KOMUNÁLNA,.4
poisťovňa ....
VIENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva
číslo: 4419003402

ZL - 2014- 003

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
so sídlom: štefánikova 17, 811 05 Bratislava
zastúpená: Ing. Ján Pavlík, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia
- na základe plnej moci
IČO:
IČDPH:
DIČ:
IBAN:

31 595 545
SK7020000746
2021097089
SK28 0900 0000 0001 7819 5386

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 3345/B
(ďalej len „poisťovňa")

a
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
so sídlom: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
zastúpená: Ing. Martin Zbudila,
IČO:
DIČ:
IBAN:

výkonný riaditeľ - na základe poverenia
správnej rady

45 736 359
2023345962
SK66 8180 0000 0070 0043 4476

zapísaná v Registri záujmových združeni právnických osôb vedeného Obvodným
úradom Bratislava pod registračným číslom:
ObU-BA-OWS2-2011/20924
(ďalej len „poistený")
uzatvárajú
podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu (ďalej len
zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné
poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré
upravujú jednotlivé druhy poistenia, na l<torých sa zmluvné strany v tejto zmluve
dohodli.

Vložka č.1

č. 4419003402

k poistnej zmluve

Živelné poistenie
1. Poistenie sa vzťahuje:
a) s účinnosťou od 28.02.2014 do 30.04.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 1 679 OOO EUR vrátane DPH,
b) s účinnosťou od 01.05.2014 do 30.06.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú _cenu, na agregovanú poistnú sumu 3 960 OOO EUR vrátane DPH,
c) s účinnosťou od 01.07.2014 do 31.12.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 8 540 OOO EUR vrátane DPH.
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP MP 106-4 pre poistenie majetku právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb a OPP Z 156-4 pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí.
Dojednané poistné riziká: OPP Z 156-4, Čl. 2, ods. 2 - Združené živelné poistenie.
3. Adresa rizika:
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, Datacentrum MF SR a jednotlivé obce zapojené do projektu v zmysle
súťažných podkladov - 1 057 obcí
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Jednorazové poistné
a) 0,91 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

1 679 OOO EUR

254,65 EUR

b) 0,71} %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

3 960 OOO EUR

514,80 EUR

c) 0,65 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

8 540 OOO EUR

2 775,50 EUR

Celkové jednorazové poistné v EUR:

3 544,95 EUR

5. Spoluúčasti:
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
Pre ods. 1 písm. a): 5%, min. 170 EUR
Pre ods. 1 písm. b): 5%, min. 170 EUR
Pre ods. 1 písm. c): 5%, min. 170 EUR

6. Zvláštne dojednania:
Neoddeliteľnou súčasťou poistne) zmluvy je:
a) Príloha č. 1 - Tabuľka č. 1 - Informácia pre uchádzača - hodnota majetku
b) Príloha č. 2 - Tabuľka č. 2 - Cenová ponuka na poistné služby
c) Príloha č. 3 - Tabuľka č. 3 - Predbežný zoznam zariadení
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Vložka č. 2

k poistnej zmluve

č. 4419003402

Poistenie pre prípad odcudzenia
1. Poistenie sa vzťahuje:
a) s účinnosťou od 28.02.2014 do 30.04.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 1 679 OOO EUR vrátane DPH,
b) s účinnosťou od 01.05.2014 do 30.06.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastnfctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 3 960 OOO EUR vrátane DPH,
c) s účinnosťou od 01.07.2014 do 31.12.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 8 540 OOO EUR vrátane DPH.
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP MP 106-4 pre poistenie majetku právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb a OPP OV 206-4 pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo
vandalizmu.
Poistené riziká:
• OPP OV 206-4, Čl. 2, ods. 1 - základné poistenie - odcudzenie
Spôsob zabezpečenia poistených vecí proti krádeži je uvedený v:
• ZD $2-4 - Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsoby
zabezpečenia.
Limit plnenia v poistnom období za jednu a všetky škody pre odcudzenie je 100.000 EUR
3. Adresa rizika:
Kýčers�ého 5, 811 05 Bratislava, Datacentrum MF SR a jednotlivé obce zapojené do projektu v zmysle
súťažných podkladov - 1 057 obcí.
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Jednorazové poistné
a) 0,30 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

1 679 OOO EUR

83,95 EUR

b) 0,26 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

3 960 OOO EUR

171,60 EUR

c) 0,21 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

8 540 OOO EUR

896,70 EUR

Celkové jednorazové poistné v EUR:

1 152,25 EUR

5. Spoluúčastí:
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
Pre ods. 1 plsm. a): 5%, min. 170 EUR
Pre ods. 1 písm. b): 5%, min. 170 EUR
Pre ods. 1 plsm. c): 5%, min. 170 EUR
6. Zvláštne dojednania:
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy je:

a) Príloha č. 1 - Tabuľka č. 1 - Informácia pre uchádzača - hodnota majetku
b) Príloha č. 2 - Tabuľka č. 2 - Cenová ponuka na poistné služby
c) Príloha č. 3 - Tabuľka č. 3 - Predbežný zoznam zariadení
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Vložka č. 3

k poistnej zmluve Č.

4419003402

Poistenie pre prípad vandalizmu
1. Poistenie sa vzťahuje:
a) s účinnosťou od 28.02.2014 do 30.04.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 1 679 OOO EUR vrátane DPH,
b) s účinnosťou od 01.05.2014 do 30.06.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 3 960 OOO EUR vrátane DPH,
c) s účinnosťou od 01.07.2014 do 31.12.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 8 540 OOO EUR vrátane DPH.
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP MP 106-4 pre poistenie majetku právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osob, OPP OV 206-4 pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo
vandalizmu a ZD SZ-4 - Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu,
spôsoby zabezpečenia.
Poistené riziká:
• OPP OV 206-4, Čl. 2, ods. 2 písm. a) - doplnkové poistenie - vandalizmus
Limit plnenia v poistnom období za jednu a všetky škody pre vandalizmus je 100.000 EUR.
3. Adresa rizika:
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, Datacentrum MF SR a jednotlivé obce zapojené do projektu v zmysle
súťažných podkladov - 1 057 obci.
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Jednorazové poistné
a) 0,30 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

1 679 OOO EUR

83,95 EUR

b) 0,26 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

3 960 OOO EUR

171,60 EUR

c) 0,21 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

8 540 OOO EUR

896,70 EUR

Celkové jednorazové poistné v EUR:

1 152,25 EUR

5. Spoluúčasti:
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
Pre ods. 1 písm. a): 5%, min. 170 EUR
Pre ods. 1 písm. b): 5%, min. 170 EUR
Pre ods. 1 písm. c): 5%, min. 170 EUR
6. Zvláštne dojednania:
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy Je
a) Príloha č. 1 - Tabuľka č. 1 - Informácia pre uchádzača - hodnota majetku
b) Príloha č. 2 - Tabuľka č. 2 - Cenová ponuka na poistné služby
c) Príloha č. 3 - Tabuľka č. 3 - Predbežný zoznam zariadení
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Vložka č. 4

k poistnej zmluve

Č. 4419003402

Poistenie strojov a elektroniky
1. Poistenie sa vzťahuje:
a) s účinnosťou od 28.02.2014 do 30.04.2014 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 1 679 OOO EUR vrátane DPH,
b) s účinnosťou od 01.05.201 4 do 30.06.201 4 na súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na qgregovanú poistnú sumu 3 960 OOO EUR vrátane DPH,
c) s účinnosťou· od 01.07.201 4 do 31 .12.2014 na súbor hnuteľného majétku vo vlastníctve a správe
poisteného na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 8 540 OOO EUR vrátane DPH.
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu (VPP 100-2) - všeobecná čast' a Všeobecné poistné podmienky - zvláštna časť
- poistenie strojov a strojných zariadení {VPP 650-2).
Limit plnenia v poistnom období za jednu a všetky škody pre lom stroja a elektroniky je 1 00.000 EUR.
3. Adresa rizika:
Kýčerského 5, 81 1 05 Bratislava, Datacentrum MF SR a jednotlivé obce zapojené do projektu v zmysle
súťažných podkladov - 1 057 obcí.
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Jednorazové poistné
a) 1 ,0to/oo {promile) z agregovanej poistnej sumy

1 679 OOO EUR

293,83 EUR

b} 0,90 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

3 960 OOO EUR

594,00 EUR

c) 0,75 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

8 540 OOO EUR

3 202,50 EUR

Celkové jednorazové poistné v EUR:

4 090,33 EUR

5. Spoluúčasti:
Poj.stený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
Pre ods. 1 písm. a): 5%, min. 1 70 EUR
Pre ods. 1 písm. b): 5%, min. 170 EUR
Pre ods. 1 pism. c): 5%, min. 1 70 EUR
6. Zvláštne dojednania:
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy Je
a) Príloha č. 1 - Tabuľka č. 1 - Informácia pre uchádzača - hodnota majetku
b) Príloha č. 2 - Tabuľka č. 2 - Cenova ponuka na poistné služby
c) Príloha č. 3 - Tabuľka č. 3 - Predbežny zoznam zanadení
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Poistná zmluva č 44 1 9003402

Súhrn poistného
Celkovä poistná

Číslo

surna v EUR

vložky

Jednorazové
poistné
v EUR

1.

L'.fvelné poistenie (28.02.20 1 4 - 30.04 20 1 4)

1 679 OOO

254,65

1.

Živelné poistenie (0 1 . 05.20 1 4 - 30.06.20 1 4)

3 960 OOO

51 4,80

1.

Živelné poistenie (01 .07.201 4 - 31 . 1 2.20 1 4)

8 540 OOO

2 775,50

2.

Poistenie proti odcudzeniu (28.02.20 1 4 - 30. 04.201 4)

1 679 OOO

83,95

2.

Poistenie proti odcudzeniu (01 .05.201 4 - 30. 06.20 1 4)

3 960 OOO

1 71 ,60

2.

Poistenie proti odcudzeniu (01 .07.20 1 4 - 31 . 1 2.20 1 4)

8 540 OOO

896,70

3.

Poistenie proti vandalizmu (28. 02. 20 1 4 - 30.04.201 4)

1 679 OOO

83,95

3.

Poistenie proti vandalizmu (01 .05.20 1 4 - 30.06.20 1 4)

3 960 OOO

1 71 ,60

3

Poistenie proti vandalizmu (01 . 07 . 20 1 4 - 3 1 . 1 2.20 1 4)

8 540 OOO

896,70

4.

Poistenie strojov a elektro ni ky (28.02.20 1 4 - 30.04.20 1 4)

1 679 OOO

293,83

4.

Poistenie strojov a elektroniky (01 .05.201 4 - 30 06.201 4)

3 960 OOO

594,00

4.

Poistenie strojov a elektroniky (01 .07.20 1 4 - 31 . 1 2. 20 1 4)

8 540 OOO

3 202,50

Celkové jednorazové poistné v EUR:

9 939 ,78

Platenie poistného
l. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom.
Bankové spojenie:
I BAN:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK28 0900 0000 0001 781 9 5386
3558
441 9003402

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť jednorazovo a je splatné 28.02 . 2014.

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd:
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Poistná zmluva č 441 9003402

•

v SR 0850 1 1 1 566

•

v zahraničí +42 1 2 52 62 72 82

Ďalšie dojednania
1 . Pre toto poistenie platia prí slušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1 964 Zb.
v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky. (ďalej len „VPP"), Osobitné
poistné podmienky (ďalej len „OPP") a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto
poistnej zmluvy. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú
nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej zmluvy
potvrdzuje ich prevzatie.
2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach , z ktorých poistený obdrží dve
vyhotovenia a jedno vyhotovenie obdrží poisťovňa.
4. Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v
informačnom systéme poisťovne na účely priameho m arketingu poisťovne (najmä
informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch,
poskytovaných online službách a pod .) po dobu trvania poistného vzťahu.
5. Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 1 O zákona č.
1 22/201 3 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
spojení s § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovni súhlas, aby po dobu
nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a povinnosti, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy
jeho osobné údaje v rozsahu podľa § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. poskytovala, sprístupňovala
a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikaj úcim v poisťovníctve, právnickým a
fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného
poradenstva podľa osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté
údaje v zmysle § 1 5 zákona č. 1 22/201 3 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach
uvedených v § 28 zákona č. 1 22/201 3 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj
na webovej stránke poisťovne.
V Bratislave dňa 26.02. 20 1 4.

DataCentrum elektronizácie územnej

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

samosprávy Slovenska

Víenna l nsurance Group

I ng. Martin Zbudila

I ng. Ján Pavlík

výkonný riaditeľ

zástupca riaditeľa úseku
neživotného poistenia
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