Poistná zmluva
číslo: 4419004669
Účinnosť poistenia :

Dodatok č. 5
5.12.2016 od (0:00 h)

do: neurčito

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurace Group
Štefániková 17, 811 05 Bratislava
v zastúpení : Ing. Vladimírom Bakešom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva
Mag. iur. Patrickom Skybom, členom predstavenstva a námestnikom generálneho riaditeľa
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 3345 / B
(ďalej len poisťovňa)

a
Poistník a poistený:

Základná škola
Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
v zastúpení: Mgr. Ľubica Karpatyová, riaditeľka
IČO:
37873814
(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 4419004669
prostredníctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s.
podľa § 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka a Rámcovej dohody č.RD-06/2015 pre
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb túto zmluvu o poistení
(ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP),
osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), prílohy a vložky,
ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Súhrn poistného
Ročné poistné

Číslo
vložky

Druh

Poistené
áno - nie

1.

Živelné poistenie

áno

2 768 421,54 EUR

417,53 EUR

2.

Poistenie proti odcudzeniu

áno

139 600,00 EUR

334,14 EUR

3.

Poistenie prerušenia prevádzky – živelné

nie

4.

Poistenie strojov a elektroniky

áno

33 800,00 EUR

106,48 EUR

5.

Poistenie prerušenia prevádzky – strojné

nie

6.

Poistenie skla

nie

500,00 EUR

12,50 EUR

7.

Poistenie vnútroštátnej dopravy

nie

8.

Poistenie zodpovednosti za škodu

áno

50 000,00 EUR

375,00 EUR

Celková poistná suma

Celkové ročné poistné v EUR:

1 245,65

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

Sberbank Slovensko a.s.
SWIFT: LUBASKBX
4220 289 916 / 3100
IBAN: SK2931000000004220289916
3558
číslo poistnej zmluvy (bez pomlčiek)

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné nasledovne:
Splátka poistného
Splátka poistného
Splátka poistného
Splátka poistného

311,41
311,41
311,41
311,41

je splatná
je splatná
je splatná
je splatná

15.01.
15.04.
15.07.
15.10.

príslušného kalendárneho roka
príslušného kalendárneho roka
príslušného kalendárneho roka
príslušného kalendárneho roka

Poistné za Dodatok č. 5 je 18,16 Eur. Alikvotné poistné od 5.12.2016 do 31.12.2016 je 1,34 Eur.

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na tel.: 0910 789 088 ,037/7769621
Poistná zmluva číslo: 4419004669

Ďalšie dojednania
1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka, Všeobecné poistné
podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné
dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy, a Príloha č. 1 – Zmluvné dojednania pre
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné
dojednania a prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
2. 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.
3. 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 vedľajších 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/ .
4. Podpoistenie
V prípade stanovenia PS nehnuteľností na novú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto poistnej
zmluve, poisťovňa nebude uplatňovať námietku podpoistenia.
5. Poistné krytie novonadobudnutého majetku
Poisťovňa poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do účtovnej
evidencie poisteného, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy.
6. Poistným obdobím je kalendárny rok.
7. Práva a povinnosti poisťovateľa z tejto poistnej zmluvy upravuje zákon 8/2008 Z.z
par. 87 ods. 2 a 3 (spolupoistenie). Podľa zákona 8/2008 Z.z par. 87 ods. 3 má poistený právo na poistné
plnenie v celej výške voči poisťovateľovi.
8. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno originálne vyhotovenie obdrží
poisťovateľ, jedno vyhotovenie poistený a jedno vyhotovenie sprostredkovateľ poistenia.
Na majetok, dopoisťovaný týmto dodatkom sa vzťahujú riziká a poistné sumy v zmysle poistnej zmluvy
a dodatkov.

dňa 02.12.2016

V Bratislave

poisťovňa

V Spišskom Podhradí

dňa 06.12.2016

Mgr. Lubica Karpatyová, riaditeľka
poistený

