KooperativaA
VIENNA INSURANCE GRouP

Poistná zmluva
číslo: 4418020274
Účinnosť poistenia:

od 27.11.2013 (0:00 h)

do 27.2.2014 (0:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Centrála spoločnosti
štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

IČO:
IČDPH:

00 585 441
SK2020527300

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0175126457 / 0900
(ďalej len „poisťovňa")
a
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
(ďalej len "poistený")
IČO: 45736359
uzatvárajú
prostredníctvom spoločnosti Marek Haulík
podľa§ 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka túto zmluvu o poistení (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 ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Vložka č.1
k poistnej zmluve

Účinnosť poistenia
od 27.11.2013 (0:00 h)

č.4418020274

do 27.02.2014 (0:00 h)

Živelné poistenie
Poistenie sa vzťahuje na·
a) Súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe poisteného, na novú cenu, na poistnú sumu na
2.000.000,00 EUR,

1. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č.MP 106 a OPP - poistenie veci
pre prípad živelných udalostí č. ž 156.
Dojednané poistné riziká: OPP č. ž 156, čl. 1, bod 3 (združené živelné poistenie).
V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom povoder"l je maximálny ročný limit plnenia za jednu a všetky škody
20% zo súčtu poistných súm pre riziko združený živel.
2. Adresa rizika:
Vo všetkých prevádzkach poisteného v SR

3. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné v EUR
a) 10,7 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

2 000.000,00 EUR

1400,00

Celkové ročné poistné v EUR:

1400,00

5. Spoluúčasti:
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa 33,00 EUR z poistného plnenia.

Vložka č. 2
k poistnej zmluve

č.

4418020274

Účinnosť poistenia

od 27.11.2013 (0:00 h)
do 27.02.2013 (0:00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia
1. Poistenie sa vzt'ahuje na:

a) Súbor hnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na
poistnú sumu 100.000,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP106 a OPP - poistenie pre
prlpad krádeže veci č. OV 206.
Poistené riziká:
• OPP OV 206, čl. II, bod 1
Spôsob zabezpečenia poistených veci proti krádeži je uvedený v:
ZD SZ - Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prlpad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsoby
zabezpečenia.
3. Adresa rizika:
Vo všetkých prevádzkach poisteného v SR
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a) j 3 %o {promile) z agreaovanej poistnej sumy

100.000,00 EUR
Celkové ročné poistné v EUR:

5. Spoluúčasti:
Bez spoluúčasti

300,00
300,00

-�

Vložka č. 4
k poistnej zmluve

č. 4418020274

Účinnosť poistenia
od 27.11.2013 (0:00 h)
do 27.02.2014 (0:00 h)

Poistenie elektroniky a strojov
1. Poistenie sa vzťahuje na:

a) Súbor strojov a elektronických prístrojov a zariadení, vo vlastníctve a v správe poisteného, na novú
cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu 100.000,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP 106, OPP - poistenie
elektroniky EL 506.
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č.MP 106, OPP pre poistenie
strojov č. ST 306.

3. Adresa rizika:
Vo všetkých prevádzkach poisteného v SR

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a) 5 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

100.000,00 EUR
Celkové ročné poistné v EUR:

5. Spoluúčasti:
Pre bod a): 33,00 EUR ,
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

500,00
500,00

Poistná zmluva č. 4418020274

Súhrn poistného
tislo
vJožkv

Poistené
ino-nie

Druh

Celkové poistná
suma v EUR

Rečné poistné

v EUR

1.

Živelné poistenie

ano

2.000.000,00

1 400,00

2.

Poistenie proti odcudzeniu

ano

100.000,00

300,00

3.

Poistenie prerušenia prevádzky - živelné

nie

0,-

0,-

4.

Poistenie strojov a elektroniky

ano

100.000,00

500,00

5.

Poistenie prerušenia prevádzky - strojné

nie

0,-

0,-

6.

Poistenie skla

nie

0,-

O'

7.

Poistenie vnútroštátnej dopravy

nie

0,-

0,-

8.

Poistenie zodpovednosti za škodu

nie

0,-

0,-

Ročné poistné spolu:

2 200,00

Koeficient za krátkodobé poistenie 0,45%:

990,00

Jednorázové poistné v EUR:

990,00

Platenie poistného
1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Slovenská sporiteľňa
0175126457 / 0900
3558
číslo poistnej zmluvy (č.PZ)

2. Splatnosť poistného: jednorazové poistné je splatné nasledovne:
Splátka poistného -

990,00 EUR

- - - -

je splatná 28.11.2013

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing
škôd - tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania
1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (ďalej len .VPP"), Osobitné
poistné podmienky (ďalej len .OPP") a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto

Poistná zmluva č. 4418020274
poistnej zmluvy, a Príloha č. 1 - Zmluvné dojednania pre poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu. 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. Poistné obdobie je 1 rok.
4. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.
"V súlade s§ 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike,
sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve
desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom.
Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna."
Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov dáva
súhlas KOOPERATIVE poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) aby jeho
osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej
činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej
zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov
pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinnosti z tejto poistnej
zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovnlctva, ako aj ostatným subjektom
podnikajúcim v poisťovníctve a zdrut.eniam týchto subjektov.
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Vlenna lnsurance Group

