Vložka č. 1
k poistnej zmluve

č. 0808026599

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

3

Živelné poistenie

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a)

b)

c)
d)
e)

Súbor vlastného a cudzieho nehnuteľného majetku – budovy, haly, stavby vrátane stavebných súčastí,
príslušenstva a obstarania hmotného majetku, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu
581 016,40 EUR,
Súbor vlastného a cudzieho hnuteľného majetku vrátane strojov, prístrojov a zariadení, DHM, inventáru,
dopravných prostriedkov bez EČV, dopravných prostriedkov s EČV, umeleckých diel a zbierok,
mobiliáru, drobného majetku v operatívnej evidencii a podsúvahovom účte, obstaranie hmotného
majetku, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 1 000 000,00 EUR,
Súbor vlastných a cudzích zásob , na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 0,00 EUR,
Peniaze, ceniny, cennosti, stravné lístky a listinné papiere v trezore a pokladniach, na prvé riziko, na
novú cenu, na poostnú sumu 3 000,00 EUR
Odpratávacie, demolačné demontážne a remontážne náklady (vrátane nákladov posudkového znalca,
nákladov na hľadanie príčiny škody, nákladov na zemné a výkopové práce, nákladov spojených
s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, nákladov spojených s expresnou a leteckou
dopravou zo SR a zahraničia, s nákladmi za nočnú prácu, prácu nad čas, v sobotu a nedeľu a počas
sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo
zahraničia aj SR, náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/, na prvé riziko, na novú cenu,
na poistnú sumu 5 000,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Rozsah poistenia pre poistenie majetku poškodenia:
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
e) víchricou – min. 75 km/h,
f) povodňou alebo záplavou,
g) ľadovcom,
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s
priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
i) zosúvaním alebo zrútením lavín,
j) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
k) zemetrasením,
l) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z
vodovodných zariadení vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla z vodovodného
potrubia z akejkoľvek príčiny,
m) kvapalinou alebo parou 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) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v
dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti,
s) dymom vznikajúcim pri požiari,
t) zvýšením hladiny pod povrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým
lejakom,
u) krádežou poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými
náhodnými udalosťami,
v) ľadochodmi – škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich sa ľadových
krýh alebo ľadovej hmoty na poistenú vec,
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w) prívalom bahna – škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty s konzistenciou veľmi hustej
tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú vec; vznik takéhoto prívalu (prúdu) bahna je náhly
a je zapríčinený prírodnými vplyvmi,
x) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo katastrofickým
lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu,
y) ťarchou snehu a námrazy,
z) nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou.
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
VPP MP 106 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí OPP Ž
156 a Osobitných dojadnaní podľa bodu č. 6 tejto vložky č. 1.
Dojednané poistné riziká sú uvedené v Článku II bod 2 OPP Ž 156 (združené živelné poistenie).
Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika povodeň za všetky Poistné zmluvy prijaté na
základe Rámcovej dohody spolu je 10 000 000,00 €, ročný limit pre ostatné riziká (komplexné živelné
riziká okrem povodne) je 35 000 000,00 €.

3. Adresa rizika: územie Slovenskej republiky.
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a)

0,143 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

581 016,40 EUR

83,09

b)

0,143 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

1 000 000,00 EUR

143,00

c)

0,143 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

0,00 EUR

0,00

d)

0,143 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

3 000,00 EUR

0,43

e)

1,50 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

5 000,00 EUR

7,50

Celkové ročné poistné v EUR:

234,01

5. Spoluúčasti:
Pre bod 1. písm. a): 5%, min. 330,00 EUR.
Pre bod 1. písm. b), c) a e): 5%, min. 165,00 EUR
Pre bod 1. písm. d): 30,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
6. Osobitné dojednania:
a) Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie
smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu majetku Poisteného, proti osobe Poisteného alebo proti
osobe vlastníka poisteného majetku.
b) Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj majetok,
ktorý je zaobstaraný z finančných prostriedkov fondu Európskej Únie.
c) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže,
spevnené plochy a úpravy územia, zemné priehrady, pozemné komunikácie, vrátane dopravného
značenia, cestnú svetelnú signalizáciu, mosty, oplotenia, verejné osvetlenia, koľajové dráhy,
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tunely, hrádze a objekty na tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné
vodohospodárske objekty, líniové stavby, letiská a inžinierske siete, ktoré sú majetkom Poisteného.
d) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár – majetok nachádzajúci sa v exteriéroch mesta
(napr. lavičky, smetné koše, ihriská, preliezky, šmýkačky, skateboardové prvky, ...)
e) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci upevnené
na vonkajšej strane budovy.
f) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené budovy a stavby,
ktoré nie sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby ich rekonštrukcie, evidované na
účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
g) Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž a
remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovu obstaraním
alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na
posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce,
náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou
dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov, ako aj
expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR,
prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných
príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov.
h) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
i) Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
j) Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli v súvislosti so
živelnou udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri prácach na zmiernenie škody,
škody spôsobené hasiacim médiom pri likvidácii požiaru a pod., nejedná sa o priame finančné
škody.
k) Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov. Ak Poistený neuskutoční opravu poškodenej
poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku poistnej udalosti
Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu vrátane DPH.
l) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa aj
škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene zariadení
pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí
klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel,
solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.
m) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade živelných udalostí na dopravných značeniach a verejných
osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00 €.
n) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie so
spoluúčasťou 30,00 €.
o) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za uniknutú
vodu do výšky 3 330,00 € za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000,00 € za poistné obdobie.
Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť 30,00 €.
p) Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane
vecí v týchto budovách uložených.
q) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí
(uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti), ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo
znovunadobudnutí poistenej budovy.
r) V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod
sériovou poistnou udalosťou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie viac po sebe nasledujúcich škôd
na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú
súvislosť.
s) Dojednáva sa, že pokiaľ umelecké dielo alebo umelecko-remeselné dielo, ktoré je stavebnou
súčasťou poistenej budovy alebo poistenej inej stavby (ďalej len „dielo“) bolo v dôsledku poistnej
udalosti:
- poškodené, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil primerane vynaložené náklady na
jeho uvedenie do pôvodného stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou,
- zničené, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil primerane vynaložené náklady na
zhotovenie jeho umeleckej alebo umelecko-remeselnej kópie.
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t) Pokiaľ nie je možné dielo do pôvodného stavu uviesť alebo nie je možné kópiu diela zhotoviť, vzniká
Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil cenu diela zistenú znaleckým posudkom zníženú o
cenu zbytkov diela, najviac však pre tieto diela dojednanou poistnou sumou alebo sumu limitu
poistného plnenia, pričom Poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.
u) Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí – zbierky umeleckých predmetov, exponáty (napr.
obrazy, sochy, knihy, .... ) sa dojednáva, že mieru poškodenia určí kunsthistorik a poistné plnenie
bude predstavovať cenu reštaurovania, maximálne však poistnú sumu uvedenú v Poistnej zmluve.
v) 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 veci rovnakého druhu a účelu.
w) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného 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.
x) Záplavou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu
stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
y) Povodňou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie definícia povodne v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom
bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už
vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a
dochádza k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely Poistnej zmluvy povodňou
rozumie aj vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie III. stupňa
povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.
z) Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
aa) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym turbulentným
charakterom vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru prípadne účinkami malo
priestorových turbulentných vírov s malým polomerom a krátkou dobou trvania, ktoré sa vyskytli v
bezprostrednej blízkosti poškodeného objektu a na deštrukciu objektu mali zásadný vplyv. Pri
poškodení objektu z uvedených príčin nie je rozhodujúce pre posudzovanie vzniku poistnej udalosti
aká rýchlosť vetra bola zaznamenaná v najbližšej meracej stanici SHMÚ, ale rozhodujúcim
ukazovateľom je prejav lokálneho deštrukčného účinku vetra na poškodenie objektu.
bb) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne poistné plnenie
so spoluúčasťou 30,00 €. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré k nej
podľa svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa budova alebo stavba tým
neznehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná,
dvere, priečky, obklady, inštalácie, podlahy, maľby stien, tapety...).
cc) Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu
poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu výšku 10% z
dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.
dd) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné pracovné stroje
bez EČV, motorové a prípojné vozidlá s prideleným EČV alebo registračnou značkou, koľajové
vozidlá.
ee) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá (dopravné
prostriedky) určené na prepravu a dopravu osôb.
ff) Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov a motorových vozidiel je celé územie SR okrem
autobusov, kde je miestom poistenia Európa.

