Poistná zmluva č. 0808026599
Účinnosť poistenia :

od 01.10.2016 (0:00 h)

Do 30.09.2020 (24:00 h)

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Knižnica pre mládež mesta Košice
so sídlom:
Kukučínova 2, 043 59 Košice
IČO:
00 189 006
DIČ:
2020785910
v zastúpení:
Mgr.et Mgr. Iveta Hurná, riaditeľka
IBAN:
SK 43 5600 0000 0005 0231 1001
SWIFT:
KOMASK2X
Registrovaná:
(ďalej len „poistník a poistený“)
a
Poskytovateľ služby:
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
v zastúpení:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00 585 441
SK7020000746
Mgr. Branislav Bízik, riaditeľ agentúry pre maklérov
Ľubica Puškárová, key account manager
IBAN:
SK25 090 0000 0001 7512 6457
SWIFT:
GIBASKBX
Registrovaná:
Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 79/B
(ďalej len „Hlavný Poskytovateľ s podielom 60%“ alebo vo vzťahu k Poistníkom ako „Hlavný
Poisťovateľ s podielom 60%, podľa Občianskeho zákonníka „Hlavný Poistiteľ s podielom 60%“ )
a
Poskytovateľ služby:
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
v zastúpení:
IBAN:
SWIFT:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00 151 700
SK2020374862
Branislav Martinka, riaditeľ odboru poistenia veľkých a špeciálnych rizík
Ing. Daniel Ďuračka, vedúci oddelenia poistenia majetku
SK17 1100 0000 0026 2600 6702
TATRSKBX

(ďalej len „Vedľajší Poskytovateľ s podielom 40%“ alebo vo vzťahu k Poistníkom ako
„Vedľajší Poisťovateľ s podielom 40%, podľa Občianskeho zákonníka „Vedľajší Poistiteľ
s podielom 40%“ )
uzatvárajú
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a to § 2 ods. 5
písm. g) v spojitosti s § 83 zákona a v zmysle ustanovení zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a
to § 262 a § 269 ods. 2 a s použitím ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a to § 788
a následne a v zmysle príslušných poistných podmienok a zmluvných dojednaní Rámcovej dohody túto
poistnú zmluvu.
Uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov, ktorý bol iniciovaný poistníkom ako verejným obstarávateľom dňa 13.06.2016 uverejnením
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania č. 112/2016
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie.

Súhrn poistného
Číslo
vložk
y

Poistené
áno - nie

Druh

Celková poistná
suma v EUR

Ročné poistné
v EUR

1.

Živelné poistenie

áno

1 589 016,40

234,01

2.

Poistenie proti odcudzeniu

áno

24 500,00

146,00

3.

Poistenie strojov a elektroniky

áno

10 000,00

56,50

4.

Poistenie skla

áno

2 000,00

90,00

5.

Poistenie zodpovednosti za škodu

áno

25 000,00

310,0

Celkové ročné poistné v EUR :

836,51

Platenie poistného

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

Slovenská sporiteľňa
SK25 0900 0000 0001 7512 6457, BIC: GIBASKBX
3558
0808026599

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť štvrťročných splátkach na základe predpisu poistného
(avíza o poistení).

3. Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú záväzné počas celej doby trvania poistnej zmluvy.
4. Cena za poskytnutie služby (poistné) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
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 zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka
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 neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.

2. Túto poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Poistník/poistený svojím podpisom potvrdzuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne.
Zároveň potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti
a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe
trvania poistenia.

4. 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.

5. Poistné obdobie je 1 rok.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité,
neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

7. Poistník/poistený vyhlasuje, že bol oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami
uzatváraného poistenia prostredníctvom Formulára o dôležitých zmluvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy, s obsahom poistnej zmluvy, VPP, OPP a Zmluvnými dojednaniami,
ktoré mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy. Poistník/poistený svojím podpisom potvrdzuje, že ich prevzal.

8. Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými dojednaniami
(ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by Všeobecné poistné podmienky, OPP a Zmluvné
dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah
poistného krytia v rozsahu poistenia podľa čl. II. Rámcovej dohody, majú ustanovenia definované v
rozsahu podľa Rámcovej dohody prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami
obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach

9. Dojednáva sa, že hlavný poisťovateľ a vedľajší spolupoisťovatelia sa podieľajú v prípade vzniku
poistnej udalosti na poistnom plnení v pomere: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group 60%, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 40%. V rovnakom pomere majú nárok na príslušnú
časť poistného z tejto zmluvy. Ak ktorýkoľvek z poisťovateľov vypovie poistnú zmluvu v súlade s §
800 Občianskeho zákonníka bude to považované za výpoveď danú všetkými spolupoisťovateľmi.

10. Samostatný finančný agent v tomto poistení : Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38, 921 01 Piešťany,
IČO:34107061. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Oddiel: Sro,
Vložka č. 529/T

11. Poistná zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží dve vyhotovenia
poisťovateľ dve vyhotovenia a sprostredkovateľ jedno vyhotovenie.

12. Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 78 zákona
č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoj súhlas dáva
v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z., aby osobné údaje získané touto poistnou zmluvou
a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytla poisťovňa iným právnickým a fyzickým osobám
podnikajúcim v poradenskej a/ alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným
subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, zmluvným partnerom
poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je uverejnený na www.kooperativa.sk), iným oprávneným
subjektom, do iných členských štátov EÚ, v prípade ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie
výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy.

13. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 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. 122/2013 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 poistiteľa.

14. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.

V

dňa

V

dňa

pečiatka a podpis poisteného
Knižnica pre mládež mesta Košice
Mgr.et Mgr. Iveta Hurná
riaditeľka

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna
Insurance Group
Mgr. Branislav Bízik
riaditeľ agentúry pre maklérov

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna
Insurance Group
Ľubica Puškárová
key account manager

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia veľkých a špeciálnych
rizík

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Ing. Daniel Ďuračka
vedúci oddelenia poistenia majetku

