPP MP 106) a OPP pre
poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156), Osobitné dojednania podľa bodu 5. tejto
vložky č. 1 a ustanovenia Rámcovej dohody.

Dojednané poistné riziká sú uvedené v Článku II bod 2 OPP Ž 156 (združené živelné poistenie).
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre nehnuteľný a hnuteľný majetok:
Komplexné živelné riziko - škody spôsobené:
a)
požiarom,
b)
výbuchom,
c)
priamym úderom blesku,
d)
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho
nákladu,
e)
búrlivý vietor - min. 65 km/h,
f)
povodňou alebo záplavou,
g)
ľadovcom,
h)
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti
s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
i)
zosúvaním alebo zrútením lavín,
j)
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej
veci,
k)
zemetrasením,
l)
vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a
z vodovodných zariadení vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu do sublimitu
stanoveného v osobitných dojednaniach, ktorá unikla z vodovodného potrubia
z akejkoľvek príčiny,
m)
kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
n)
hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o)
kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
p)
chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q)
hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r)
atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi,
ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po
skončení živelnej udalosti,
s)
dymom vznikajúcim pri požiari,
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t)
u)
v)
w)
x)

y)
z)

zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo
katastrofickým lejakom
krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými náhodnými udalosťami,
ľadochodmi,
prívalom bahna,
spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo
katastrofickým lejakom,
záplavou následkom búrkového prívalu
ťarchou snehu a námrazy
nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou

Poistený súhlasí s indexáciou: NIE

3. Adresa rizika:

Pre bod 1. písm. a)-b):

podľa účtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma v EUR

a)
b)

3 471 555,87
849 702,65

Sadzba v %0

Spoluúčasť v EUR

0,162
5%, max. 300,00
0,173
5%, max. 300,00
Celkové ročné poistné plus daň:

Ročné poistné plus daň
v EUR
562,39
147,00
709,39 EUR

Osobitné dojednania:

5.
1.

2.

3.
4

5.

6.

Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže,
prístupové komunikácie a chodníky, spevnené plochy a úpravy územia , zemné priehrady,
pozemné komunikácie, mosty, oplotenia, koľajové dráhy, tunely, hrádze a objekty na tokoch,
verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné vodohospodárske objekty, letiská a inžinierske
siete, ktoré sú majetkom poisteného. Zároveň sa dojednáva, že pri akomkoľvek novom poistení
resp. rekonštrukcii, v tomto bode už spomenutých predmetov poistenia, ktoré sú majetkom
poisteného, platia identické sadzby a poistené podmienky, aké poisťovateľ poskytol pre poistenie
súboru budov, hala a stavieb vedených v účtovnej evidencii poisteného, kam tento majetok patrí
a projekty hradené prostredníctvom eurofondov.
Dojednáva sa, že poistenie živelných rizík sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a
veci upevnené na vonkajšej strane budovy.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte obstaranie
dlhodobého hmotného majetku.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý má poistený
v správe alebo ho užíva na základe zmluvy alebo sa jedná o majetok niektorej z jeho
organizačných zložiek.
Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž
a remontáž
ostatných
nepoškodených
poistených
vecí,
vykonané
v súvislosti
so
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej
udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady
spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas nedieľ
a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo
zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí,
vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov.
Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.
Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
Ak obstarávate!’
neuskutoční opravu
poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku poistnej
udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu.
Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa
aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene zariadení
pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí
klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel,
solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za
uniknutú vodu do výšky 100,00 EUR pre každú organizačnú jednotku, za jednu poistnú udalosť,
max. však 300, 00 EUR za poistné obdobie.
Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane
vecí v týchto budovách uložených.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí /
uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti/, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo
znovunadobudnutí poistenej budovy.
V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod
sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie viac po sebe
nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré
majú spoločnú príčinnú súvislosť.
Záplavou sa pre účely poistenia sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu
stojí alebo prúdi v mieste poistenia,
Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí aj škodu spôsobenú v dôsledku spätného vystúpenia vody z
kanalizačného potrubia nehnuteľnosti alebo verejnej kanalizačnej siete, ktorá nebolo spôsobená
povodňou alebo záplavou alebo vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich atmosférické
zrážky. Limit plnenia je 1 000 Eur pre 1 poistnú udalosť a maximálne 3 000 Eur za všetky poistné
udalosti počas jedného poistného obdobia pre každú jednu organizačnú zložku. Spoluúčasť pri
tejto škode je vo výške 50 Eur. Dojednáva sa, že uvedené ustanovenie platí aj bez potreby
inštalovania spätných uzáverov, pokiaľ neboli súčasťou projektu výstavby budovy pred jej
postavením.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade atmosférických zrážok poskytne poistné plnenie aj bez
poškodenia stavebných súčastí nehnuteľnosti víchricou, krupobitím alebo snehom do výšky
300,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. 1 000,00 EUR za poistné obdobie a každú jednu
organizačnú zložku, pri spoluúčasti 50,00 EUR za jednu škodu.
Dojednáva sa, že poistením je krytá aj škoda spôsobená nárazom vlastného vozidla, stroja alebo
poškodením, zničením poistenej vecí priamym stretom s vlastným vozidlom, strojom alebo jeho
nákladom alebo vrhnutím predmetu zapríčineným priamym stretom s vlastným vozidlom, strojom
alebo jeho nákladom pri nehode vozidlami, strojmi prevádzkovanými poisteným. V prípade škody
nie je nutné volať Políciu SR ak výška škody nedosahuje viac ako 3 990,00 EUR.
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21.

22.

23.

24.
25

Dojednáva sa, že predmet poistenia - nehnuteľný majetok je poistený na novú cenu, ktorá bola
preindexovaná v Prílohe č. 6/I (Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku) zvlášť za každú
nehnuteľnosť osobitne. Výška indexu prepočtu je uvedená v Prílohe č. 6/I , ktorá vyplýva
z verejnej súťaže.
Dojednáva sa, že v prípade poistenia majetku (budovy, stavby, hnuteľný majetok, iný predmet
poistenia, ktorý je predmetom poistenia RD), ktorý je vo vlastníctve NSK alebo jeho organizačnej
zložky, je poisťovňa povinná poskytnúť pre poistenie tohto majetku identické poistné podmienky
aj v prípade vzniku potreby poistenia majetku prostredníctvom iného poistníka (tretej osoby). Iný
poistník (tretia osoba) sa rozumie pre účely tejto RD každý subjekt, či už právnická alebo fyzická
osoba s ktorou má NSK uzatvorenú zmluvu o nájme uvedeného majetku. Identickými poistnými
podmienkami sa rozumejú identické poistné sadzby, výšky spoluúčasti, poistné sumy, poistné
limity a ostatné poistné dojednania, ktoré sú uvedené v dojednanej Rámcovej dohode NSK.
V poistnej sume hnuteľného majetku sú započítané aj umelecké diela a zbierkové predmety..
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na vlastné alebo cudzie umelecké diela a zbierkové
predmety prevzaté za účelom výstav v priestoroch NSK alebo organizačných zložiek, prípadne
galérie, ktoré na základe zmluvy o zapožičaní alebo zmluvy o uskutočnení výstavy budú takéto
predmety poistenia vystavovať alebo ich budú mať zapožičané. Uvedený predmet poistenia
podľa tohto bodu bude poisťovaný na základe sadzieb, ktoré sú určené pre predmet poistenia
hlavnou poistnou zmluvou a jej dojednaniami, t. j. sadzbou poistného určenou pre hnuteľný
majetok. Pri poistení výstavy alebo zapožičaní týchto predmetov poistenia je možné dojednať
poistenie na poistnú dobu kratšiu ako 360 dní, pričom pre výpočet poistného sa bude uplatňovať
pomerné alikvotné poistné pre daný počet dní výstavy, to znamená: ročná sadzba poistného pre
daný predmet poistenia x poistná suma / 1000 / 360 * počet dní výstavy. Pri uzatvorení
krátkodobých poistných zmlúv budú použité identické poistné podmienky ako pri hlavnom
predmete poistenia. Identickými poistnými podmienkami sa rozumejú najmä identické poistné
sadzby, výšky spoluúčastí, osobitné dojednania pre poistenie majetku a iné poistné podmienky
dojednané rámcovou poistnou zmluvou NSK. Poistenie sa vzťahuje aj na prepravu umeleckých
diel a zbierkových predmetov vrátane nakládky a vykládky, vrátane poškodenia, zničenia, straty
zásielky, ak vznikla v priamej súvislosti so živelnou udalosťou, dopravnou nehodou, odcudzením
alebo lúpežou. V prípade vzniku škody poskytne poisťovateľ poistné plnenie najviac do výšky
33.000,- Eur pre jednu poistnú udalosť vzniknutú v jednom poistnom období. Pri poistení
umeleckých predmetov a zbierkových predmetov sa dojednáva, že mieru poškodenia určí
kunsthistorik a poistné plnenie bude predstavovať cenu reštaurovania, maximálne však do
hodnoty poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve. Územný rozsah poistenia prepravy a výstavy
je Európa.
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 5%, max. 300 EUR

Účinnosť poistenia

Vložka č. 2
k návrhu poistnej zmluvy

č. 1009900817

od 01.07.2019 (0:00 h)
do 30.06.2023 (24:00 h)

POISTENIE PRE PRÍPAD ODCUDZENIA

1. Poistenie pre prípad odcudzenia sa podľa článku II. bod 1. OPP OV 206 vzťahuje na:
a)

b)

c)
d)
e)

Súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na prvé
riziko, na agregovanú poistnú sumu 0,00 EUR
Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený
v účtovnej evidencii poisteného, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 50 000,00 EUR
Peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore - na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 2 000,00
EUR
Peniaze - poistenie proti lúpeži, na prvé riziko, na agregovanú poistné sumu 0,00 EUR
Preprava peňazí poslom, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 500,00 EUR

2. Poistenie pre prípad vandalizmu sa podľa článku II. bod 2. písm. a) a b) OPP OV 206 vzťahuje
na:
a)

b)

Súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú
cenu, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 50 000,00 EUR
Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený
v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu
10 000,00 EUR

3. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku (VPP MP 106) a OPP pre
poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 206) a Osobitné dojednania podľa bodu 6.
tejto vložky č. 2 a ustanovenia Rámcovej dohody.
Spôsob zabezpečenia poistených vecí pre prípad odcudzenia je uvedený v:
• ZD SZ - 2 - Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu,
spôsoby zabezpečenia.

Požadovaný minimálny rozsah poistenia :
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 preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe
stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom,
ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
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 páchateľ preukázateľne 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 ktorú nemôže byť zodpovedný,
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h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.

4. Adresa rizika:

Pre bod 1. písm. a)-e):
Pre bod 2. písm. a)-b):

podľa účtovnej evidencie
podľa účtovnej evidencie

5. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Poistná suma v EUR

1.a)
1 b)
1c)
1 d)
1.e)
2.a)
2.b)

0,00
50 000,00
2 000,00
0,00
500,00
50 000,00
10 000,00

Sadzba v %0

Spoluúčasť v EUR

2,700
3,240
8,640
3,780
10,800
2,700
3,240
Celkové ročné poistné plus

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
daň:

Ročné poistné plus
daň v EUR
0,00
162,00
17,28
0,00
5,40
135,00
32,40
352,08 EUR

6. Osobitné dojednania:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj vnútorný a vonkajší vandalizmus. / zistený aj
nezistený páchateľ/.
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci
spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru,
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo
zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj
estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad
krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci,
ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina,
korba vozidla a pod ), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte,
zvárací prístroj, uhlová brúska a pod.)
Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach na mobíliári ( veci osadené
v exteriéroch mesta ), objektoch verejného osvetlenia a dopravnom značení akceptovať
šetrenie Mestskou políciou a to do výšky škody 300 € .
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9.

10.

11.

12.

13.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie alebo zničenie dopravného značenia,
ktoré je majetkom NSK alebo jeho organizačných zložiek. Poistenie sa vzťahuje na škody na
dopravnom značení spôsobené neznámym, známym páchateľom alebo neznámym, známym
dopravným vozidlom, strojom alebo iným nezisteným spôsobom. V prípade škody
do 300
Eur nie je povinnosť zo strany poisteného oznamovať túto škodu Polícií SR alebo Mestskej
Polícií. Poisťovateľ vyplatí plnenie v zmysle doložených dokladov a hlásenia od poisteného
alebo im poverenej osoby. V prípade ak bude škoda vyššia ako 300 Eur musí byť hlásená
škoda Policajnému zboru SR. Škoda je vyplatená na základe doloženého Oznámenia od
Polície, nie je potrebné ukončenie šetrenia pre vyplatenie škody.
V prípade poškodenia do výšky 300 Eur je spoluúčasť 30 Eur a v prípade škody nad 300 Eur je
spoluúčasť vo výške 100 Eur. Ročný limit plnenia je 10 000 Eur za jednu a všetky poistné
udalosti v jednom poistnom období.
V poistení sú zahrnuté aj náklady na výmenu zámkov vstupných dverí do budovy, náklady na
výmenu zámkov dverí od trezorov a trezorových miestností vo výške 1 000,00 Eur pre jednu
a všetky poistné udalosti v poistnom období pre každú organizačnú jednotku.
V poistení sú zahrnuté aj do limitu 5 000 Eur pre jedno poistné obdobie všetky vzniknuté
viacnáklady (odpratávacie, demolačné, de- a remontážne náklady) súvisiace s poistnou
dalosťou vzniknutou krádežou, vandalizmom alebo lúpežou pre každú organizačnú jednotku
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na vlastné alebo cudzie umelecké diela, zbierkové
predmety a hnuteľný majetok prevzatý za účelom výstav v priestoroch NSK alebo
organizačných zložiek, prípadne samotnej galérie, ktorá na základe zmluvy o zapožičaní alebo
zmluvy o uskutočnení výstavy bude takéto predmety poistenia vystavovať alebo ich bude mať
zapožičaný. Uvedený predmet poistenia podľa tohto bodu bude poisťovaný na základe sadzieb,
ktoré sú určené pre daný predmet poistenia hlavnou poistnou zmluvou a jej dojednaniami. Pri
poistení výstavy alebo zapožičaní týchto predmetov poistenia je možné dojednať poistenie na
poistnú dobu kratšiu ako 360 dní, pričom pre výpočet poistného sa bude uplatňovať pomerné
alikvotné poistné pre daný počet dní výstavy, to znamená: ročná sadzba poistného pre daný
predmet poistenia x poistná suma / 1000 / 360 * počet dní výstavy. Pri uzatvorení krátkodobých
poistných zmlúv budú použité identické poistné podmienky ako pri hlavnom predmete poistenia.
Identickými poistnými podmienkami sa rozumejú najmä identické poistné sadzby, výšky
spoluúčastí, osobitné dojednania pre poistenie majetku a iné poistné podmienky dojednané
rámcovou poistnou zmluvou NSK.
Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení súboru hnuteľných vecí
(strojov, prístrojov, zariadení, inventáru, elektroniky, DP bez EČ, DHIM), zásob, umeleckých diel
a zbierok, cudzích vecí vrátane hnuteľných vecí - pracovné pomôcky /notebooky a iná
elektronika/ sa dojednáva územná platnosť nasledovne: pre prípad odcudzenia a vandalizmu sa
rozširuje aj o miesta pobytu /externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska,
ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie/
a pohybu /motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej
republiky a krajín Európskej únie/.

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ PROTI ODCUDZENIU

a) Poistná suma do 5 000,00 EUR - uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/
b) Poistná suma do 10 000,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky, bez EZS.
c) Poistná suma do 15.000,00 EUR - uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/
a objekt napojený na EZS s vývodom signálu minimálne na 1 osobu alebo na SBS.
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d) Poistná suma do 20 000,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora a oplechované dvere alebo mreže.
e) Poistná suma do 35 000,00 EUR - bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu ,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou
s uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou alebo mrežami.
f) Nad 35 000,00 EUR- trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna služba, alebo EZS napojená
na SBS

Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, prepravy peňazí poslom sa
dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
1. Pre dennú tržbu peňazí, cenín, cenností, cenných papierov, ktoré nie sú z prevádzkových
dôvodov uložené počas prevádzky v uzamknutých trezoroch v čase:
a) od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
b) uloženia peňazí v pokladni,
c) prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené
nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
• nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
• pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
• v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 5000,00 EUR
musia byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
• prenos dennej tržby do trezora v mieste poistenia musí byť vykonávaný oprávnenou
osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
2. Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denná tržba musí byť
uložená:
a) do výšky 5 000,00 EUR v uzamknutej miestnosti,
b) do výšky 16 600,00 EUR v uzamknutom trezore. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza
musí byť v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené.
c) Nad výšku 16 600,00 EUR v uzamknutom trezore. Miestnosť trezoru pod kamerovým
dohľadom s 24 hod. hod. SBS dohľadom, okná na miestnosti zamrežované.
3. V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné spôsoby
zabezpečenia:
a) do sumy 5 000, 00 Eur - poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou,
b) do sumy 10 000,00 Eur - 2 poverené osoby vybavené vhodným kufríkom alebo taškou,
c) do sumy 16 600, 00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia
osoba vybavená strelnou zbraňou ( napr. Mestská polícia )
d) do sumy 100 000,00 Eur - 2 osoby vybavené bezpečnostným kufríkom, ozbrojené strelnou
zbraňou, preprava zabezpečená motorovým vozidlom.

Účinnosť poistenia

Vložka č. 3
k návrhu poistnej zmluvy

č. 1009900817

od 01.07.2019 (0:00 h)

do 30.06.2023 (24:00 h)

POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor strojov, prístrojov a zariadení, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu,
na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 5 000,00 EUR

b) Súbor elektronických prístrojov a zariadení, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na novú
cenu, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 15 000,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku (VPP MP 106) a OPP pre
poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307) a Zmluvné dojednania pre Poistenie pojazdných
pracovných strojov a zariadení (ZD PST - 2) a Osobitné dojednania podľa bodu 5. tejto vložky č. 3
a ustanovenia Rámcovej dohody.

Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu
nevzťahuje záruka výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky
v období konštruovania stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby
stroja,
b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
c) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
d) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
e) pádom stroja,
f)
roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
g) skrat el prúdom a iným pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/,
h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
i)
vniknutie cudzieho predmetu
j)
inak, ak nie je v poistnej zmluve alebo poistných podmienkach vylúčená.
3. Adresa rizika:
Pre bod 1 pism. a):

podľa účtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma v EUR

1.a)
1.b)

5 000,00
15 000,00

Sadzba v %0

Spoluúčasť v EUR

6,480
0,00
6,480
0,00
Celkové ročné poistné plus daň:

Ročné poistné plus
daň v EUR
32,40
97,20
129,60 EUR

Strana 2 I 2 vložky č. 2 k návrhu poistnej zmluvy č. 1009900817

5. Zvlášne dojednania:
1. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, modifikovaná časová cena zodpovedá
obstarávacej hodnote poistenej veci, uvedenej v účtovnej evidencii poisteného
2. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3. Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
4. Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia
50 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť na každú organizačnú jednotku.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:
* náklady posudkového znalca,
« náklady na hľadanie príčiny škody,
■ náklady na zemné a výkopové práce,
* náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a
počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
5. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za podmienky,
že motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa
nachádzala v kufri, alebo uzatvárateľnej prepážke motorového vozidla
6. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky Pri poistení hnuteľných vecí sa
dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných
pomôcok /notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika/ sa pre prípad živelnej udalosti,
krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu /externé pracovisko, adresa trvalého
a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín
Európskej únie/ a pohybu /motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území
Slovenskej republiky a krajín Európskej únie/.
7. Poistenie podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na škody spôsobené na strojoch,
strojných zariadeniach a elektronike, ktoré sú súčasťou budovy a v účtovníctve je tento predmet
poistenia vedený aj na účte budov, stavieb a nehnuteľností.

Vložka č. 4
k návrhu poistnej zmluvy

č. 1009900817

Účinnosť poistenia
od 01.07.2019 (0:00 h)

do 30.06.2023 (24:00 h)

POISTENIE SKLA

1. Poistenie sa vzťahuje pre:
a) prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci - všetky druhy tabuľového skla od hrúbky 3mm,
vákuové sklo, sklenené výplne, fólie na sklách, elektronické zabezpečovacie zariadenie vrátane
elektronických súčastí akoukoľvek náhodnou udalosťou, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú
sumu 2 000,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku (VPP MP 106) a OPP pre
poistenie skla (OPP SK 256) a Osobitné dojednania podľa bodu 5. tejto vložky č. 4 a ustanovenia
Rámcovej dohody.

Poistenie sa nevzťahuje :
a)
na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
b)
na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
c)
pri montáži a demontáži poistených vecí,
d)
na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia

3. Adresa rizika:
Pre bod 1. písm. a):

podľa účtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma v EUR

1.a)

2 000,00

Sadzba v %0

Spoluúčasť v EUR

54,000
0,00
Celkové ročné poistné plus daň:

Ročné poistné plus
daň v EUR
108,00
108,00 EUR

5. Osobitné dojednania:

1. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené prievanom na oblokoch alebo
vonkajšom zasklení budov. Poistenie sa vzťahuje aj na okenné rámy, poistenie svetelných
reklám, svetelných a ne ónových nápisov vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
2. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny, sklenené
steny a steny z plexiskla vo vnútri budovy. V rámci poistenia skla poisťovňa preplatí aj výmenu
nepoškodenej fólie, ktorá sa nachádzala na skle, ktoré sa poškodilo.

Vložka č. 5
k návrhu poistnej zmluvy

č. 1009900817

Účinnosť poistenia

od 01.07.2019 (0:00 h)

do 30.06.2023 (24:00 h)

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
1. Poistenie sa (základné poistenie):
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho nahradila
poškodeným uplatnené a preukázané nároky vyplývajúce zo škody na zdraví a/alebo škody na
veci, ak za ne poistený zodpovedá na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby a/alebo usmrtenia a z nich
vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
Škoda na veci znamená poškodenie, zničenie, krádež alebo strata veci vrátane následnej
majetkovej ujmy a/alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať
poškodenú vec.

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb (organizácií):

a) Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škody spôsobené inému porušením
právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného;
zodpovednosť za škody poisteného vzniknuté v priebehu výkonu jeho činností vyplývajúcich so
všetkých platných právnych predpisov, nariadení a rozhodnutí štátnych orgánov regulujúcich
a upravujúcich jeho činnosť, najmä Zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
b) Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho nahradila
poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na
zdraví a usmrtení alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý
zisk) vyplývajúcej zo vzniknutej škody, ak poistený takúto škodu zodpovedá podľa príslušných
právnych predpisov.

c) Poistenie zodpovednosti právnických osôb sa vzťahuje na také škody, ku ktorým došlo v dobe
trvania poistenia a za ktorú poistený právne zodpovedá v dôsledku skutočností uvedených
v rozsahu poistenia (princíp „loss occurence“).
Poistná suma pre poistenie všeobecnej zodpovednosti - limit odškodnenia pre jednu a všetky
poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia pre jednu organizáciu sa stanovuje
do výšky organizáciou zvolenej PS, t. j vo výške 100 000,00 EUR.
Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody:
1
vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho
konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných
a nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem
vecí, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy,
2.
spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
3.
spôsobené na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na
spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej
pomoci,
4.
vzniknuté inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného, na zdraví alebo
usmrtením vrátane škôd, ktoré vznikli v súvislosti so zabezpečením
povinností
poisteného vyplývajúcich z ustanovení Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
5.
vzniknuté dieťaťu alebo žiakovi v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného, na
zdraví alebo usmrtením pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislostí s výchovou
a so vzdelávaním, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo
vzťahu v dobe trvania poistenia,
6.
vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského
a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia zdravotnou poisťovňou
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

a regresné náklady Sociálnej poisťovne, vrátane regresných náhrad vzniknutých
v dôsledku chorôb z povolania a pracovných úrazov zamestnancov
vzniknuté na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo
v priamej súvislostí s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom
na mieste , kde sa obvykle odkladajú,
vzniknuté na osobných veciach zamestnancov, žiakov alebo klientov poistených organizácií
uložených na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde
sa obvykle odkladajú. Maximálne krytie na jedného zamestnanca, žiaka alebo klienta pre
jednu a všetky poistné udalosti v kalendárnom roku je 70,00 €. Stanovená spoluúčasť pre
každú jednu poistnú udalosť uvedenú v tomto bode je 5,00€.
spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré
poistený vlastní, má v prenájme alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto škodu
zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia
a ak je prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolu poisteného spravidla spojené
odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na
mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa
príslušných právnych predpisov,
vzniknuté na životnom prostredí náhlym únikom znečisťujúcich látok (environmentálne
škody),
iné ako škody na majetku alebo na zdraví t.j. čisté finančné škody. Maximálny limit plnenia
pre prípad vzniku čistých finančných škôd je 5.000,00 €. Stanovená spoluúčasť pre každú
jednu poistnú udalosť a organizačnú jednotku uvedenú v tomto bode je 500,00 €.

Poisťovňa ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie
poisťovne, za poisteného výdavky:
a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto
konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia
poistiteľa, pokiaľ je povinný uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to
všetko na všetkých stupňoch
b) náhrady
mimosúdneho
prerokovávania
nárokov
poškodeného,
vzniknuté
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť
c) obhajoby poisteného (príp jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom
vedenom proti poistenému

2. Územná platnosť poistenia:
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území:
Slovenskej republiky a ostatných európskych štátov
3. Rozsah poistenia, poistné riziká:
Pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu platia a rozsah poistenia určujú VPP ZP 606,
OPP pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku a vädne vykonanou prácou
OPP ZVV 656 a ustanovenia Rámcovej dohody.
4. Výpočet poistného:

Limit plnenia
v EUR

Predmet poistenia a pripoistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti
za škodu právnických osôb
(organizácií)

• pre jednu a
všetky PU:

100 000,00

Spoluúčasť
v EUR

0,00

Celkové ročné poistné plus daň v EUR:

Ročné
poistné
plus daň
v EUR
591,00
591,00

Návrh poistnej zmluvy č. 1009900817

Súhrn poistného
Číslo
vložky

Poistené Celková poistná
áno - nie
suma v EUR

Druh

Ročné poistné
plus daň
v EUR

1.

Živelné poistenie

áno

4 321 258,52

709,39

2.

Poistenie pre prípad odcudzenia

áno

112 500,00

352,08

3.

Poistenie strojov a elektroniky

áno

20 000,00

129,60

4.

Poistenie skla

áno

2 000,00

108,00

5.

Poistenie zodpovednosti za škodu

áno

100 000,00

591,00

Ročné poistné plus daň v EUR:

1 890,07

Z toho daň z poistenia 8% v EUR:

140,01

Ročné poistné bez dane v EUR:

1 750,06

Dohodnutá splátka k úhrade v EUR:

472,52

Platenie poistného
1. Poistné plus daň sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné nasledovne:

2.

1. splátka poistného

15.07.

2. splátka poistného

15.10.

príslušného kalendárneho roka
príslušného kalendárneho roka

3. splátka poistného
4. splátka poistného

15.01.
15.04

príslušného kalendárneho roka
príslušného kalendárneho roka

Poistený platí poistné na účet poisťovne:
Konštantný symbol:
3558
Variabilný symbol:1009900817
NÁZOV BANKY
IBAN účet
SK25090000000001
75126457
Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT / BIC kód
GIBASKBX

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd tel. 0850 111 577,
prípadne elektronicky na adrese: https://webcalc.koop.Sk/koop/hlasenia#identification .

Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné
podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD), (ďalej len „Poistné podmienky“) uvedené vo
vložkách tejto poistnej zmluvy, Osobitné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy
a ustanovenia Rámcovej dohody.
Táto pojistná zmluva nadobúda platnost dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na interrnetovej stránke pojistného.
Túto poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať
poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
Poisťovňa nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi VPP, OPP ani ZD. V prípade,
ak by VPP, OPP a ZD obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo
obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa tejto poistnej zmluvy, majú
ustanovenia definované v rozsahu podľa poistnej zmluvy prednosť pred akýmikoľvek
ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo VPP, OPP a ZD.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto poistnú zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej
vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia poistnej zmluvy sú pre nich
zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo
v omyle. Poistnú zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
Poistná zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží dve
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.
Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú:
• Príloha č. 1 - Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku (živelné riziko)
• Príloha č. 2 — Zoznam majetku
• Prílohy č. 3 - Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky a zmluvné
dojednania uvedené vo vložkách poistnej zmluvy

PREHLÁSENIE POISTNIKA
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený
s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu
poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané
touto poistnou zmluvou a ktoré.
prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle
poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače;
c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto
poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch;
d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané
k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú
hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne
kontrolované.

2.
V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie
poskytnúť poisťovní osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej
zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku
Názov organizácie
Sídlo:
IČO

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Ul 7 pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
36 103 004
Príloha č 1 k návrhu poistnej zmluvy č 1009900817

Názov budovy

Sídlo budovy

Budova-mreža.rekonš WC
I ETAPA - rekonštrukcia budovy
II ETAPA - rekonštrukcia budovy
Rekonštrukcia javiska sedadlá
Rekonštrukcia strechy
Budova BDN rekonšt

Nitra,4113,1,2048
Nitra,4113,1,2048
Nitra,4113,1,2048
Nitra,4113,1560,2048
Nitra,4113,1560,2048
Nitra,4113,1560,2048

Balkón - prestavba
Javisko BDN
Fasáda BDN

Nitra,4113,1560,2048
Nitra,4113,1560,2048
Nitra,4113,1560,2048

Nadobúdacia
hodnota [€]

945,60
613.17
836,21
193,59
542,04
727.48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 972,12
3 929,33
16 596,96

2
32
90
33
24
142

Rok
kolaudácie
2000
2004
2004
2005
2006
1928

1966
1966
1998

Koef
prep
2,137
1,409
1,409
1,327
1,245
15.428

15,428
15,428
2,689

Hodnota
rekonštr. [€]

516
6
16
2
123
33
24

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
640,52
901,45
596,96
945,60
449,38
193,59
542,04
0,00
0,00
0.00

Rok
rekonštrukcie

2009
1996
1998
2000
2004
2005
2006

Koef. prep

1,046
3,44
2,689
2,137
1,409
1,327
1,245

Celková nová
hodnota [€]
6 294,75
45 951,96
127 988,22
44 047,89
30 554,84
2 742 405,55
23 740,99
44 629,23
6 294,75
173 940,18
44 047,89
30 554,84
45 853,87
60 621,70
44 629,23
3 471 555,87

Sadzba
V %o
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162

Ročné
poistné plus
daň
1,02
7,44
20,73
7,14
4,95
444,27
3,85
7,23
1,02
28,18
7,14
4,95
7,43
9,82
7,23
562,39

Hodnota
hnuteľného majetku
[€]

849 702,65

849 702,65

Sadzba
V%o

0,173

Ročné
poistné
plus
daň

147,00

147,00

Zoznam majetku
Názov organizácie:
Šidlo:
IČO:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Ul. 7. pešieho pluku 1,949 01 Nitra
36 103 004

Príloha č. 2 k návrhu poistnej zmluvy č. 1009900817
Poistná suma

krádež NM

Sadzba v %o

Ročné poistné plus daň

0,00

2,700

0,00

50 000,00

3,240

162,00

2 000,00

8,640

17,28

500,00

10,800

5,40

0,00

3,780

0,00

2 000,00

54,000

108,00

vandalizmus NM

50 000,00

2,700

135,00

vandaliznmus HM

10 000,00

3,240

32,40

elektronika

15 000,00

6,480

97,20

5 000,00

6,480

32,40

100 000,00

5,910

591,00

0,00

1,510

0,00

krádež HM
peniaze, ceniny

preprava peňazí
lúpež

sklo

stroje
zodpovednosť POVariant A
zodpovednosť
štatutárneho
zástupcu

& Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami
o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na
vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

-Zzy------- =---------/

V _______Nitre______ dňa

V

Bratislave

podpis poistníka

dňa

05.06.2019

Staré divadlo
Karola Spišáka

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Mgr art. Martin Kusenda
riaditeľ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group
Jakub Janso
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

i
______________ !____________
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group
Kamila Backová
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

