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Číslo poistnej zmluvy 11-416877

šť-ďĽ-uDW/Ľ)lt

POISTNÁ ZMLUVA
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU
Union poistbvňa, a. s„ Kaľadžičova 10, 813 60 Bratislava
lčo: 31322051 / DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., odd. Sa, vl.č. 383/8
lBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „poisťovater)

a
Spojená škola
Čaklov 249, 094 35 Soľ
IČO: 42076439/ DIČ: 2022435228
(ďalej len „poistený")

(ďalej spoločne len zmluvné strany")
uzatváľajú
podľa § 788 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len "OZ") a Rámcovej dohody č. RD č.1086/2019/OM uzavretej medzi Prešovským
samosprávnym krajom a Union poisťovňou a. s. zo dňa 02.12.2019 a v súlade s ustanoveniami

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
(ďalej len "zmluva").

Doba poistenia:

od 18.05.2020 (00:00 hod)
nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle poistníka, na dobu uľčitú do 03.12.2023.

Súčasťou zmluvy sú:
-

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty vpppM/0519,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku oDMAJ/0519 ku vpppM/0519,
Osobitné dojednania pre poistenie elektronických zariadení a strojných zariadení oDLOM/0519

-

ku VPPPM/0519,
Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti vppz/1018,
Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oDZ-VZ/1018,
Osobitné dojednania k Všeobecným poistným podmienkam poistenia zodpovednosti

VPPZ/1018 týkajúce sa úrazového pripoistenia ODPZZŠUP/1018,
ďalej tiež prílohy a vložky, ktoné upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany
v tejto poistnej zmluve a Rámcovej dohode č.1086/2019/OM zo dňa 02.12.2019 dohodli.

článok 1
Predmet poistenia

Súhrn p oistného a cena:
Císlo
Druh
vložky
1.

2.
3.

4.
5.

Živelné poistenie
Poistenie proti odcudzeniu
Poistenie elektroniky a strojov
Poistenie skla
Poistenie zodpovednosti za škodu

Poismé
áno - hi®

Celková poistná

áno

Sllma
3 593 990,71 €

nie
nie
nie
nie

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Cel kové ročné poistné s daňou:
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Ročné poistné s
daňou
467,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
467,20 €
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Poistné záhŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2019 Z.z. o dani z poistenia a o
zmene a doDlnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.

Článok 2

Platenie poistného
1. Poistník plati poistné na účet poisťovateľa prevodným príkazom:
Účet pre úhradu:
SK5911110000 0066 0054 7090
BIC
UNCRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol:

2.

11416877

3.

Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné nasledovne:
116,80 € je splatná 01.01. príslušného kalendámeho roka
Splátka poistného
116,80 € je splatná 01.04. príslušného kalendámeho roka
Splátka poistného
116,80 € je splatná 01.07. príslušného kalendámeho ľoka
Splátka poistného
116,80 € je splatná 01.10. prĺslušného kalendámeho roka
Splátka poistného
Alikvótne poistné za obdobie od 18.05.2020 do 30.06.2020 vo výške 58,24 € je splatné

4.

V prípade, ak v uvedenej lehote poistník neuhľadí poistné, poisťovateľ bude voči nemu

5.

postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonnika, prípadne v zmysle iných
súvisiacich právnych predpisov.
Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších

18.05.2020.

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v zmysle neskorších predpisov.

článok 3
0známenie poisthej udalosti
1.

V prípade vzniku škody je poistník a/alebo ďalší poistník povinný bezodkladne nahlásiť túto
skutočnosť poisťovateľovi, a to formou bezplatného telefonického hlásenia na asistenčné
služby na tel. č. 0850/111-211.

2.
3.

4.

5.

6.

Nepretižitý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej služby zabezpečuje poisťovateľ:
Eurocross Assistance Czech Republik, Lazarská 13/8,120 00 Praha 2, Česká republika.
Po nahlásenĺ škody asistenčnou službou poisťovateľ v prípade potreby zabezpečí do 48 hodĺn
obhliadku škody a doručĺ predpísané tlačivo „Hlásenie o škodovej udalosti" podľa rizika.
Poistník a/alebo ďalší poistník je následne informovaný o čísle škodovej udalosti.
Likvidácie poistných udalostí riešia:
Majetok: lng. Jana sopková
Zodpovednosť: Ing. Dušan zeleník
Tel.: 02/20815-312
Tel.: 02/20815-316
e-mail: majetok. Iikvidacia@union.sk
e-mail: zodpovednost.Iikvidacia@union.sk
Pri likvidácii poistných udalostí (ďalej „PU") bude poisťovateľ postupovať nasledovne:
a) pri likvidácii poistnej udalosti, pri ktorej by malo prisť ku kráteniu alebo zamietnutiu

poistného plnenia, poisťovateľ najprv uvedenú poistnú udalosť konzultuje s poveľeným
zamestnancom poistn ĺka,
b) poisťovateľ vždy po ukončení likvidácie poistnej udalosti zašle oznámenie o zlikvidovanĺ
poistnej udalosti na adresu poistníka.
Poistné plnenie bude realizované priamo na účet poistníka, ktorý si bude uplatňovať náhradu
zo vzniknutej škody z PZ uzatvorenej na základe podmienok stanovených v tejto zmluve.

článok 4
Zmena zmluvy
1,

2.

Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými pĺsomnými
dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s §18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a
nezmení sa charakter tejto zmluvy, a ktoré sa podpísanĺ zmluvnými stranami a po nadobudnutí
ich účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme pĺsomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania
najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
a) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 1 tejto zmluvy smerom nadol,
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b)

nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia
z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc alebo z dôvodu vzniknú

nepredvídaných prekážok zo strany poistníka,
nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovatera novým poisťovaterom, za
podmienky, že tento poisťovater spíňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym
nástupcom pôvodného poisťovatera v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a
splynutia alebo úpadku,
d) nastane potreba vykonať formálne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v
osobe štatutámeho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).

c)

e)

3.

poisťovatel v priebehu plnenia ponúkne nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy poistenia.

Každá zmluvná strana je povinná pisomne (faxom, emailom alebo doručovatelom listových
zásielok) nahlásH a špecifikovať druhej zmluvnej strane všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ustanovení tejto zmluvy, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dni odo dňa, ked' sa o
zmene dozvedel.

článok 5
Zvláštne dojednania
1.

2.

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia OZ. VPP, OD, zmluvné dojednania uvedené vo
vložkách tejto zmluvy.
Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedeliternou
súčasťoutejtozmluvyapoistníksvojimpodpisomtejtozmluvypotvrdzujeichprevzatie.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
18.05.2020, najskôr však dňom msledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
poistnika.

3.

4.

5.
6.

Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len číslovanými dodatkami podpisanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán pokiar tieto nebudú v rozpore s §18 zákona o verejnom
obstarávaníadojednaniamivRámcovejdohodeč.1086/2019/OMzodňa22.11.2019.
V zmysle §800 0Z sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník alebo poisťovateF
do dvoch mesiacov po uzavretí tejto zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.
Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia v zmysle Rámcovej dohody svojimi
VPP, OD ani zmluvnými dojednaniami.
Poistené vedľajšie náklady
V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v poistnej zmluvy poistené aj vedľajšie
náklady. a to do výšky 20% z poistnej sumy. Poistenie vedlajšich 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/.

7.

8.

Podpoistenie
V prípade stanovenia PS nehnuteľností na východiskovú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto
poistnej zmluve, poisťovater nebude uplatňovať námietku podpoistenia.

Poistné krytie novonadobudnutého majetku

Poisťovatel poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do
účtovnejevidenciepoisteného,najviacvšakdovýšky20%zcelkovejpoistnejsumy.
9. V prípade poistnej udalosti pri krádeži alebo vandalizme sa vyžaduje obhliadka Polície SR
alebo Mestskej polície či Obecnej polície alebo Železničnej policie SR.
10. Poistným obdobím je kalendámy rok.
11. Táto zmluva je vypracovaná vštyroch vyhotoveniach, zktorých poistník obdrží dve a
poisťovateľ dve vyhotovenia.
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12. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s §2 zákona č. 186/2009 Z.z.. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre poistníka, pri realizácií tejto zmluvy bude vykonávať samostatný
finančný agent. Prostredníctvom samostatného finančného agenta bude prebiehať plnenie tejto
zmluvy a likvidácia poistných udalostí vzniknutých v súvislosti s plnením predmetu plnenia.
13. Zmluvné strany dohody sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu
založeného touto zmluvou (napľíklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z
omeškania, výpoveď alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v

14.

15.
16.

17.

prĺpade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla poist'ovateľa/poistníka vráti
druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odoprenia prevzatia pĺsomnosti
alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámenho adresáta); v
uvedenom pľípade sa pÍsomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová
zásielka vrátena, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne pÍsomne infomovať o všetkých zmenách v
skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie práv a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,
najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a
korešpondenčnej adresy.
V zmysle čl. 8 ods.2 0DMAJ/0519 si poistený zvolil poistenie bez indexácie poistnej sumy.
Práva a povinnosti poisteného, poistnĺka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
Poistnĺk svojím podpisom potwdzuje, že:
a)

b)

všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,

mu boli pred uzawetim poistnej zmluvy odovzdané:
- vyššie uvedené poistné podmienky,

- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie majetku podnikateľských

subjektov,
- lnformačný dokument o poistnom produkte -Poistenie zodpovednosti za škodu,
-Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu,
podľa platnej legislatívy.

18. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
Čaklov, 14.05.2020

Čaklov, 14.05.2020
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ka a podpis poisteného
Mgr. Stanislav Kráľ
riaditeľ školy

Mgr. Patrícia Popovičová
PKF -Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
na základe splnomocnenia
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Číslo poistnej zmluvy 11416877

Vložka č. 1
Zivelné poistenie
1. Poisóenie sa vzťahuje na:
a)

Budovy, haly a stavby vedené v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, podľa prílohy č. 1,

b)

Súbor hnuteľného majetku všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru a
dopravných prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na
obstarávaciu cenu a hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého
hnuteľného majetku

c)
d)

Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tĺžba,
Umelecké diela, zbierkové predmety a iný hnuteľný majetok, ktorý je vystavovaný resp.
zapožičaný.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
-Rámcová dohoda č.1086/2019/OM a
- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjelQ/ VPPPM/0519,
-Osobitné dojednania pre poistenie majetku ODMAJ/0519 ku VPPPM/0519,
ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšírit'.

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym a nepriamym údeľom blesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
e) víchricou -min. 65 kmm,
f)
povodňou alebo záplavou,
g)
h)

ľadovcom,
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ knim nedošlo vsúvislosti

s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
zosúvaním alebo zrútením lavín,
pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
zemetrasením s účinkami stanovenými min. 5° Európskej makroseizmickej stupnice (EMS 98),
vodou unikajúcou zprívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení
a zvodovodných zariadenĺ, vrátane poplatkov (vodné a stočné) za vodu, ktorá unikla z
vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny, do sublitu stanoveného v zvláštnych dojednaniach,
m) kvapalinou alebo paľou 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) atmostérickými zrážkami, ľadovcom a ťarchou snehu,

i)
j)
k)
1)

s)

nečistotami vnikajúcimi otvomi, 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) krádež 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 atmostérickými
zrážkami alebo katastrofickým lejakom,
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bb) poškodenĺm prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či
telies vykurovacích alebo solámych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary
alebo zamrznutím vody v nich.

3. Adresa rizika:
podľa účtovnej evidencie a prílohy č.1

4. Sadzby a podklady pľe výpočet poistného:

Poistná suma
a)
b)

c)
d)

0,130
0'130
0,130
0,130

% (pľom ile) z agregovanej poistnej sumy

Ročné poistné s
daňou
__ 467'20 €

3 593 990,71 €

% (pľom ile) z agregovanej poistnej sumy

% (prom ile) z agregovanej poistnej sumy
% (prom le) z agregovanej poistnej sumy

0,00 €
0,00 €
0,00 €
____ _467,20 €

Celkové ročné poistné s daňou:
5. Spoluúčasti:
Pre body a), b) a d) franšíza 100,00 €.
Pre bod c) franšíza 30,00€.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:
Tieto zvláštne dojednania sa týkajú majetku, ktorý je uvedený v prílohe k poistnej zmluve a je

predmetom poistenia.
1. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zničenie

2.
3.

4.

5.

6.

poistenej veci, ak konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti
osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka alebo správcu poisteného majetku.
Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj majetok,
ktorý je obstaraný z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody za vodu, ktorá unikla z vodovodného
potrubia z akejkoľvek príčiny poskytne poistné plnenie do limitu 500,00 EUR pre každú
organizáciu za jednu poistnú udalosť za poistné obdobie, maximálne 15 000,00 EUR za všetky
poistné udalosti za všetky organizácie počas jedného pojstného obdobia.
Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia
zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátane
zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na

potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo pamého kúrenia,
teplovodných čerpadiel, solámych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia
alebo zamrznutia.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na líniové stavby: pozemné komunikácie, chodniky,
spevnené plochy, cyklotrasy, vrátane dopravného značenia, inžinierske siete, oplotenia, verejné

osvetlenia, nadzemné a podzemné rozvody qúv, tepla, pary), optické a elektrické rozvody,
mosty do dížky 50m, koľajové dráhy, protipovodňové ochranné hrádze, ktoré sú majetkom
poisteného a sú uvedené v zozname poisteného majetku.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár - majetok nachádzajúci sa v exteriéroch
poistníka (napr. lavičky, smetné koše, altánky...).

7.
8.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na dokončené budovy a stavby, ktoré nie sú
odovzdané do užívania, evidované na účte obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné 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.
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9.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých
súčastí, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy. Ročný

limit plnenja je 100 000 € za jednu a všetlq/ poistné udalosti v jednom poistnom období.
10. Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí - umelecké diela, zbierky umeleckých

predmetov, exponáty sa dojednáva, že mieru poškodenia určí kunsthistorik a poistné plnenie
bude predstavovať cenu reštaurovania, max. však PS uvedenú v PZ.
11. V prípade, že predmetom poistenia sú započítané aj umelecké diela a zbierkové predmety (bod

d)), dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na vlastné alebo cudzie umelecké diela a
zbierkové predmety, pnevzaté za účelom výstav v priestoroch Prešovského samosprávneho
kraja (ďalej "PSK") alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prípadne galérie alebo
múzea, ktoré na základe nájomnej zmluvy, zmluvy o výpožičke alebo zmluvy o uskutočnení
výstavy budú takéto predmety poistenia vystavovať alebo ich budú mať zapožičané. Pri poisteni
výstavy lebo zapožičaní týchto predmetov poistenia je možné dojednať poistenie na dobu
kratšiu ako 365 dní, pričom pľe výpočet poistného sa bude uplatňovať pomemé alikvotné

poistné pre daný počet dní výstavy, to znamená: ročná sadzba pre daný predmet poistenia *
poistná suma/ 1000* počet dní výstavy / 3Ô5.
12. Ak pri likvidácii poistnej udalosti spôsobenej víchricou sa nebude dať určiť sila vetra,
poisťovateľ môže postupovať podľa rozsahu škôd na okolitých nehnuteľnostiach.
13. V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v rámci poistnej zmluvy poistené aj
vedľajšie náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy poškodenej nehnuteľnosti. Poistenie
vedľajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko.

14. Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatne je:
a) na poistné riziko povodne a záplavy
100 % z poistnej sumy
b) na poistné riziko zemetrasenie
100 % z poistnej sumy
c) na poistné riziko komplexný živel (okrem poistných rizík povodne, 100 % z poistnej sumy

záplavy a zemetrasenie )
15. Poisťovateľ poskytne poistné krytie novonadobudnutého majetku pre všetky predmety poistenia
odo dňa zaradenia do účtovnej evidencie poistených organizáciĺ, najviac však do výšky 20% z
celkovej poistnej sumy.
16. Pre pľedmet poistenia "Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tľžba" sa dojednáva nasledovné

zabezpečenie:
Max. Iimit plnenia
do 331,94 € vrátane
do 6.638,78 € vrátane
do 19.916,35 € vrátane
nad 19.916,35 €

Uloženie
Schránka s pevným uzáverom okrem prenosných schránok
Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe
Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe
Ohňovzdomý trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma
bezDečnostnÝmi zámkami
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