Poistná zmluva č. 2111000112
na základe

Rámcovej dohody
pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
uzatvorenej v súlade s ustanovením §11 Zákona č. 25/2006 Z.z. a § 788 nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi

Poistený:
v zastúpení:
Bankové spojenie:

číslo účtu:
IČO:
na jednej strane

Obec Nižný Klatov
Obecný úrad, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klatov
Mgr. Marcela Jokeľová , starostka
324 507

a
poisťovňa :
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
v zastúpení:
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Prima banka a.s.
Číslo účtu:
1200222008/5600
IČO:
315 955 45
na strane druhej
Článok 1.
Predmet poistenia
Predmetom tejto poistnej zmluvy (ďalej len PZ) pre poistenie majetku a poistenie
zodpovednosti za škodu právnických osôb je poistenie hnuteľného majetku,
nehnuteľného majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
v dojednanom rozsahu.
Článok 2.
Druh poistenia
2.1. Predmetom poistenia je hnuteľný, nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve
poistníka a zodpovednosť za škodu právnických osôb.
2.2. Druh poistenia: poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
právnických osôb.
2.3. Poistenie musí spĺňať minimálne rozsah poistenia uvedený v tejto PZ.
2.4. Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami uvedenými
v prílohe, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto PZ, sa môže rozsah poistenia iba
rozšíriť. Poistenie sa ďalej sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
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Článok 3.
Podmienky uzatvárania PZ
3.1. Poistné produkty:
a) Živelné a vodovodné poistenie nehnuteľného majetku
b) Živelné a vodovodné poistenie hnuteľného majetku
c). Poistenie proti krádeži
d) Poistenie skla
e) Poistenie proti vandalizmu
f) Poistenie elektroniky a strojov
g) Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
3.2. Zmeny a doplnenie PS
3.2.1. V prípade zvolenia vyššej PS bude zachovaná sadzba poistného pre všetky
druhy poistenia uvedené v bode a) až g) tohto článku.
3.2.2. Doplnenie PS pri poistení na prvé riziko
Poistenie na prvé riziko : toto poistenie kryje škody do stanovenej výšky PS pre
vybrané riziká na majetku poisteného. Plnenie je limitované uvedenou PS. V prípade
čerpania z PS z dôvodu ukončenia likvidácie poistnej udalosti, poisťovňa poistenému
oznámi automatické doplnenie PS v správe o plnení. Zároveň z poistného plnenia
odráta poistné do konca poistného obdobia za automatické doplnenie PS. PS sa
doplní do výšky, ktorá je uvedená v PZ. Poistné sa vypočíta ako alikvotne poistné do
konca poistného obdobia.
3.3 Poistenie začína od 20.2.2012 a dojednáva sa na dobu neurčitú. Poistné
obdobie je jeden kalendárny rok.
3.4. Stanovenie poistnej sumy pre poistenie NM a HM
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku sa dojednáva na novú hodnotu
( t.j. znovuobstarávaciu cenu v prípade zničenia a straty, v prípade poškodenia veci
náklady potrebné na opravu a uvedenie do stavu pred poškodením).
Nové hodnoty zodpovedajú poistným sumám a do poistenia budú stanovené na
základe prepočtov:
a) pri nehnuteľnostiach podľa hodnoty jednotlivých budov, určených na základe
znaleckého posudku alebo na základe prepočtu z východiskovej hodnoty
koeficientom vývoja cien stavebných prác a materiálov (viď príloha). Na každé
ďalšie poistné obdobie sa budú poistné sumy aktualizovať prepočtom podľa
koeficientu vývoja cien stavebných prác a materiálov. Sadzby poistného pre
jednotlivé druhy poistenia budú zachované, poistné sa vypočíta ako násobok
aktuálne upravenej poistnej sumy a sadzby poistného,
b) pri hnuteľnom majetku podľa obstarávacích nákladov vedených v účtovnej
evidencii poisteného v jednotlivých budovách.
3.5. Miesto poistenia
Miesto poistenia je územie SR.
3.6. Rozsah poistenia
Poistenie sa dojednáva pre predmety poistenia v uvedenom mieste poistenia pre
nasledovný rozsah rizík:
a) poistenie nehnuteľného majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia
živelnou udalosťou, alebo vodou z vodovodných zariadení
b) poistenie hnuteľného majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou
udalosťou, alebo vodou z vodovodných zariadení
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c) poistenie pre prípad krádeže na prvé riziko v každej nehnuteľnosti
d) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla na prvé riziko v každej
nehnuteľnosti
e) poistenie pre prípad vandalizmu v každej nehnuteľnosti
f) poistenie elektroniky a strojov na prvé riziko
3.7. Poistné sadzby a dohodnutý minimálny rozsah poistenia
3.7.1.Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo
vodou z vodovodných zariadení NM a HM
3.7.1.1. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou
alebo vodou z vodovodných zariadení nehnuteľného majetku.
Poistná suma: 1 972 608,71 EUR
Sadzba: 0,2 ‰
Ročné poistné: 394,52 EUR
Spoluúčasť: 33,19 EUR
3.7.1.2. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou
alebo vodou z vodovodných zariadení hnuteľného majetku poisteného do
výšky poistnej sumy 47 495,91 EUR zhodné z účtovnou hodnotou súboru HM
vo vlastníctve poisteného.
Sadzba: 0,2 ‰
Ročné poistné: 9,50 EUR
Spoluúčasť: 33,19 EUR
3.7.1.3. Minimálny rozsah poistenia pre NM a HM
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) víchricou – 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 premetov, ak nie sú súčasťou
poškodenej poistenej veci,
k) zemetrasením minimálne 5° MCS
l) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných
zariadení a z vodovodných zariadení,
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,
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q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r) atmosférickými zrážkami, ľadovcom a ťarchou snehu
s) nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti,
a ak k vniknutiu došlo do 120 hodín po skončení živelnej udalosti,
t) dymom vznikajúcim pri požiari,
u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou
alebo katastrofickým lejakom,
v) krádežou poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti
s vyššie uvedenými náhodnými udalosťami,
w) ľadochodmi, prívalom bahna,
x) nárazom dopravného prostriedku,
y) záplavou následkom búrkového prívalu,
z) ťarchou snehu a námrazy,
aa) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené
atmosférickými zrážkami alebo katastrofickým lejakom
3.7.1.4 Limit poistného plnenia pre jednu a všetky škody v jednom poistnom
období pre poisteného z celkovej PS a pre všetky uvedené riziká je 100%.
3.7.1.5. Osobitné dojednania
Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody:
a) Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie
alebo zničenie poistenej veci, ak konanie smerovalo k poškodeniu alebo
zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe
vlastníka alebo správcu poisteného majetku.
b) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na pozemné komunikácie, mosty,
koľajové dráhy, letiská, inžinierske siete, protipovodňové ochranné hrádze,
objekty na tokoch, porasty a stromy, ktoré sú majetkom poisteného.
c) Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavené úpravy
a na demontáž/remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí,
vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou veci poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti pri živelnom poistením sú
kryté aj následné škody.
d) Právo na plnenie z rizika ťarcha snehu vznikne poistenému v prípadoch :
- že zaťaženie vlastnou nadmerne zvýšenou hmotnosťou napadnutého snehu
pôsobí poškodzujúco na nosnú konštrukciu a následne na strešnú krytinu,
pričom zaťaženie snehom prekročí určené limity podľa STN 73 00 35 –
Zaťaženie stavebných konštrukcií.
Potvrdenie o prekročení vydáva príslušné pracovisko SHMÚ.
e) Právo na plnenie z rizika atmosferické zrážky vznikne poistenému v prípadoch
ak zrážky prekročia :
a) intenzitu zrážok definovanú ako lejak nad 4 mm vodného stĺpca za minútu
b) úhrn zrážok nad 40 mm vodného stĺpca za 24 hodín
Potvrdenie o prekročení vydáva príslušné pracovisko SHMÚ.
3.7.2. Poistenie pre prípad krádeže na prvé riziko na poistenie peňazí v trezore,
poistenie prepravy peňazí a poistenie proti krádeži hnuteľného a nehnuteľného
majetku poisteného na poistnú sumu.
Poistenie peňazí v trezore
Poistná suma: 1 000 EUR
Sadzba: 8 ‰
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Ročné poistné: 8 EUR
Poistenie proti krádeži hnuteľného majetku
Poistná suma: 3 000 EUR
Sadzba: 5‰
Ročné poistné: 15,00 EUR
b) Minimálny rozsah poistenia :
- do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na
jeho riadne otvorenie,
- do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
- 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
- miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným
duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
- do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý
nie je určený na jej riadne otvorenie,
- krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie
chrániace poistenú vec pred krádežou,
- 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,
- lúpežou – zmocnením sa postenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému,
jeho pracovníkovi alebo inej osobe násilie, alebo hrozbou násilia.
c)Osobitné dojednania
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 (kliešte, zvárací prístroj,
uhlová brúska a pod.)
d)Spôsob zabezpečenia
Poistná suma
Postačujúce zabezpečenie
do 6 639 EUR
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu
vrátane
a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky
do 16 597 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu
vrátane
a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky a
pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostná závora a oplechované
dvere alebo presklenné časti zabezpečené funkčnými mrežami
do 66 388 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu
vrátane
a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu a objekt
zabezpečený elektronickou zabezpečovacou. signalizáciou
nad
66 388 EUR

Bezpečnostná
cylindrická
vložka
zabraňujúca
vytlačeniu
a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu a objekt
zabezpečený
elektronickou
zabezpečovacou.
signalizáciou
vyvedenou na pult centrálnej ochrany.
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3.7.4.1. Poistenie pre prípad vandalizmu na nehnuteľnom majetku. Poistenie na
prvé riziko do výšky poistnej sumy.
Poistná suma: 1 659,69 EUR
Sadzba: 5‰
Ročné poistné: 8,30 EUR
Spoluúčasť: 33,19 EUR
3.7.4.3. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj „vnútorný a vonkajší vandalizmus“
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie
poistenej veci spáchanej inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí
cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí premet
poistenia,
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné
poškodenie alebo zničenie verejnej prístupnej poistenej veci. Pod pojmom úmyselné
poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické
poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
3.7.5. Poistenie elektroniky a strojov
Predmetom poistenia je elektronika a stroje vo výlučnom vlastníctve poistníka.
Poistenie na prvé riziko do výšky poistnej sumy.
a) ročná sadzba poistného:
Poistná suma: 663,88 EUR
Sadzba: 4,5‰
Ročné poistné: 2,98 EUR
Spoluúčasť: 33,19 EUR
3.7.5.1. Minimálny rozsah poistenia:
Postením elektroniky a strojov je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne
poškodenie alebo zničenie elektronických zariadení.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
- chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou
(pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu)
- pádom stroja,
- roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily,
- skratom elektrického prúdu a iným pôsobením elektrického prúdu
( prepätie, indukčné účinky blesku),
- zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
- vniknutím cudzieho predmetu
3.7.5.2.Osobitné dojednania:
Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody:
a)Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce
viacnáklady do výšky PS pre každú poistnú udalosť.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane:
- nákladov posudkového znalca
- nákladov na hľadanie príčiny škody
- nákladov na zemné výkopové práce
- nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu
nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné poplatky
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b) dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj náklady na leteckú
prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo
zahraničia, do výšky PS pre každú poistnú udalosť.
c) dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudovaných
v hardwarovej časti riadiacej, alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát
záznamov programového vybavenia strojov.
3.8. Poistené vedľajšie náklady
V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v rámci poistnej zmluvy
poistené aj vedľajšie náklady, a to do výšky 10% z poistnej sumy, max. však
331 940 EUR.
Poistenie vedľajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko.
Poistené vedľajšie náklady:
a) Náklady na vypratanie
b) Náklady na búranie(strhnutie)
c) Náklady na demontáž a opätovnú montáž
d) Náklady na hasenie/použitie vlastného hasiaceho média/ .
3.9.Podpoistenie
V prípade stanovenia PS nehnuteľností na novú hodnotu spôsobom uvedeným
v tejto PZ, poisťovňa nebude uplatňovať námietku podpoistenia. Obdobne si
poisťovňa neuplatni podpoistenie ani pri poistení na I. riziko.
3.10.Poistné krytie novonadobudnutého majetku
Poisťovňa poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia
do účtovnej evidencie poisteného, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej
sumy.
3.11. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škody spôsobené inému
porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného
3.11.1. Spoluúčasť, ročná sadzba poistného
Poistná suma: 6 638,78 EUR
Sadzba: 3,95‰
Ročné poistné: 26,22 EUR
Spoluúčasť: 33,19 EUR
3.11.2.Dohodnutý minimálny rozsah poistenia
a) Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho
nahradil 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.
b) 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“).
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c) Predmet poistenia: Činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení.
3.11.3. Osobitné dojednania
Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody:
a) 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,
b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
c) spôsobené na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený
prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo
poskytnutie odbornej pomoci,
d) vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky
nemocenského a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov
liečenia zdravotnou poisťovňou a regresné náklady Sociálnej poisťovne,
e) na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo
v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto
určené, potom na mieste , kde sa obvykle odkladajú,
f) 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,
g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do
ubytovacieho zariadenia a ak je prevádzkou niektorej činnosti poisteného
alebo spolupoisteného 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,
h) vzniknuté na životnom prostredí náhlym únikom,
i) iné ako škody na majetku, alebo na zdraví – t.j. čisté finančné škody.
Spoluúčasť 1 659,69 EUR pre každú jednu poistnú udalosť.
Poistná suma pre poistenia podľa odseku a)až i)platí do plnej výšky poistnej sumy.
3.11.4.Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj
na územie celého sveta.
3.11.5. Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom
vzniku práva na plnenie poistiteľa, 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.
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Článok 4.
Podmienky platenia poistného
Výška ročného poistného : 464,52 EUR
Výška štvrťročnej splátky : 116,13 EUR
alikvotné poistné za obdobie od 20.2. do 31.3.2012 je 52,90 EUR
4.1. Poistné podľa tejto PZ je dojednané ako bežné poistné. Poistné je splatné v
štvrťročných splátkach.
4.2. Splátky poistného sú kalkulované bez področných prirážok.
4.3. Inkaso poistného bude realizovať sprostredkovateľ poistenia v zmysle § 10
zákona 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia zaistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Poistné bude platené na účet sprostredkovateľa vo Volksbank
a.s.
- číslo účtu: 4220 289 916 / 3100,
ktorý bude slúžiť výhradne na inkaso pre poistenie majetku a poistenie
zodpovednosti za škodu právnických osôb.
Inkaso poistného v zmysle uvedeného zákona bude realizované nasledovnými
spôsobmi:
a) bankovým prevodom
b) povoleným inkasom z účtu poisteného
c) zloženkou
d) hotovostným vkladom na účet
4.4. Číslo poistnej zmluvy bude slúžiť zároveň aj ako variabilný symbol pri platbe
poistného.
4.5. Sprostredkovateľ poistenia bude aktualizovať predpis poistného vždy k : 1.1., 1.4.,
1.7. a 1.10.
4.6. Sprostredkovateľ poistenia bude štvrťročne generovať predpisy poistného
a zasielať ich poistenému v nasledovných termínoch :
Predpis poistného za I.Q 116,13 EUR
Predpis poistného za II.Q 116,13 EUR
Predpis poistného za III.Q 116,13 EUR
Predpis poistného za IV.Q 116,13EUR

do 5. februára
do 5. apríla
do 5. júla
do 5. októbra

Zároveň sprostredkovateľ poistenia zašle uvedenú informáciu aj Obci Nižný Klatov.
4.7. Poistený je povinný uhradiť poistné na účet uvedený v článku 4, bode 4.3.
nasledovných termínoch :
Predpis poistného za I.Q 116,13 EUR
Predpis poistného za II.Q 116,13 EUR
Predpis poistného za III.Q 116,13 EUR
Predpis poistného za IV.Q 116,13 EUR
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do 15. februára
do 15. apríla
do 15. júla
do 15. októbra

Článok 5.
Sprostredkovateľ poistenia
Sprostredkovateľom poistenia je Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, Nitra ,
zapísaná v OR Okresného súdu Nitra,Oddiel:Sa,Vložkač.10214/N, IČO: 36 557 129
v zmysle zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní
zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 6.
Likvidácia poistných udalostí
6.1. V prípade vzniku škody je poistník povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť
poisťovateľovi, a to formou bezplatného telefonického hlásenia na asistenčné
služby na tel. č. 0850 111 566, 048/4125
6.2. Nepretržitý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej služby zabezpečuje
poisťovateľ na tel. čísle:0850 111 566
6.3. Po nahlásení škody asistenčnou službou, poisťovateľ zabezpečí do 48 hodín
obhliadku škody a doručenie predpísaného tlačiva „Hlásenie o škodovej udalosti“ –
podľa rizika.
Poistník je následne informovaný o čísle škodovej udalosti.
Likvidácie poistných udalostí riešia:
p.Peter Tančín, tel.: 048/4160212,
e-mail: ptancin@ kpas.sk
6.4. Pri likvidácii PU bude poisťovňa postupovať nasledovne:
a/pri likvidácii poistnej udalosti, pri ktorej by malo prísť ku kráteniu alebo
zamietnutiu poistného plnenia, poisťovňa najprv uvedenú poistnú udalosť
konzultuje s povereným pracovníkom sprostredkovateľa poistenia.
b/poisťovňa vždy po ukončení likvidácie poistnej udalosti zašle oznámenie
o zlikvidovaní poistnej udalosti na adresu sprostredkovateľa poistenia
6.5. Poistné plnenie bude realizované priamo na účet poisteného, ktorý si bude
uplatňovať náhradu zo vzniknutej škody z poistnej zmluvy uzatvorenej na
základe podmienok stanovených v tejto PZ alebo oprávnenej osobe z poistenia
zodpovednosti.
Článok 7.
Zmeny v poistnej zmluve
7.1. Poistený je povinný písomne (faxom, e-mailom alebo poštou) nahlásiť
a špecifikovať sprostredkovateľovi požadované zmeny na prepoistenie
nehnuteľného majetku najneskôr do 30 kalendárnych dní od zmeny (napr.
nadobudnutie).
7.2. Sprostredkovateľ poistníkovi písomne potvrdí prijatie požiadavky. Dátum
uvedený v požiadavke poistníka bude rozhodujúci zo strany poisťovateľa pre
vznik poistenia. Takto nahlásené zmeny nehnuteľného majetku sú automaticky
poistené a budú zapracované do 30 kalendárnych dní od nahlásenia
poisťovateľovi v “Dodatku k poistnej zmluve“ (dodatky budú chronologicky
vzostupne číslované, riadne potvrdené z oboch strán, vyúčtovanie poistného
zhodné s intervalmi splátok poistného).
7.3. Na každé ďalšie poistné obdobie sa budú poistné sumy nehnuteľného majetku
aktualizovať prepočtom podľa koeficientu vývoja cien stavebných prác
a materiálov. Sadzby poistného pre jednotlivé druhy poistenia budú zachované,
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poistné sa vypočíta ako násobok aktuálne upravenej poistnej sumy a sadzby
poistného
7.4. Aktualizácia poistných hodnôt hnuteľného majetku sa bude vykonávať raz
ročne a to vždy najneskôr do 30. dní po ukončení poistného obdobia ( hodnota
hnuteľného majetku na základe inventarizácie)

Článok 8.
Záverečné ustanovenia
8.1 Akékoľvek zmeny alebo dodatky PZ sú platné len v prípade, ak sú vyhotovené
písomne a podpísané zástupcami oboch strán.
8.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto PZ sú jej prílohy, na ktoré sa odkazuje
v predchádzajúcich ustanoveniach.
8.3. Táto PZ sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch origináloch,
z ktorých poistený obdrží dva exempláre, poisťovňa a sprostredkovateľ poistenia
jeden exemplár.
8.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto PZ riadne prečítali, jeho obsahu plne
porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
8.5. Účinnosť tejto PZ začína 20.2.2012 a dojednáva sa na dobu neurčitú.
8.6. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z.
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p, t.j. dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby, ktorá
zmluvu uzatvára (v súlade s § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v z. n.)
PRÍLOHY
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad poškodenia alebo
zničenia živelnou udalosťou, alebo vodou z vodovodných potrubí
Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad krádeže
Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad poškodenia alebo
zničenia skla
Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad vandalizmu
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektroniky
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu
právnických osôb.

V Nižnom Klatove dňa 10.2.2012

.............................................
za poisteného

..........................................
za poisťovňu
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