Poistná zmluva
číslo: 44 1-7019359
Účinnosť poistenia :

od

22.4.2015 (0:00h)

na neurčito (0:00h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika
v zastúpení:

Mgr. RadoslavHlinka ,
Jana Kukučková

IČO:
IČ DPH:

Disponent vzniku poistenia - maklérsky
poradca
, Obchodný riaditeľ regionálnych maklérov

00 685 441
SK2020527300

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vl. č. 79/B Bankové
spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0175126457 / 0900
(ďalej len „poisťovňa“)
a
Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
v zastúpení:

Marek Rakoš

IČO:
IČ DPH:

00 322 521
...........................

, Starosta

Bankové spojenie: 1921522/0200 , číslo účtu: VUB BANKA
(ďalej len „poistený")
Uzatvárajú prostredníctvom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.
podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva).
Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej
len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých
sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Vložka č.1

Účinnosť poistenia

k poistnej zmluve

č. 441-7019359
Živelné poistenie

Od 22.4.2015 (0:00 h)
do neurčito (0:00 h)

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Nehnuteľnosť - Zberný dvor s príslušenstvom v Obci Raslavice, vedený v účtovne) evidencii poisteného, na

novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 335 181,65 EUR,

b) Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV. strojov, prístrojov a

zariadení, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu. na agregovanú poistnú sumu 162 859,20
EUR, ( z toho hnuteľný majetok vo výške 41 540,40 EUR sa nachádza v uzamknutej budove a hnuteľný
majetok vo výške 121 318,80 EUR sa nachádza v uzamknutom otvorenom priestranstve, pod
prístreškom, betónový plot vo výške 2,5m).

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP 106 s OPP - poistenie veci pre prípad
Živelných udalosti č. 2156
Dojednaná poistné riziká: OPP č. 2 156, čl. II, bod 2 (združené živelné poistenie).
V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom povodeň je maximálny ročný limit plnenia za jednu a všetky Škody 20%
zo súčtu poistných súm pre riziko združený živel. max. 99 600,- EUR
3. Adresa rizika:

Pre body a) - b):

Raslavice (katastrálne územie Nižné Raslavice)

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné
V EUR
a,

0,49‰ (promile) z agregovanej poistnej zmluvy

335 181,65 EUR

164,24

b,

0,75‰ (promile) z agregovanej poistnej zmluvy

162 859,20EUR

122,14

Celkové ročné poistné v EUR:

Spoluúčasti:
Pre body a) - b): min. 50,- EUR.
Pre riziko povodeň sa pre všetky body a) - b) dojednáva spoluúčasť vo výške 660,- EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podľa touto sumou z poistného plnenia.
5.

286,38

Vložka č. 2
k poistnej zmluve

č. 4 4 1 —7 0 1 9 3 5 9

Účinnosť poistenia
od 22.4.2015(0:00 h)
do neurčito (0:00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu - akýkoľvek
1.

Poistenie sa vzťahuje na:
Súbor stavebných súčasti nehnuteľnosti - Zberný dvor s príslušenstvom v Obci Raslavice, vedený v
účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 67 000,* EUR, (poistenie na
prvé riziko),
b) Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM. inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, strojov,
prístrojov a zariadení, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu. na agregovanú poistnú
sumu 32 500,- EUR (poistenie na prvé riziko, predmetný hnuteľný majetok sa nachádza v
uzamknutej budove aj v uzamknutom otvorenom priestranstve, pod prístreškom, betónový plot vo
výške 2,6m).
a)

2.

Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP106 a OPP - poistenie pre
prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. OV 206.
Poistené riziká:
• OPP OV 206, ČL II, bod 1 (základné poistenie) pre body a) - b):
a) PS 67 000,- EUR. sadzba 1,00 promile, poistenie na prvé riziko
b) PS 32 500,- EUR. sadzba 2,50 promile, poistenie na prvé riziko
• OPP OV 206. č). II, bod 2, písm. a), b) vandalizmus - akýkoľvek pre body a) - b):
a)
b)

PS 67 000,- EUR. sadzba 1,00 promile, poistenie na prvé riziko
PS 32 500.- EUR. sadzba 2,80 promile, poistenie na prvé riziko

Spôsob zabezpečenia poistených veci proti krádeži je uvedený v.
• ZD SZ - 2 - Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu. spôsoby
zabezpečenia.
3.

Adresa rizika:
Pre body a) - b):

Raslavice (katastrálne územie Nižné Raslavice)

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

a) 2,00‰ (promile) z adresovanej poistnej sumy
b) 5,30‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

Ročné poistné v
EUR
67 000,- EUR

134r00

32 500,- EUR

172,25

Celkové ročné poistné v EUR:

306,25

5. Spoluúčasti:
Pre poistenie pre prípad odcudzenia:
Pre body a) - b):min. 50,- EUR.
Pre poistenie pre prípad vandalizmu - akýkoľvek:
Pre body a) - b):10%, min. 50,- EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa touto sumou, resp. percentom z poistného plnenia.
Ďalšie dojednania:
Odchylne od ZD SZ - 2 sa pre hnuteľné veci na otvorenom priestranstve dojednáva nasledovne
minimálne zabezpečenie: osvetlený areál, betónový plot vo výške 2,5m vrátane uzamknutej brány a
kamerový systém s uchovávaním záznamu.
6.

Poistná zmluva č. 441 - 7019359

Číslo
vložky
1. Živelné poistenie
2.

Súhrn poistného

Druh

Poistné
áno-nie

Áno

Poistenie proti odcudzeniu a vandalizmu - Áno
akýkoľvek.

Celková poistná
suma
V EUR
498 040,85

Ročné poistné
v EUR

286,38

199 000,-

306,25

Celkové ročné poistné v EUR:

592,63

Platenie poistného
Poistený piati poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu
0175126457/0900
Konštantný symbol:
3558
Variabilný symbol:
číslo poistnej zmluvy (bez pomlčiek)

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:
Splátka poistného 592,63 EUR je splatná 22.4. príslušného kalendárneho roka.

Hlásenie poistných udalosti
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing
škôd -tel.0850111 577.
Ďalšie dojednania
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 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 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. Poistné obdobie je 1 rok.
4. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.
1.

Poistná zmluva č. 441 • 7

Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov dáv súhlas
KOOPERATIVE poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) ab; osobné údaje získané v
súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre
zabezpečenie práv a povinnosti vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné
údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a
plnenie povinnosti z tejto poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným
subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

V Prešove dňa 21.4.2015

pečiatka a podpis poisteného
Obec Raslavice Marek Rakoš,

V ________ Prešove __________ dňa 21.4.2015

Mgr. Radoslav Hlinka
Disponent vzniku poistenia - maklérsky
poradca

Starosta
Vien na Insurance Group

RESP

CT

Ing. Ivana Mačeková / Respect Slovakia, s.r.o. /
Sprostredkovateľ poistenia

