Poistná zmluva č.: 2406169533 zo dňa 22.06.2018
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: Zuzana Juríková
(ďalej len „poisťovateľ“)
a

Obec Závod
Sokolská 243 , 90872 Závod
IČO/RČ: 00310158
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Dátum vydania:11.06.2007
Zastúpená: Ing. Peter Vrablec, starosta
(ďalej len „poistník“)
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
2. Sprostredkovateľ poistenia
Zuzana Juríková, získateľské číslo: 80021374-2, mob.: +421911513530, e-mail: zuzana.jurikova@generali.sk
3.

Prehľad druhov poistenia
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Čl. II. Dojednané poistenia
Všeobecné informácie o podujatí
Názov podujatia:

Závodské poklady zo striebra a krajky

Miesto konania podujatia:

Budova Hasičskej zbrojnice, Štúrova 1050, 908 72 Závod

Termín konania podujatia

od:

29.06.2018

do:

02.07.2018

KRÁTKODOBÉ POISTENIE PODUJATÍ – POISTENIE MAJETKU
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. Odcudzenie – článok II., bod 1. písm. a), b) a článok XIV., bod 1. a 2. VPP PPKL 14.
9. Poškodenie skla – doložka NA4.
10. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV – živel, havária – doložka M18.
11. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV – odcudzenie – doložka K18.
Rozsah poistenia

Miesto poistenia

1.1.

Cudzie hnutel'né veci prevzaté Krátkodobé poistenie podujatí –
X X
živelné riziká
Cudzie hnutel'né veci prevzaté Krátkodobé poistenie podujatí –
odcudzenie

Požiarne najrizikovejšia činnosť

Spoluúčasť
(€)

Vrátane DPH

1. riziko

Poistná suma
(€)

8. Odcudzenie

7. Náraz DP

6. Vodovodné

5. Živel VÝBER

4. Víchrica

Závodské poklady zo striebra a krajky, Budova Hasičskej zbrojnice,
Štúrova 1050, 908 72 Závod

1.

1.2.

3. Povodeň

2. Živel CELÝ

Predmet poistenia
P. č. (poistená vec)

1. Požiar

Poistné riziká

Poistné za
dojednané poistné
obdobie
(€)

2.

1 080,00

X

X

30,00

34,15

1 080,00 X X

30,00

86,40

Vzdelávanie, kultúra, umenie

Sk11
R3
3

PRIPOISTENIA - Krátkodobé poistenie podujatí – poistenie majetku
Nedojednané.
Celkové poistné za dojednané poistné obdobie za krátkodobé poistenie podujatí – Poistenie
majetku za všetky poistené položky (€):
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3.

Pripoistenia / Doložky

Doložka MA4 – Poistenie prevzatých cudzích hnuteľných vecí
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na cudzie hnuteľné
veci, ktoré poistený prevzal od fyzickej alebo právnickej osoby na základe písomného zmluvného vzťahu
s touto osobou, predmetom ktorého je vykonanie práce alebo pracovnej činnosti alebo iného obdobného
zmluvného vzťahu, ktorý bezprostredne súvisí s predmetom podnikateľskej činnosti poisteného.
2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého
rizika, pričom poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie
uzavreté na časovú hodnotu.
Doložka KA4 – Poistenie prevzatých cudzích hnuteľných vecí (odcudzenie)
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na cudzie hnuteľné
veci, ktoré poistený prevzal od fyzickej alebo právnickej osoby na základe písomného zmluvného vzťahu
s touto osobou, predmetom ktorého je vykonanie práce alebo pracovnej činnosti alebo iného obdobného
zmluvného vzťahu, ktorý bezprostredne súvisí s predmetom podnikateľskej činnosti poisteného.
2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzatvára ako poistenie prvého
rizika.
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v
prípade, keď je poistenie uzatvorené na časovú hodnotu.

Zvláštne dojednania pre krátkodobé poistenie podujatí
1. Dojednáva sa, že predmetom poistenia sú hnuteľné veci, zbierkové predmety, ktorých bližšia špecifikácia je
uvedená na Prílohe č.01.
Dojednáva sa, že predmetom poistenia v rozsahu doložky/doložiek MA4, KA4,(poistené pod položkami 1.1. a
1.2.) sú vystavované zbierkové premety – ďalej len exponáty veci prevzaté organizátorom výstavy - Obec
Závod, za účelom vystavovania týchto exponátov v priestoroch: Budova Hasičskej zbrojnice, Štúrova 1050, 908
72 Závod, v tejto poistnej zmluve uvedené ako miesto poistenia.
Exponátmi pre účely tohto poistenia sa rozumejú predmety menovite uvedené na aktuálnom zozname
zbierkových predmetov.
Dojednáva sa, že ku každému vystavovanému exponátu je vyhotovená fotodokumentácia, ktorú je v prípade
škodovej udalosti poistník povinný predložiť poisťovateľovi.
Ďalej sa pre vyššie uvedené dojednáva maximálny limit plnenia za jeden zbierkový exponát vo výške max. 50,€.
Dojednáva sa, že klient je povinný poisťovateľovi bezodkladne doložiť v dostatočnom predstihu pred dňom
uvedeným ako začiatok výstavy menovitý zoznam vystavovaných exponátov.
Dojednáva sa, že menovitý „ Zoznam zbierkových predmetov“ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy a
obsahuje údaje o názve každého zbierkového premetu, meno umelca, ak ide o dielo výtvarného umenia a
majiteľa, ak ide o zbierkový exponát a hodnotu každého exponátu.
Ďalej sa dojednáva že pri vzniku škodovej udalosti je poistník povinný predložiť kópiu Zmluvy o zapožičaní
exponátov.
.
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Čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia
1.

Dojednané poistenie

P.č.
1.

Názov poistenia

Poistené od

Poistné za
dojednané
poistné obdobie
(€)

Krátkodobé poistenie podujatí – Poistenie majetku

29.06.2018

120,55

Celkové poistné za dojednané poistné obdobie (€):

120,55

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

jednorazové

Poistenie na dobu určitú

od 29.06.2018 do: 02.07.2018

Celkové poistné za
dojednané poistné
obdobie

120,55 €

Počet splátok: 1

Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období

29.06.2018

Výška splátky/ splátok
poistného

120,55 €

Bankové spojenie

číslo účtu IBAN:

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2406169533

číslo účtu BBAN:

0048134112/0200

3. Začiatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu určitú.
Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 29.06.2018 do 24:00 hod. dňa 02.07.2018.
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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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
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1. Informácie o spracúvaní osobných údajov
2. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.6)
3. Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou
VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP_PPKL14_01/2014v.6)
4. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.6)
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Poistná zmluva uzavretá v Bratislava dňa: 22.06.2018
Ing. Peter Vrablec, starosta

Zuzana Juríková
Získateľské číslo 80021374-2

Podpis (a pečiatka) poistníka

Podpis zástupcu Generali Poisťovňa, a. s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy
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