Vložka č. 4
k poistnej zmluve

č. 0808026599

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

3

Poistenie skla
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov a stavieb (vrátane
fólií, nápisov a malieb), súbor sklenených pultov, sklenených vitrín, sklenených stien vo vnútri budov, sklá
na informačných tabuliach, svetelné a neónové nápisy alebo reklamy, na prvé riziko, na novú cenu, na
poistnú sumu 2 000,00 EUR
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci – sklo, sklenené výplne, fólie na sklách,
sklo so špeciálnou povrchovou úpravou (nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle), svetelné a
neónové nápisy a reklamy – akoukoľvek náhodnou udalosťou okrem prípadov uvedených v nasledujúcom
bode.
Poistenie sa nevzťahuje :
a) na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
b) na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
c) pri montáži a demontáži poistených vecí,
d) na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia.
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP
106 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SK 256 a Osobitné dojednania podľa bodu 6 tejto
vložky č. 4.
3. Adresa rizika: Územie Slovenskej republiky.
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a)

45,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

2 000,00 EUR

90,00

Celkové ročné poistné v EUR:

90,00

5. Spoluúčasti:
Pre bod 1. písm. a) tejto vložky: 0,00 EUR,
Poistený sa dojednáva bez spoluúčasti.
6. Osobitné dojednania:
a) Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase
rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec rovnakého druhu a účelu.
b) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
c) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny, presklené
zábradlia, sklenené steny a steny z bezpečnostného skla a plexiskla (napr. steny zastávok).
d) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy, svetelné nápisy
vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
e) Dojednáva sa, že pri poistení na nové ceny uhradí Poisťovateľ primerané náklady na opravu alebo
znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej veci až do výšky nákladov na jej znovunadobudnutie ku
dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov, najviac však poistnú sumu
stanovenú v Rámcovej dohode.
f) Poistenie sa dojednáva na l. riziko. Pod pojmom “Poistenie na 1. riziko” sa rozumie “Poistenie na 1.
riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poistného obdobia v prípade na
prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, Poisťovateľ
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy
Poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca
poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.

