Vložka č. 5
k poistnej zmluve

č. 0808026599

Účinnosť poistenia
od 01.10.2016 (0:00 h)
do 30.09.2020 (24:00 h)

3

Poistenie zodpovednosti za škodu
1. Poistenie (základné riziká) sa vzťahuje na:
a) činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a tiež činností vyplývajúce z
rozhodnutí štátnych orgánov,
b) činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra a zriaďovacích listín,
c) činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Poistníka,
d) činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Poistná suma / Limit plnenia: 25 000,00 EUR
Ochylne od VPP ZP 606, č. IX, ods. 1, je hrornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté
v jednom poistnom období dojednaná výška limitu plnenia /poistnej sumy.
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za
škodu VPP ZP 606 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
výrobkom OPP ZVV 656.
2.1 Rozsah poistného krytia poistenia zodpovednosti za škodu:
2.1.1 Z poistenia zodpovednosti za škodu má Poistený právo, aby Poisťovateľ za neho nahradil poškodeným
uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví alebo na
veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak
Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
2.1.2 Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
2.1.3 Predmet poistenia:
a) činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a všetky
činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a tiež činností vyplývajúce z
rozhodnutí štátnych orgánov,
b) činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra a zriaďovacích listín,
c) činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Poistníka,
d) činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2.1.4 Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich
vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
2.1.5 Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo
ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec.
2.1.6 Výrobok znamená:
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo daná do obehu
Poisteným alebo ním poverenou osobou,
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b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované Poisteným, alebo
c) práca vykonaná Poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu alebo komponentov
poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
2.2 Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie na základe princípu „CLAIM MADE“:
2.2.1 ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas doby trvania poistenia a zároveň sa,
2.2.2 nárok vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo pred skončením doby trvania poistenia uvedenej v poistnej
zmluve, najskôr však po dátume začiatku poistenia alebo po retroaktívnom dátume.
2.3 Retroaktívny dátum: 3 roky pred dátumom, v ktorom Poistná zmluva nadobudla platnosť a účinnosť.
2.4

Za dátum uplatnenia nároku sa považuje deň, kedy Poisťovateľ obdržal od poškodeného prvýkrát
písomné oznámenie o uplatnení nároku.

2.5

Škodové udalosti, ktoré vznikli, bez ohľadu na počet poškodených osôb, z jednej príčiny alebo z
viacerých príčin, pokiaľ medzi nimi existuje príčinná, miestna, časová, právna, ekonomická, technická
alebo iná priama vecná príčinná súvislosť sa považujú za sériovú škodovú udalosť. Za okamih vzniku
sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škody v dobe poistenia.

2.6 Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
2.6.1 Prevádzkovania mestskej osobnej dopravy na dráhach
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené z vlastníctva, údržby a z
prevádzkovania mestskej osobnej dopravy na dráhach podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.
514/2009 Z. z. o doprave na dráhach – električky a trolejbusy.
2.6.2 Regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Poistenie sa vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu
pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov Poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa
vzťahuje aj na regresné nároky z titulu škody na zdraví vzniknutej ako následok škodovej udalosti, ktorá
nastala najskôr 3 roky pred dátumom nadobudnutia účinnosti Poistenej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje
na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.
2.6.3 Nehnuteľnosti v nájme.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na nehnuteľnostiach, ktoré má Poistený v
nájme, alebo ich z iného dôvodu užíva.
2.6.4 Veci prevzaté.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť Poisteného za škodu na hnuteľných veciach ktoré si Poistený
alebo za neho konajúce osoby požičali, prenajali alebo inak užívajú (napr. vystavovanie umeleckých diel)
alebo na veciach, ktoré Poistený prevzal za účelom spracovania, prepravovania, opravy, predaja,
úschovy, uskladnenia alebo vykonania odbornej pomoci alebo ich z iného dôvodu užíva. Toto krytie sa
nevzťahuje na veci, ktoré Poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy.
2.6.5 Vlastnícke právo.
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a
správou nehnuteľností, ktoré Poistený vlastní, prenajíma, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ
Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
2.6.6 Zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na veciach, ktoré si u
Poisteného jeho zamestnanci odložili pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na
mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Pre účely tohto poistného krytia škoda
znamená aj krádež veci, ktorú si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním, na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, avšak len za
predpokladu, že ku krádeži došlo preukázateľne násilným prekonaním fyzických prekážok alebo opatrení
chrániacich vec pred krádežou. Každá krádež veci zamestnanca musí byť šetrená orgánmi polície.
2.6.7 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú odcudzením peňazí
a cenností zamestnancov do sublimitu 664,00 € pre jednu škodovú udalosť a 2 000,00 € pre všetky
škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia.
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2.6.8 Škody žiakov škôl a školských zariadení
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach
žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného bez spoluúčasti Poisteného.
Toto dojednanie sa vzťahuje aj na školské úrazy a veci žiakov na výletoch, exkurziách, lyžiarskom a
plaveckom výcviku alebo iných akcií, súťažiacich odborných zručností a vedomostí a podobných akcií
organizovaných školou alebo školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného alebo
organizovaných inými subjektmi, kde sú žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Poisteného vysielaní na takéto podujatia.
2.6.9 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach.
a) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú na veciach, ktoré boli
ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti
Poisteného 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.
b) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú odcudzením peňazí a
cenností do sublimitu 1 000,00 € pre jednu škodovú udalosť a 2 000,00 € pre všetky škodové udalosti,
ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia.
2.6.10 Nadzemné a podzemné vedenia.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody na nadzemných alebo podzemných
vedeniach akéhokoľvek druhu.
2.6.11 Škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku.
Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky
akéhokoľvek motorového vozidla Poisteným. Táto výluka sa však nevzťahuje na škody spôsobené
prevádzkou strojov na automobilovom podvozku ak škoda nastane v dôsledku používania týchto strojov.
2.6.12 Plesne a huby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z plesní alebo húb akéhokoľvek druhu.
2.6.13 Infekčné choroby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z infekčných chorôb.
2.6.14 Štadióny.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva a prevádzky zábavných
parkov, zariadení, štadiónov, tribún, športovísk a detských ihrísk.
2.6.15 Organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri športovej činnosti, slávnosti,
slávnostnom sprievode alebo inej kultúrno-zábavnej akcii.
2.6.16 Krížová zodpovednosť.
Poistenie sa vzťahuje aj na škodu, ktorú Poistený spôsobí inému z Poistených. Na poškodený subjekt sa
pritom hľadí tak, ako by bol treťou stranou, pričom poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené
právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má Poistený majetkovú účasť.
2.6.17 Poistenie zabraňujúcich nákladov .
Dojednáva sa, že sa poistenie vzťahuje aj na:
a) náklady vynaložené Poisteným na zábranu bezprostredne hroziacej náhodnej a neočakávanej škody,
pri ktorej možno s dostatočnou pravdepodobnosťou očakávať, že v blízkej budúcnosti nastane,
b) zmiernenie následkov škody pokiaľ boli primerané okolnostiam.
2.6.18 Poistenie zabraňujúcich nákladov sa nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené Poisteným na
údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia.
2.6.19 Náhrady nákladov právnej obhajoby:
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a) Poisťovateľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie
Poisťovateľa za Poisteného výdavky:
- obhajoby Poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti Poistenému,
- občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo
potrebné na zistenie zodpovednosti Poisteného alebo výšky plnenia Poisťovateľa, pokiaľ je Poistený
povinný ich uhradiť, ako aj všetky trovy právneho zastúpenia Poisteného ako aj trovy protistrán v prípade,
ak Poistený nebude mať v konaní úspech a vznikne mu povinnosť nahradiť trovy protistrany,
- náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo jeho
zástupcovi, pokiaľ je Poistený povinný ich uhradiť,
- náklady na zistenie príčiny vzniku škody.

3. Adresa rizika: územie Slovenskej republiky a Európy

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné
v EUR
a)

12,4 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

25 000,00 EUR

Celkové ročné poistné v EUR:

5. Spoluúčasti: 30,00
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa touto sumou z poistného plnenia.

poistné
310,00
310,00

